Артистично портфолио на Елица Барамó

… съдържа част от моите проекти, започвайки с настоящия и проследява развитието им ретроспективно. Темите фокусират
човека и движението, потенциала за развитие във всеки от нас, като се дистанцират от твърде човешкото и докосват идеята
за Бого-човека. «Няма факти, само коментари и тълкувания.» - Ф. Ницше
Изкуството ми не зависи от про- или анти- традиционните елементи. Експериментът е важна част от творческата практика. От
няколко години работя върху авторска концепция за визуален език, която нарекох «Седиментен процес». В проектите
«Архитекта» и «Отминаващи пейзажи» - живопис и текстове на екзистенциална тематика - хоризонталната структура на
образа пресъздава илюзията за гравитация/ антигравитация. Те визуализират човешкото съществуване и следите от него
като бавна каменна скулптура в процес на изграждане.

● ПРОЕКТ «АРХИТЕКТА» фокусира върху екзистенциалните проблеми и

като метафора за „началото“ на всеки човешки живот. Наносите на

вечната тема за връзката между духа и материята. Духовните състояния

времето оформят личността като изпитание за свободната воля. Камъкът

и движения са разположени в различни хронотопоси - време и място на

постепенно придобива индивидуалност според нашия избор и плановете

действието. Представям човешкото съществуване като бавна каменна

на Великия Архитект-Твореца.

скулптура в процес на изграждане. За тази цел избрах монолитния камък

● Концептуалните текстове и живописта са две части от един диптих
(текстовете към всяка картина са видими в разширен режим на
https://baramo.art/the-architect-project-bg). ● Техниката е акрил и пастел

върху хартия. Концепцията ми «Седиментен процес» е визуален език със
свой синтаксис, който стъпва на математическа логика и линейна
перспектива. Той акцентира артистичния жест и идеята за естетика на
бавното движение. Хоризонталната структура на формата пресъздава
илюзията за гравитация/ антигравитация.
Живописните композиции от проект «Архитекта» са главни «действащи
лица» в арт-филма «Споделени пространства». Картините са в нова
реалност, приведени в движение и озвучени с моите текстове.
Филмът може да се види на https://baramo.art/video-art-bg
Екстатика (детайл)

Хронотопос LXXX. (битие-лодка) - смесена т-ка / хартия, 60/ 60 см, 2018

Хронотопос N. (живия череп) - смесена т-ка / хартия, 60/ 60 см, 2018

*Композициите са придружени от кратък концептуален текст, виж в разширен режим https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dadc9533-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Хронотопос DX. (части от тялото) - смесена т-ка / хартия, 60/ 60 см, 2020

Хронотопос LXX. (тяло в лодка) - смесена т-ка / хартия, 60/ 60 см, 2020

Хомо Социалис I. – смесена техника / хартия; 94/ 40 см, 2020

*концептуален текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-faf06e3b-16f3-4850-8883-d8e38bc63b1f

Хомо Социалис II. – смесена техника / хартия; 94 / 40 см, 2020

* концептуален текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-c69eb822-2262-42cc-bb83-d527d72b5b95

Шагренова кожа - акрил, пастел / хартия, 60/ 90 см, 2018
*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-915431ef-653b-40cd-b978-87d233aa19a0

Екстатика - акрил, пастел / хартия, 60/ 90 см, 2018
*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dad967fb-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Сбогом на страха - акрил, пастел / хартия, 100/ 70 см, 2017

*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dad773e5-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Пътешествия - смесена техника / хартия, 52/ 52 см, 2018

*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dadb6553-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Настояще: портрет на творец - смесена т-ка / хартия, 60/ 84 см, 2018

*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dad7a8f9-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Тайнство - смесена т-ка / хартия, 60/ 84 см, 2018

*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dad81c12-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Човешки растения - смесена т-ка / хартия, 60/ 84 см, 2017

*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dad78e81-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Лични пространства - смесена т-ка / хартия, 60/ 84 см, 2018

*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-51af6e55-9818-4065-b654-19ca085f5423

Семейство (детайл) - акрил, пастел / хартия, 100/ 70 см , 2018
*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-dadb2b84-3eb3-11e9-8c97-12efbd0b6636

Сфинксът на малките неща - акрил, пастел / хартия, 70/ 50 см , 2018
*концепт. текст https://baramo.art/the-architect-project-bg?pgid=jsuqnjsi-693fdebf-2b36-4512-802b-ca1e7c2992e9

За възприятието и избирателния
характер на паметта.
Има пейзажи, които отминават и
пейзажи, които остават. Понякога
нямаме контрол. От нас зависи как ги
възприемаме: като част от живота,
която ще отмине или място и
състояние, в които искаме да
продължим да бъдем.
Пейзажът може да е квантово
отражение на времето в
нематериалното, каквото е паметта.
Отминаващите пейзажи са слабо
конкретизирани, почти на ръба на
фикцията за действителността им.
Нямат препратки към събития и лични
преживявания.
Оставащите пейзажи са фиксирани постабилно в паметта ни и се
обективират като доказуема реалност.
Те са свързани с рефлексията и нашата
вътрешна метрика.

Отминаващи пейзажи, р. Ганг (детайл)

Отминаващи пейзажи, р. Ганг - смесена техника / хартия, 100/ 67 см, 2019

Отминаващи пейзажи, Лоара - смесена т-ка / хартия, 62/ 84 см, 2019

*виж повече за проекта https://baramo.art/upcoming-projects-bg

Философския камък - лимит. серия, Fine Art Giclée Print, 60/45 см, 2020

● Паралелните реалности осъществяват едновременно всички възможности като
физически и ментални структури. Без undo. ● Кое е началото на безкрайните възможности? Къде е входът в градината с разклоняващи се пътеки, където можеш да
избираш нов живот? ● Съвременният човек съжителства удобно с бутафорията, в
която копието има познавателна функция. Но какво трябва да е отношението
оригинал – копие? Оригиналът е единствен по рода си, той вдъхновява и може да е
обект на mimesis (подражание) и културна приемственост. Но ако загубим нишката,

Казана дума - лимит. серия, Fine Art Giclée Print, 60/45 см, 2020

архетипната позиция се заема от копието (вместо от оригинала) или от копието на
копието и т.н., зала с огледала, в която е влязло само отражението на оригинала...
● Проектът трансформира усещането за българска идентичност през авторската
призма. Абстрактните живописни композиции са насложени с фотографии от природата (като структури) или градски образи. Посланието препраща към визуални
символи и присъствието им в езиковата семантика, съзидателната енергия на
словото, авторефлексията и принадлежността.

*виж повече за проекта https://baramo.art/parallel-realities-project-bg

ЕЛИЦА БАРЪМОВА - БАРАМÓ

Образование: 1995/01 -Национална Художествена Академия,
„Книга и печатна графика“ – Магистърска степен, София/ Б-я
от 2001 г. – артист на свободна практика
Членство: СБХ, секция Живопис
Самостоятелни изложби (избрани)
2020 г. - арт-филм „Споделени пространства“ (29’) - идея, сценарий,
пърформанс и живопис. Реализиран с подкрепата на Столична община;
2018 - Галерия [a]cube contemporary (проект „Архитекта“) - София/ Б-я;
2017 - White House център за култура - Пловдив/ Б-я;
2013 - Галерия East-West (ретросп. изложба) - Общинска гал. Банкя/ Б-я;
2008 - Галерия Максим (проект „Монади“ ж-с, инсталация и хепънинг) – София/ Б-я
2006 - Галерия Alte Feuerwache (проект „Cuba Libre– секвенции“ ) – Гьотинген/ Г-я
2006 - VERDI Институт (ретросп. изложба) – Лаге Хьорсте/ Германия
2005 - Български културен институт – Берлин център/ Германия
2005 - Музей Gropius (проект „Формата следва фикцията“) – Алфелд/ Германия
2004 - община Laatzen (проект „Anthropocentimetries“), Германия
- Гьоте институт (проект „Дежа-ву“) - Гьотинген/ Германия
2004 - Галерия Kuenstlerhaus (проект „Anthropocentimetries“) – Гьотинген/ Германия
'04, '03 - VERDI Институт (проект „Отворени врати“) – Берлин Ванзее/ Германия
2003 - Студио Wasserscheune (пр. „Metamorph@sen“ и хепънинг с джаз музиканта
G. Hampel), Ербсен/ Германия
2003 - Галерия Торхаус - Брауншвайг/ Германия
2002 - Галерия Николов (ретросп. изложба) - Хале/ Заале/ Германия
2001 - Галерия Артамонцев (проект „Полифонично“ ) – София/ България
2000 – Арт кафе Арцбергер (експресии) – по покана от община Виена/ Австрия
Групови изложби (избрани)
2019 - Art Fair West -Норуич/ Англия;
2019 - галерия Luxart, проект „La Grande Bellezza”, Рим/ Италия
2018 - Armory art weeks, Stricoff Gallery (проект „Архитекта“), Ню Йорк/ САЩ
2018 - Галерия-музей Класика - София/ Б-я

Авторката е класифицирана като нео-екзистенциален художник от проф. дфн Красимир Делчев от СУ виж критичната студия https://baramo.art/critique-prof-delchev-tchalakova

2017 - Art Basel, Artbox. Project (проект „Номади“), Швейцария 2016;
- project „Art meets History“ - Гримберген Брюксел/ Белгия;
2014 - Галерия V & V - Виена/ Австрия2012; - Галерия „Европа“ - София/ Б-я;
2008/9 - Галерия „Шипка 6“,„Секция 13“ експериментално изкуство
(обект „SOS Golden Trees“; обект „Чадъра на Даная“ ) - София/ Б-я;
2009 - Галерия за чужд. изкуство -„10 год. Франкофония“ (проект „Паралелни реалности“)-София/ Б-я;
2001 – Musée des beaux-arts – ІV-ти Франкофонски игри (проект „Отчуждение“) - Отава/ Канада;
Награди и селекции
2020-Награда за живопис, конкурс за абстрактно изкуство - галерия [a]cube contemporary,София/ Б-я;
2018 - документална изложба на открито, серия от 32 плаката, посветена на 90-годишния юбилей на
Софийска градска библиотека и града (конкурс Столична община)
2008-Национален представител симпозиум Europas Mitte - Фулда/ Германия;
2005-Награда за живопис Rolf Broenstrup–Хановер/ Германия; 2003-Награда за ж-с -Латцен/ Хановър;
2001-Национален представител, раздел Живопис на IV-ти франкофонски игри –Отава/ Канада
2001-лого редизайн концепция за участието на Б-я в фестивала „Europalia-2002“, Белгия
Публикации: Каталог Elitsa Baramova/ Ralf Ahrens 2003, Bulgaria; ISBN 954-91303-1-2;
Каталог към FFF Kunst-Biennale Mohr-Villa 2006, Германия и др.
https://www.baramo.art
E-mail: elitsa.baramo@gmail.com

