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Обичам сам да преподреждам живота си и когато го направя да приема новото
като моето по-истинско, по-търпимо АЗ. Животът всъщност е живот, защото всичко негово
съществува толкова, колкото и не съществува. За едни е мечта, за други реалност,
за трети време, а за повечето хора - просто живот.
Всичко зависи от това кой какво е открил, в края на краищата да преоткриваш себе си
е най-щастливата безотговорност, неразбрана от останалите.
Еднопосочното търсене е твърде съблазнителна идея, но за мен е онази простота,
равна на отричане от безкрайното многообразие.
Има толкова много предначертани начала, че на човек не му остава нищо друго
освен да бъде постоянно облъчван от светлината, такава каквато я чувства, с надеждата да я
среща отново и отново. Много пъти нещата се пренареждат от самосебе си,
така че нищо не можеш да промениш, нищо не можеш да начертаеш и преди да станат духовна
истина те вече са станали духовна съдба.
Това са болезнените търсения на художника, неговите изкушения и демони,
неустоимата му жажда за недокоснати пространства.
Сега аз мога да си позволя лукса да правя само това, което никой не може да направи за мен.
За съжаление се оказа че най-търсената красота е утрешната.

I love to rearrange my life for myself and when I do it, to accept the new reality as my more real,
more tolerant form of I. Life is actually life, because everything exists as much, as it does not exist.
For some it is a dream, another reality, for others it is time, and for most people – just life.
It all depends on who discovers it– after all, to rediscover yourself is the happiest irresponsibility,
misunderstood by others. The one-way search is a very seductive idea, but for me that simplicity is equal
to the denial of infinite diversity.
There are so many predictions,and there is nothing left for a person except to be constantly illuminated by
the light, as he feels it, hoping to meet her again and again.
Often things get rearranged by themselves, so that you cannot do anything to change them, you can’t
predetermine anything - before they become a spiritual truth they have already become a spiritual destiny.
These are the artist’s painful quests, his temptations and demons, his irresistible thirst
for the untouched spaces. Now I can afford the luxury to do just that, which no one can do for me.
Unfortunately, the most sought-after beauty is the one of tomorrow.

Мисля си и за неща,
които никога не са били,
и не се питам
защо съм станал такъв...
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Сътворението
„Демиург“

3

“Demiurge”

Creation

2

Той заповядал да се създаде земята и космосът около нея. Той създал светлината и това
бил първият ден в историята на света.
Той създал атмосферата – въздухът, който дишаме, през втория ден.
Той разделил сушата от водата през третия ден.
Той заповядал на слънцето да огрее земята през четвъртия ден,
а нощното небе украсил с луна и звезди.
Той заповядал на моретата и реките да се изпълнят с различни по вид риби,
небето да се изпълни с ята от красиви птици през петия ден.
Той на шестия ден изпълнил земята с всякакви животни, сътворил и човека.
На седмия ден Той спрял да твори, но продължил да се грижи за сътвореното.
He commanded to be created the earth and the cosmos around it.
He created the light and this was the first day in the history of the world.
He created the atmosphere - the air we breathe, on the second day. He divided land from
the water on the third day.
He commanded the sun to heat the earth on the fourth day, and he decorated the night sky with
the moon and stars.
He commanded the seas and rivers to be filled with different species of fish, the sky were to be filled
with flocks of beautiful birds on the fifth day.
On the sixth day he filled the earth with all kinds of animals and then he created man.
On the seventh day He stopped working, but continued to take care of His creation.

“Demiurge” 2014 / combined technique

„Демиург“ 2014 / комбинирана техника

Санторини
„Залезът на Ия“

5

Място, докоснато от Бога, място на Светия кръст.

The „Sunset of Oia”

Santorini

4

Изгубеното царство на Атлантида.
Живата легенда за Ноевия ковчег.
Мистерията от сини маймуни във фреските от Акротири.
Бездната изхвърля черни облаци от пирокластична пепел и дим.
Гръмотевична буря подпалва облаците.
Апокалиптична красота, червено, кафяво и черно, слой върху слой.
Вълните обливат въглени от изстинала лава.
Магичното потапяне на слънцето в морето, залезът на Ия.
На Санторини любовта се врича във вярност.

The lost kingdom of Atlantis.
The Living Legend of Noah's Ark.
The Mystery of the Blue Monkeys in the Akrotiri Frescos.
The abyss throws black clouds of pyroclastic ash and smoke.
A thunder storm sets the clouds on fire.
Apocalyptic beauty, red, brown and black, layer upon layer.
Waves bathe the charcoal from the chilled lava.
A magical immersion of the sun into the sea, the sunset of Oia.
On Santorini love pledges allegiance.
Place touched by God, a place of the Holy Cross.

The „Sunset of Oia” 2017 / combined technique

„Залезът на Ия“ 2017 / комбинирана техника

Перспектива
„Виждам отвъд“

7

Изкуството да се изобразява в една плоскост триизмерното пространство.

“I see beyond”

Perspective

6

Промяната в големината, очертанието, яснота според отдалечеността.
Далечина, посока към хоризонта.
Виждам отвъд, виждам ясно.
Илюзия за пространственост.
Усещането за реалност и триизмерност.
Смислова или семантична.
Съизмерност от гледната точка.
Живо, дишащо, дълбочинно.

Change in size, change of the outline, clarity determined by distance.
Far away, aiming at the horizon.
I see beyond, I see clearly.
An illusion of spatiality.
The feeling of reality and three-dimensionality.
Of the meaning or of the semantics.
Compatibility of the point of view.
Living, breathing, deeply.
The art of showing a three-dimensional space on one plane.

“I see beyond” 2016 / combined technique

„Виждам отвъд“ 2016 / комбинирана техника

Светлина
„Ултраперифериен сблъсък“

9

Ниво на доверие от 99,9989%, почти достигащо стандарта от 5 сигма, прагът за откритие
на физиката на елементарните частици.

“Ultraperipheral collision”

Light

8

Физиците откриха първото пряко доказателство за високо енергиен сблъсък на два фотона.
Това е първото пряко доказателство за това, че светлината взаимодейства сама
със себе си при високи енергии.
Обикновено тежките йони се използват за изследване на някои от най-екстремните условия
във Вселената, част от които не съществуват от времето на Големия взрив. Когато се
ускорят сноповете оловни йони, около тях се генерира огромен поток от фотони.
Тежките йонни сблъсъци предоставят уникално чиста среда за изучаване на
взаимодействието на светлина със светлина.

Physicists have discovered the first direct evidence of a high energy collision of two photons.
This is the first direct proof that light interacts with herself at the point of high energies.
Typically, heavy ions are used to study some of the most extreme conditions in the universe,
some of which have not existed since the Big Bang.
When the sheaves of lead ions are accelerating, a huge stream of photons is generated around them.
Severe ionic collisions provide a uniquely clean environment for studying the interaction of light with
light.
A confidence level of 99.9989%, almost reaching the standard of 5 sigma, the threshold
for the discovery of particle physics.

“Ultraperipheral collision” 2018 / combined technique

„Ултраперифериен сблъсък“ 2018 / комбинирана техника

Трансформация

Трансформацията е естествена част от всяка реална промяна в съзнанието и е естествена
част от навлизането в ново измерение.

„Метаморфоза“

11

“Metamorphosis”

Transformation

10

Широко използван математически метод за анализ на линейни системи,
чиито характеристики не се променят с времето. Линейно преобразуване.
Координатни трансформации между две координатни системи, които се движат
с постоянна скорост една спрямо друга.
Функция във времето (сигнал) на честотите, които я съставляват.

A widely used mathematical method for the analysis of linear systems, whose characteristics does
not change over time. Linear transformation.
Coordinate transformations between two coordinate systems moving at a constant speed relative
to each other.
Function over time (signal) of the frequencies that make it up.
Transformation is a natural part of any real change in consciousness and is a natural part of entering
in a new dimension.

“Metamorphosis” 2018 / combined technique

„Метаморфоза“ 2018 / комбинирана техника

Млада луна
„Селена“

13

Луната винаги е била обожествявана, тя е покровителка на жените.

“Selena”

Young moon

12

Лунният месец се състои от 28 слънчеви дни и се дели на 4 основни фази.
Първа лунна фаза – новолуние, тя е свързана с името на богинята Артемида
и със стихията на Земята.
Втора лунна фаза – растяща Луна, тя е свързана с Фетида – дъщеря на Нерей и богинята
на Луната Селена. Тази фаза се асоциира със синия цвят, който е като цвета на морските вълни.
Трета лунна фаза – пълнолуние, тя се свързва с името на богинята Диона. Тя се асоциира
със стихията Въздух, съответства є жълтият цвят.
Четвърта лунна фаза – тя носи името на богинята на отмъщението – Горгона, богиня на
раздора и разединението. Тя се асоциира със стихията Огън, съответства є червеният цвят.

The Lunar month has 28 Solar days and is divided into 4 main phases.
The First Moon Phase – New Moon, it is associated to the name of the goddess Artemis and with Earth's
elements.
The Second Moon phase – the growing Moon, is associated to Phetis – the daughterof Nereus and the
Moon goddess Selene. It is associated with the blue color – as is the color of the sea waves.
The Third Moon Phase – full Moon, it is associated with the name of goddess Dion. It is connected to the
element Air, the yellow color corresponds to it.
The Fourth Moon phase – bears the name of the goddess of revenge – Gorgon, goddess of discord and
disunity. It associates with the element Fire, and the red color.
The Moon has always been venerated; she is the guardian of women.

“Selena” 2015 / combined technique

„Селена“ 2015 / комбинирана техника

Гравитация
„Притегляне“

15

Гравитация – изкривяване на пространство-времето.

“Gravity ”

Gravity

14

Гравитация – гравитационно взаимодействие, всемирно привличане,
универсално притегляне, едно от четирите фундаментални взаимодействия в природата.
Гравитационното привличане на първоначалната газообразна материя,
присъстваща във Вселената, започва да образува звездите, а звездите от своя страна
се групират заедно в галактики.
Наличие на гравитация – наличие на обекти с маса.
В общата теория на относителността хоризонт на събитията е граница
в пространство-времето, отвъд която събитията не могат да влияят
на външен наблюдател.

Gravity – gravitational interaction, universal attraction, universal gravitation, one of the four
fundamental interactions of nature.
From the gravitational attraction of the original gaseous matter in the universe begins the formation
of the stars, and the stars in turn are grouped together in galaxies.
Presence of gravity – presence of objects with mass.
In the general theory of relativity, the horizon of events is a boundary in space-time, beyond which
events cannot influence an external observer.
Gravity – space-time distortion.

“Gravity ” 2019 / combined technique

„Притегляне“ 2019 / комбинирана техника

Завихряне
„Торнадо“

17

Звукът от стихията е като от падащ самолет или на преминаващ с висока скорост влак.

“Tornado”

Swirl

16

Силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух, свързващ
повърхността на земята с купесто-дъждовен облак, има вид на кондензационна фуния,
чийто тесен край опира в земята и обикновено е заобиколен от облак отломки и прах,
разкъсващ всичко по пътя си.
Торнада – те биват наземни, многовъзлови и водни, може да се появят по всяко време на
денонощието и по всяко време на годината.
Огнено торнадо – явлението се нарича още огнен дявол и се получава, когато горещ въздух
слиза към земята, като горещият сух въздух се издига бързо и оформя огнена колона,
която може да достигне стотици метри височина.

A strong atmospheric vortex that forms a rotating pillar of air, connecting the surface of the earth
with a cumulus-rain cloud, it has the appearance of a condensation funnel whose narrow edge rests
on the ground and is usually surrounded by a cloud of debris and dust, the tornado could tear everything on its way.
Tornadoes – they are terrestrial, multi nodal and aquatic, it can occur at any time of the day and at
any time of the year.
The fiery tornado is also called a fiery devil and it occurs when hot air descends to the ground, the hot
dry air rises quickly and forms a fiery column that can reach hundreds of feet in height.
The sound of the element is like from a falling plane or a passing speed train.

“Tornado” 2017 / combined technique

„Торнадо“ 2017 / комбинирана техника

Код 0,...
„Рестарт“

19

Един дъх време преди 14 милиарда години.

“Restart”

Code 0, ...

18

Да си представим Нищото. То е Безкрайно.
Нищото е и абсолютна нула. Умножена по безкрайност обаче нулата не дава нула,
тоест нищо, а неопределеност. Неопределеността е вече нещо и може да приема различни
форми.
Така Нищото не е нищо, а нещо: неопределено. От тази неопределеност е възникнал светът.
Така вероятно се е родила материята.
Вселената и всичко останало.
Големият взрив може да е бил началото на Вселената, а може и да е само едно прекъсване,
в което да е била унищожена информацията за нейната по-ранна история.

Imagine Nothing. It is Infinite.
Nothing is an absolute zero. However, zero multiplied by zero is not zero, that is not nothing but
uncertainty.
Uncertainty is something and can take different forms. Thus nothing is not nothing but something which
is indefinite. From this uncertainty is formed the world.
That is probably how matter was born.
The universe and everything else.
The Big Bang may be the beginning of the universe, but it may have been only one interruption in which the
information about her earlier development was destroyed.
A breath of time - 14 billion years ago.

“Restart” 2019 / combined technique

„Рестарт“ 2019 / комбинирана техника

Орфей и Евридика
„Дух и Душа“

21

Любовта между Орфей и Евридика – съюз между душата и духа.

“Spirit and Soul”

Orpheus and Eurydice

20

Орфей – символ на човешкия дух, син на Еагър и Калиопа, участва в похода
на аргонавтите към Колхида за откриване на Златното руно.
Евридика – символ на човешката душа.
Доброто – символизирано от седемструнна лира.
Злото – символизирано от змията в дуалистичния свят.
Духът и страданията – извисяване на човешката душа.
Изкуството – територия за облагородяване на човека.
Музиката – свещена връзка с висшите светове.
Родопския силивряк – „възкръсващото растение“.

Orpheus, a symbol of the human spirit, son of Oeagrus and Calliope, took part in the Argonauts'
march to Colchis for the discovery of the Golden Fleece.
Eurydice – a symbol of the human soul.
Good – symbolized by seven-stringed lyre.
Evil – symbolized by the serpent in the dual world.
Spirit and suffering – the rise of the human soul.
Art – an area for human ennoblement.
Music – a sacred relationship with the supreme worlds.
Rhodope silvaryak (Haberlea rhodopensis) – the "resurrecting plant".
The Love between Orpheus and Eurydice – a union between soul and spirit.

“Spirit and Soul” 2015 / combined technique

„Дух и Душа“ 2015 / комбинирана техника

Паралелен свят
„Паралелни светове“

23

Това може да е както миналото, така и бъдещето.

“Parallel Worlds”

Parallel world

22

Друга форми на живот, други измерения.
Пространствено-времеви прозорец с други параметри на времето и пространството.
Всяка версия на реалност се разклонява в куб нови реалности.
Всеки свят следва другия, всяка цивилизация следва паралелна цивилизация.
Две противоположни състояния и измерения.
Нашата Вселена – малка част сред огромна редица от реалности.
Вселената се разширява непрестанно – поради сблъсък между две вселени.
Видима самота в една Галактика. Къде са всички?
Поредица от „брани“, всяка от които съдържа макроскопичен 4-измерен свят.

Other forms of life, other dimensions.
Spatial-time window with other time and space parameters.
Every version of reality is diverging into a new reality.
Every world follows the other; each civilization follows a parallel civilization.
Two opposing states and dimensions.
Our Universe, a small part of a vast array of realities.
The universe is constantly expanding – due to a collision between two universes.
Visualized loneliness in a Galaxy. Where is everyone?
A series of "harrows", each of them contains a macroscopic 4-dimensional world.
This could be both the past and the future.

“Parallel Worlds” 2014 / combined technique

„Паралелни светове“ 2014 / комбинирана техника

Измерения
„Дух, душа и тяло“

25

“Spirit, Soul and Body”

Dimensions

24

Какво е човек? Дух? Душа? Тяло?
Човекът представлява многоизмерен пространствен обект, изграден около Душата.
Духът – източник на енергия за всички живи същества.
Душата се явява истинска антиматерия, частичка, дошла от вън – от духовния свят,
разумна информационна структура, която може да бъде сравнена с мъглявина.
Тялото – физическо/минерално, веществата и силите са свързани по такъв начин, който
позволява появата на мислене.
Първо измерение – очертава границите на самосъзнанието.
Второ измерение – границите на съзнанието.
Трето измерение – границите на подсъзнанието.
Четвърто измерение – границите на свръх съзнанието.

What is a man? Spirit? Soul? Body?
Man is a multi-dimensional spatial object built around the Soul.
Spirit – the source of energy for all living beings.
The soul is real anti-matter, a particle coming from outside - from the spiritual world, an information
structure gifted with a mind which can be compared to a nebula.
The body – physical/mineral, the substances and the forces are connected in such a way that
allows the appearance of thinking.
First dimension – outlines the limits of self-consciousness.
Second dimension – the limits of consciousness.
Third dimension – the boundaries of the subconscious.
Fourth dimension – the limits of super consciousness.

“Spirit, Soul and Body” 2016 / combined technique

„Дух, душа и тяло“ 2016 / комбинирана техника

Буквите
„Аз Буки“

27

„В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог."

“I B”

The letters

26

Вълшебната думичка азбука идва от първите две букви в глаголицата – АЗ и БУКИ.
АЗ – като самосъзнание и първоначално като БОГ.
БУКИ – като буквите, с които изразяваш мисълта си и следваш Божествения план.
Светите братя Кирил и Методий – монаси, писатели, книжовници и християнски мисионери.
Те бяха от много добър и почтен род, отдавна познат и на Бога, и на императора,
синове на византийския висш офицер Леон/Лъв и Мария.
Азбуката, наречена „кирилица“, е старобългарската кръгла азбука.
Св. Климент Охридски – този наш отец бил по род от европейските мизи, които народът
обикновено знае като българи, ученик на светите братя Кирил и Методий.

The magic word alphabet comes from the first two letters in the Glagolitic alphabet - A and B.
I (Az) – as self-consciousness and initially as a GOD.
B (BUCCI) - like the letters with which you express your thoughts and follow the divine plan.
The Holy Brothers Cyril and Methodius – Monks, Writers, Scribes and Christian missionaries. They
come from a very good and honorable family, long known to both God and the Emperor, the sons of the
Byzantine senior officer Leon/Leo and Mary.
The alphabet, called "Cyrillic", is the Old Bulgarian “circular” alphabet.
St. Kliment Ohridski – this spiritual father of ours came from the European misians tribe whom the
people usually know as Bulgarians, a disciple of the holy brothers Cyril and Methodius.
“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.”

“I B” 2014 / combined technique

„Аз Буки“ 2014 / комбинирана техника

Отвъд звездите
„Екзопланета“

29

В търсене на отговор колко уникална е нашата планета.

“Exoplanet”

Beyond the Stars

28

Преди началото на междузвездните полети човечеството ще трябва да реши няколко
въпроса – създаване на свръхмощен космически двигател и надеждна система за
хибернация. С универсални модули първите колонизатори ще могат да построят селища
на повърхността на екзопланети.
Американската космическа агенция HACA обяви откриването на седем скалисти
екзопланети (т.е. планети в орбита около други звезди в Млечния път освен Слънцето).
Най-интересното в случая е, че всичките седем планети имат твърда повърхност, както
и размери и маса, близки до тези на Земята. Всички те обикалят около звездата Trappist-1.
Това се равнява на 360 000 милиарда километра от нашата планета.

Before the interstellar flights begin, mankind will have to solve a few problems – to create a super
powerful space engine and a reliable hibernation system. By using universal modules the first colonizers will be able to build settlements on the surface of the exoplanets.
The US space agency NASA announced the discovery of seven rocky exoplanets (i.e., planets orbiting
around other stars in the Milky Way apart from the Sun).
The most interesting thing in this case is that all seven planets have a solid surface, as well as size
and mass similar to those of Earth. They all orbit around the star Trappist-1.
It is 360,000 billion kilometers away from our planet.
In search of an answer how unique is our planet.

“Exoplanet” 2018 / combined technique

„Екзопланета“ 2018 / комбинирана техника

Зелено тайнство
„Мълчана вода“

31

Светът е съвършен.

“Silent Water”

Green sacrament

30

Зеленият цвят, както всеки друг, представлява вълна с определена дължина, която има своя
честота на трептене. Той е цветът на природата, на живота и на надеждата. Човешкото
око разпознава много повече нюанси в зеленото, отколкото в който и да е друг цвят.
Оцветяването на водата в ярко синьо се дължи на разтворения травертин, вид варовик,
който се получава чрез отлагане на калциев карбонат.
Хората вярват в животворящата и целебна сила на водата. Те я наричат жива, мълчана,
обична, мъчна, пъстра, здрава, вречена, пробудена.
В една от най-магичните нощи в годината – Водокръщи, ние молим водата да ни чуе и сбъдне
желанието, което ще ни направи щастливи, защото водата чува и сбъдва.

The green color, like any other, is a wave with a particular length that has its own frequency of vibration. It is the color of nature, of life and of hope. The human eye recognizes much more shades in
green than in any other color.
Water colour in bright blue is due to the dissolved travertine, a type of limestone, which is attained by
the deposition of calcium carbonate.
People believe in the life-giving and energizing power of water. They call it living, silent, affectionate,
difficult, colorful, healthy, vowing, awakened.
In one of the most magical nights of the year – Epiphany, we request the water to hear and fulfill the
desire that will make us happy because the water hears and makes it come true.
The world is perfect.

“Silent Water” 2017 / combined technique

„Мълчана вода“ 2017/ комбинирана техника

Видимо/невидо
„Зависим произход“

33

“Of а Dependent Origin"

Visible / Not visible

32

Хората виждат само това, което искат да видят.
Истински красивото на този свят е усетеното невидимо.
Какво всъщност е човекът – материална форма и нематериална същност.
Животът е такъв, какъвто е, а не такъв какъвто ни се ще да е.
Много от хората завързват душата си с верига, така им е по-лесно.
Затварям очи, за да видя това нещо, което не може да се купи за никакви пари.
Слънцето не може да види само себе си.
Невидими цели оправдават видимите средства.
Живописта е изкуство на подобието, художникът отразява видимия свят и тайнството.
Видях повече, отколкото осъзнавах че мога да видя...
People only see what they want to see.
The real beauty of this world is the invisible sensation.
What, really, is а man: material form and immaterial nature.
Life is what it is, not what we want it to be.
Many people tie their souls with a chain, thus it is easier for them.
I close my eyes to see the thing that cannot be bought for any money.
The sun can not see itself.
The invisible goals justify the visible means.
Painting is the art of likeness; the artist reflects the visible world and the mystery.
I saw more than I realized that I could see.

“Of а Dependent Origin” 2014 / combined technique

„Зависим произход“ 2014 / комбинирана техника

Пространство
„Очакваното неочаквано“

35

Разбирането за Черна дупки се базира на свойствата, свързани с изкривяване на
геометрията на окръжаващото ги време-пространство.

“Expected unexpected”

Space

34

Черната дупка е област в пространство-времето, която не може да бъде напусната
от нищо, дори от светлината.
Около черната дупка се образува математически определима повърхнина, наречена хоризонт
на събитията, която маркира мястото, от което връщането е невъзможно.
Предполага се, че черна дупка има в центъра на Млечния път, спирална галактика, в която се
намира Слънчевата система.
Въпреки невидимата им вътрешност, присъствието на черни дупки може да бъде
установено чрез тяхното взаимодействие с друга материя.

The black hole is an area in space-time that nothing can leave, even light.
A mathematically identifiable surface, called a horizon of events, marks the point of no return.
It is supposed that there is a black hole in the center of the Milky Way, a spiral galaxy where our Solar
system is located.
Despite being invisible from within, the presence of black holes can be detected by their interacting
with other matter.
The understanding of Black Holes is based on the distortion properties of the geometry of the
time-space surrounding them.

“Expected unexpected” 2015 / combined technique

„Очакваното неочаквано“ 2015 / комбинирана техника

Време
„Континиум“

37

“ Continuum”

Time

36

Периодичните събития и периодичните движения още от древността служат
като стандарт за измерване на времето.
Вселената има три пространствени и едно времево измерение. С него
се измерва продължителността и последователността на състоянията
и събитията.
Физически обаче то остава различно – посоката му е единствена и не може
да се движим свободно във времето, а само от настояще към бъдеще.
Основание за това е фактът, че в природата съществува горна граница на скоростите.
Време – понятие от четвърто измерение.
Periodic events and periodic movements, ever since ancient times, serve as a standard for measuring
time.
The universe has three spatial and one temporal dimension. With it the duration and sequence of
situations and events are measured.
Physically, however, it remains different – its direction is unique and we cannot move freely in time,
but only from present to future.
The reason for this is the fact that there is an upper limit of speed in nature.
Time is a concept coming from the fourth dimension.

“Continuum” 2014 / combined technique

„Континиум“ 2014 / комбинирана техника

Диалог

Аз знам, че сам нищо не знам.

„Разбиране чрез другия“

39

“Understanding through the Other ”

Dialogue

38

Разбиране чрез другия.
Най-простата и най-древната форма на обмен на информация.
Разговор с вариации, върху вечни въпроси и теми.
Философите водят диалог в голямато време на историята.
Признание за равенство на събеседниците пред истината.
Истината не е монологична, а диалогична.
Никой няма монопол върху истината – нито в началото на разговора, нито след това.
Мъдростта е и въпрос, а не само отговор.

Understanding through the other one.
The simplest and most ancient form of information exchange.
Talking with variations on eternal questions and themes.
Philosophers are engaged in a dialogue during the great time of history.
Acknowledgment of the equality of the dialogists before the truth.
Truth is not a monologue but a dialogue.
No one has monopoly on truth – either at the beginning of the conversation or afterwards.
Wisdom is a question, not just an answer.
I know that alone I do not know anything.

“Understanding through the Other” 2016 / combined technique

„Разбиране чрез другия“ 2016 / комбинирана техника

Посейдон
„Шепот“

41

Неканен в дълбокия подводен свят на праисторията.

“Whisper”

Poseidon

40

Посейдон е едно от децата на Реа и Кронос.
Той е изобразяван като носещ тризъбец – харпун за риба с три върха.
Когато ударел морето с него, надигали се свирепи бури, след това той с една дума
можел да успокои бушуващите вълни.
Дворецът на Посейдон е на дъното, направен от раковини и корали, закрепени със злато
и сребро, украсени с най-различни скъпоценни камъни.
Около двореца има обширни градини, пълни с красиви морски растения и лиани.
Посейдон се возел по повърхността на морето в колесница, направена от огромна раковина,
теглена от големи морски кончета със златни копита и гриви.

Poseidon is one of the children of Rhea and Cronus.
He is depicted as carrying a trident - a three-tipped harpoon.
When he hits the sea with it a fierce storm comes by and then with just a word he could calm the
raging waves.
Poseidon's palace is at the bottom of the sea made out of sea shells and corals, embedded in gold and
silver, decorated with a variety of precious stones.
Around the palace there are vast gardens full of beautiful marine plants and lianas.
Poseidon rides on the surface of the sea in a chariot made of a huge shell, towed by large sea horses
with golden hooves and manes.
Uninvated in the deep underwater world of prehistory.

“Whisper” 2017 / combined technique

„Шепот“ 2017/ комбинирана техника

Армагедон
„Тъмна енергия“

43

“Dark Energy”

Armageddon

42

Изразите от Библията „последното време“, „последните дни“, „краят на времето“
са синоними на епохата, която ще предхожда второто идване на Исус.
Първият белег, че живеем в последното време, е увеличаването на знанието.
Физиката разбули тайната на микросвета.
Археологията потвърди древната библейска история.
Генетиката откри законите на наследствеността и стабилността на биологичния вид.
Кибернетиката създаде електронно-изчислителната машина.
Вторият белег за края това е морално-нравственото израждане на човечеството.
Трети белег – неверие и безбожие.
Армагедон днес обозначава и апокалиптична катастрофа.
The expressions from the Bible "the last times", "the last days", "the end of time" are synonyms of
the age that will precede the second coming of Jesus.
The first sign that we are living in the end of times is the increase of knowledge.
Physics revealed the mystery of the microcosm.
Archaeology confirmed the ancient biblical history.
Genetics has found the laws of heredity and the stability of the species.
Cybernetics created the computing machine.
The second sign that end is coming - this is the moral degeneration of mankind.
Third sign - nonbelief and impiety.
Armageddon today marks also an apocalyptic catastrophe.

“Dark Energy” 2017/ combined technique

„Тъмна енергия“ 2017 / комбинирана техника

Сурова енергия
Неизвестно от „степен АД“

45

UnKnown by “Grade Hell”

Raw energy

44

Силен вятър, носещ със себе си песъчинки и почвени частици,
издигнати във въздуха.
Яркото слънце помръква и сякаш се покрива с мътна пелена.
Облаци от горещ пясък безпощадно блъскат всичко живо. Струва ти се,
че самият въздух се обръща срещу теб.
Във воя и свистенето на вятъра пропадат всички останали звуци.
Пустинни бури дължат зараждането си и на преминаващи циклони.
В някои случаи частиците могат да бъдат пренесени на стотици
и дори хиляди километри.
Живеем с праха, ядем го, гледаме как отнема надеждите ни.
A strong wind that carries with it grains of sand and soil raised in the air.
The bright sun darkens and seems to be covered with a muddy diaper.
Clouds of hot sand mercilessly blow everywhere. It seems,that the air itself turns against you.
All the other sounds fade in the howl and whistling of the wind.
Desert storms owe their birth to passing by cyclones.
In some cases, particles can be transported to hundreds and even thousands of kilometers.
We live with the dust, we eat it, we watch how it takes away our hopes.

UnKnown by “Grade Hell” 2018 / combined technique

Неизвестно от „степен АД“ 2018 / комбинирана техника

Амплитуда

Движение – амплитуда, фаза, честота, период, кръгова честота.

„Безкрайни начала“

47

“Infinite Beginnings”

Amplitude

46

Физична величина, характеризираща периодичен процес.
Максимално отклонение от равновесното положение.
Амплитуда – разстоянието от центъра на движението към един от екстремумите,
в зависимост от характера на вълновия процес може да бъде ъгъл, налягане, ускорение, сила.
В състоянието на механично равновесие може да е устойчиво, неустойчиво или безразлично.
Период – количеството време, което е необоходимо за пълно кръгово движение.
Това поведение е познато като осцилация, периодично движение между две точки.
Трептене на струна, люлеене на махало, подскачане на пого стик – всички те са
осцилиращи движения.

A physical magnitude characterizing a periodic process.
Maximum deviation from the equilibrium position.
Amplitude – the distance from the center of the movement to one of the extremes, depending
on the nature of the waveform, can be an angle, pressure, acceleration, force.
The state of mechanical equilibrium can be sustainable, unsustainable or indifferent.
Period – the amount of time that is required to make a complete circular movement.
This behavior is known as oscillation, intermittent movement between two points.
Flickering of a string, pendulum swinging, jumping of a pogo stick – all of them are oscillating movements.
Movement – amplitude, phase, frequency, period, circular frequency.

“Infinite Beginnings” 2019 / combined technique

„Безкрайни начала“ 2019 / комбинирана техника

PS

През 2014 г. започнах работа по проект „13“, проект който представих на 60 годишния ми юбилей в София.
Това мое начинание продължи като търсене и през следващите години, картините се множаха,
през май 2019 г. завърших 23 картини от цикъла „Ротация“ и реших че е дошло време за показване.
Книгата/каталог озаглавена „кръстовизияротация“ се случи поради една единствена причина: започнах да губя търпение
по отношение на самия себе си. Това не е някакво объркано духовно състояние или оправдание на човек, чийто търсения са провал,
а рестарт на вижданията ми за красота, размисъл за естетиката и визията, размисъл за идното. Чувствам, че нещо трябва да се промени.
Вече не мога да гледам на нещата както съм гледал досега, сетивата ми търсят нещо различно.
Технологичното настояще експонира нови хоризонти за откровения в духовното пространство.
Започнах да разсъждавам за смисъла и безсмислието, за доброто и злото, за вината и греха, за прошката и изкуплението,
за пътя на светлината и пътя на сянката.
Днес живеем в дни, които утре ще наричаме „доброто старо време“ – да се постараем да направим така, че като се обърнем назад
да не замитаме след себе си. От опит зная, че красотата се разкрива след най-трудното изкачване,
зная също, че всички по-големи открития са плод на способността на хората да вярват… че не са прави.

PS

In 2014 I started working on a project consisting of 23 paintings from 13 cycles, a project I presented at my 60-th anniversary in Sofia.
This undertaking continued as a quest, and in the years to come, the paintings were multiplying, in January 2019 I thought it was time to exhibit them.
The catalog / book of the exhibition titled "krstovisionrotation" happened because of only one reason – I began to lose patience with myself.
This is not a confused spiritual state or the excuse of a person, whose quest is a failure; it is a restart of my vision for what beauty is, reflection on
aesthetics and visualization, reflection on the future. I feel something has to change. I can no longer look upon things as I have done so far, my senses
are searching for something different. The technological present depicts new horizons of revelations in the spiritual space. I began to contemplate about
meaning and unconsciousness, good and evil, guilt and sin, forgiveness and redemption, about the road to the light and the shadow.
Today we live in days which tomorrow we will call the "good old days", let’s make sure that when we look back we will not try to sweep them out.
From my experience I know that beauty is revealed after the hardest climb, I also know that every big discovery comes from the people's ability
to believe… that they are not right.
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Всички ние се докосваме
до градивни идеи,
но отразяваме само тези,
за които сме готови...

