���������� & CONTENS
3/2017
ВТОРО ТРИЕНАЛЕ НА НИШКОВОТО ИЗКУСТВО "Тъкането и ние"
Аделина Ст. Попнеделева.........................................................................................................3
SECOND TRIENNIAL OF THREAD ART, HANDZHOU, CHINA, 2016
Adelina St. Popnedeleva.............................................................................................................3
Нов интелигентен продукт от Аглика ООД.............................................................................11
New Intelligent Product from Aglika LTD...................................................................................11
ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ОБЛЕКЛОТО КАТО ПЕРЦЕПТУАЛЕН КОМПОНЕНТ ЗА ДИЗАЙН
НА ОБЛЕКЛОТО
Светлана Кулешова, Алла Славинска, Оксана Закхарчевич, Галина Швец...........................12
IMAGE CLOTHING AS APERCEPTUAL COMPONENT OF CLOTHING DESIGN
Svetlana Kuleshova, Alla Slavinska, Oksana Zakharkevich, Galina Shvets.................................12

online magazine for Tex�le, Clothing, Leather and Technology

3/2017

Фирма ГАБИК ЕООД - РУСE.....................................................................................................21
GABIС LTD-Ruse.......................................................................................................................21

онлайн списание за ТЕКСТИЛ,ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ISSN 2535-0447

СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ ЗА СЕКТОР: ТЕКСТИЛ-ОБЛЕКЛО-КОЖИ В БЪЛГАРИЯ
Българска агенция за инвестиции............................................................................................22
STATISTICS AND ANALYSIS ON SECTOR: TEXTILE-CLOTHING-LEATHER IN BULGARIA
Investbulgaria Agency..............................................................................................................22
LEATHER STANDARD ОТ OEKO-TEX®-СТАНДАРТ ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ...................25
РЕКЛАМЕН ТЕКСТИЛ ОТ ФИРМА ADLER..................................................................26
ADVERTISING TEXTILE FROM ADLER........................................................................26
Защо корпоративно облекло от СТАР-БГ.КОМ?..........................................................28
Why Corporate Clothing from STAR-BG.COM?..........................................................28
Екстрапак ООД..............................................................................................................30
EXTRAPACK OOD..........................................................................................................30
Редакторски съвет:
Проф. Елсайед Елнашар, Египет
проф. д-р инж. Йован Степанович, Сърбия
проф. д-р инж. Горан Дембоски, Македония
доц. д-р инж. Душан Трайкович, Сърбия
доц. д-р инж. Ненад Чиркович, Сърбия
гл.ас. д-р инж. Соня Въчинска, България
д-р инж. Даниел Ангелов, България
инж. Наташа Сивевска, Македония

Графичен дизайн: Стефка Нейкова

За контакти: spisanie@tok-bg.org, redaktor@tok-bg.org, oﬃce@tok-bg.org

2

online tok-bg.org

ВТОРО ТРИЕНАЛЕ НА НИШКОВОТО ИЗКУСТВО
''Тъкането и ние", Ханджоу, Китай, 2016

доц. д-р Аделина Ст. Попнеделева-Национална художествена академия, София

SECOND TRIENNIAL OF THREAD ART,
HANDZHOU, CHINA, 2016

Ass. Prof. PH.D. Adelina St. Popnedeleva-Na�onal Academy of Arts, Soﬁa-Bulgaria

A b s t r a c t:

«
«
«

The main concept of the exhibition is weaving. The weaving process becomes the
basis for a historical narrative about the development of textiles. The exhibition
features classical works, works in which expression is through the material, and those
in which the idea is expressed through techniques and materials that at ﬁrst glance
do not relate to textile art. The artistic forms include a huge variety - from drawing
to art book, from patchwork to painting, from wall carpet to spatial environments,
sculptures in the external environment, from performance and video to interactive
installations.
The Bulgarian participation in the second triennial, Hangzhou, is by Adelina
Popnedeleva with video installation “Masochistic Performance by Hans Christian
Andersen”.
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Резюме: Основният концепт на изложбата е
тъкането. Процесът на тъкане се превръща в
основа за исторически разказ за развитието на
текстила.
В изложбата присъстват класически творби,
произведения, в които изразяването е чрез
материала, както и такива, в които идеята
е изразена чрез техники и материали, които
на пръв поглед не се свързват с текстилното
изкуство. Артистичните форми включват
огромно разнообразие-от рисунка до арт
книга, от пачуърк до живопис, от стенен
килим до пространствени среди, скулптури във
външна среда, от пърформанс и видеоарт до
интерактивни инсталации.
Българското участие във второто триенале,
Ханджоу, е на Аделина Попнеделева с
видеоинсталация «Мазохистичен пърформанс
по Ханс Кристиан Андерсен».
Ключови думи: тъкане, биенале, Китай,
съвременно изкуство, българско участие
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Първото триенале на нишковото изкуство в Ханджоу
се провежда през 2013 г. Посетено е от 150 000
почитатели на изкуството, куратори, изкуствоведи,
художници и учени от повече от 16 страни и региони1
и е обявено за най-успешната и впечатляваща
изложба в Китай за 2013. Второто триенале в
Ханджоу е през 2016 година и този път основният
концепт на изложбата е тъкането.Процесът на
тъкане се превръща в основа за исторически разказ
за развитието на текстила. Има се предвид не само
индивидуалния опит на художниците. На основата
на темата “Тъкането и ние”, изложбата съчетава
съответните социални аспекти, показва проблеми
на местни региони и отрасли.
Платон описва тъкането като родово изкуство в
своето произведение “Държавникът”. От такава
гледна точка тъкането води до изграждане на
структура на общност и дори на социална система и
дава повече нюанси в перспективата на настоящата
артистична дейност.
1
Weaving & We: The Second Hangzhou Triennial of Fibre
Art 2016 Press Release Oﬃcial Launch
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музей Ханджоу, Китай

Второто триенале на нишковото изкуство в
Ханджоу се откривa на 25.08.2016, продължава
до 25.10.2016. Участват 60 артисти от повече от
20 страни. Доайените са Шийла Хикс, Мариа Лай,
Хидеко Танака.
Показани са повече от 100 произведения, които са в
две основни посоки:

1.Произведения, които напускат залата и навлизат в
публичните простаранства.
2.Произведения, които рефлектират с темата на IIто триенале в Ханджоу “Тъкането и ние”.
Куратори на триеналето са: Liu Xiao (Ли Хъсия), Xu Jia
(Хъ Циа), Асадур Маркаров.

Куратор на триеналето Асадур Маркаров
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Соя, Питър Хелсинг.

Tемата на Второто триенале, Ханджоу, е „Тъкането и
ние“.
«Ако погледнем към нея от гледна точка на
нишковото изкуство, ключовата дума е ТЪКАНЕ, а от
перспективата на триеналето - ключовата дума е НИЕ.
Използвайки фразата “Тъкането и ние“, целим
да обмислим въпросите на съществуването и
възприемане на „тъкането“ - най-основната техника
в полето на нишковото изкуство и думата НИЕ като
субект пълен с активни значения.
доц. д-р Аделина Ст. Попнеделева

От 26 до 28.09 се състоя международен симпозиум
“Текстилното мислене”.
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«На базата на разбирането на думата ТЪКАНЕ
буквално и разширено предложихме международния
симпозиум да е “Текстилното мислене”. Темата нито е
специфична история или разказ представящ текстила,
нито декларация или израз през практиката на
тъкане . “Мисля, следователно съществувам“ свързва
съществуване и мислене, което е мощна илюстрация
на темата „ТЕКСТИЛНОТО МИСЛЕНЕ“ и „Тъкането и
ние“. Субектът на „ТЕКСТИЛНОТО МИСЛЕНЕ“ е НИЕ
от „Тъкането и ние“. Това НИЕ са занаятчии, артисти,
колекционери, ученици, изследователи, философи,
литератори и куратори. Във връзка с разликата на
тези индивиди, симпозиумът дава различни теми на
различни групи и има за цел да илюстрира темата
за текстилно мислене през погледа на философи,
куратори, изследователи, музейни работници,
артисти и критици.“2
Професор Сарат Махарадж разглежда текстила от
перспективата на материалите и образите, като
артистична продукция и репрезентация на културата
в своята лекция, изнесена на симпозиума „A sapid,
needling knowing: tex�les thinking in a �me of super
intelligence”.

Сарат Махарадж е професор по история и теория на
изкуството в колеж Голдсмит, Лондон и в ХА в Малмьо
на университета Лунд, Швеция. Той е организатор и
куратор на серия от лаборатории нова медия и на
изложби съвременно визуално иззкуство: инициатор
и член на академичния комитет за биеналето за
съвременно изкуство Гьотеборг и Сао Пауло. Бил е
куратор на Документа 9, Касел.

В международния симпозиум участват изследователи
и куратори от цял свят, между които и Джесика
Хемингс от Ирландия, Бренда Данилович (куратор
на фондация Ани и Джоузеф Албъртс, САЩ), Джанис
Джеферс ( куратор, професор по визуални изкуства
в колеж Голдсмит, Лондон), артистите Хю Лок, Ким
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Немският архитект Готфрид Семпер, казал веднъж
„В началото е било текстилното изкуство“. От тези
думи ние чувстваме, че тъкането, основната работа
на човечеството, се е развивало заедно с еволюцията
на хората. Съществуването на тъкането е знак
за съществуването на човечеството, развитието
му репрезентира прогреса, който човечеството е
направило.
Значението на тъкането отдавна е отвъд
традиционните практики, посочвайки всички сложни,
заплетени неща. Обектите на тъкане могат да бъдат
не само такива конкретни неща като коприна, лен,
бамбук, ратан, суровини и конструкции, но също
така някои абстрактни неща като чувства, език, думи,
индентичност и интереси. Освен това обектът може
да бъде култура, изкуство, производство, живот,
както и историята, която е създадена от смесването
на конкретни и абстрактни неща.“3

Изложбата включва четири секции на кураторски
изследвания и работи на художници, тълкуващи
темата в различни аспекти.
Първата секция е озаглавена „Тъкане и игла“.
В китайския език думата ”игла” се произнася
като думата “предупреждение”. И така думата
“предупреждение” като метафора на иглата се
вгражда във фундаменталните за иглата тъкане,
бродерия и серия от работи, които съответстват на
това внушение.
И в Китай, и в западната култура, иглите са свързани с
езика. Причината иглата да изглежда в своите корени
свързана с езика е, че има поведение подобно на
писалка.По този начин традиционното тъкане и
плетене отразява реалността и я оживява наново.

http://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml

2

http://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml
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Артисти:
Cheng Xiaofang (Циениг Хъсиафан), Junko Suzuki,
Kimsooja, Maria Lai, Liu Beili ( Ли Бейли), Adelina
Popnedeleva, Hans Hamid Rasmussen, Leang Seckon,
Lucia Danielle Trouton, Tali Weinberg. В специалната
част към първата секция е представена бродерията в
Китай в исторически и съвременен план.
Maria Lai, един от доайените в изложбата, участва
с «My strong soul», 2002, арт книга „изписана“ с
бродерия като основно изразно средство, както и
инсталацията „Sheet”, 143/203см, 1989. Това са едни
от най- известните произведения на Мария Лай.
Текстът е нечетлив и релефен. Връзката между тъкане,
бродерия и писане се търси с идея да се предизвика
началото на древни разкази. Във всички творби на
Мария Лай се усеща поетичен опит за връзка, за
обединение на минало и настояще, на традиция и
история, на търсене на забравени ценности.
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Cheng Xiaofang ( Циениг Хъсиафанг), млада китайска
художничка участва с «Диамантена сутра“, която
е избродирала върху хартия. Диамантена сутра
е Махаяна Сутра от Праджняпарамита, или
„Съвършенството на Мъдростта“ и набляга на
практиката на не-трайност и не-привързаност.
Диамантената сутра е един от най-влиятелните
текстове в Махаяна сутрите в Източна Азия и е ключов
обект в Дзен будизма. Художничката казва, че това
което я е привлякло е пространството и формата,
която се образува от нишките след като проникнат
в хартията. Когато иглата пронизвала хартията,
написаното прониквало в душата ѝ.

Кимсоя прави пърформанса “Жена игла“ в Токио,
Шанхай, Делхи, Ню Йорк, Мексико Сити, Кайро,
Лагос, Лондон, Патан, Непал за периода 19992001 и във втора серия от пърформанси в Хавана,
Нджамена, Рио де Жанейро, Сана, и Ерусалим през
2005. Някои места са места на насилие или конфликт.
Винаги е с едни и същи дрехи и прическа. Каза, че
приема тялото като нулева точка на времето. Говори
за природата и значението на иглата, за да това, че
тя е полезен инструмент, има предвид и функцията
на иглата да лекува, но също така я свързва и с
опасност. Иглата обединява мъжкото и женскотоинструмент, който прониква, но се свързва с женски
практики. Позицията на Кимсоя за неправене и
неподвижност, като форма на артистична практика,
обръща от гледна точка на публиката линейното
възприемане на пространство и време. В първата
версия на перформанса, Кимсоя лежи с протегната
ръка, което очертава пространствената ориентация
като централна тема в нейната работа.

Българското участие във второто триенале, Ханджоу,
е моето. Участвах с видеоинсталация „Мазохистичен
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пърформанс по Ханс Кристиан Андерсен“.
Направихме подготовка за пърформанс на живо
по време на триеналето, а именно вертикален стан
с тежести, които опъват основата (на принципа на
древните станове).

Идеята е да се изрази чрез процеса на тъкане
с коприва духовно израстване, посвещение. В
древните традиции всяко момиче, което навлиза в
пубертета е трябвало да стои изолирано и да изпълни
характерната локално, типична женска дейност.
По резултата се е съдело за степента на нейната
готовност за интеграция в групата. Моят пърформанс
е по приказката на Андерсен „Елиза и дивите лебеди“
и там сестрата плете ризи от коприва, за да освободи
от зла магия своите братя. Тя трябва да извърши
всичко това в пълно мълчание. Времето, през което
не говориш се разглежда като символична смърт,
необходима за преход в ново състояние. Аз заемам
позицията на Елиза, която приема страданието,
неразбирането, обвиненията и мълчанието. За мен
това е метафора на любовта, която не е единствено
удоволствие, не е само красиви жестове, но е поскоро реалните тривиални ежедневни жертви, които
правим за нашите любими. Любовта означава да
пренебрегнеш себе си, символично да умреш, за да
се получи обединение на противоположностите.
Втората секция е „Тяло и идентичност“.
Понятията тъкане и човешко тяло са преплетени.
Тъкането служи за създаване на облекла, които да
предпазят и обозначат тялото. Кожата защитава
тялото, а дрехите са нашата втора кожа. И днес, в
нашата мултикултурна ера, текстилът запазва своята
символична функция-той е символ на идентичност
на различни раси и региони, разграничава време и
социални групи.
Текстилът е свързан с нещата от всекидневния живот.
Той се променя и изчезва постепенно, по този начин
се свързва с ралния живот и също така отразява
историята и спомените на тялото.
Участници:
Rossella Biscotti, Godfried Donkor, Guo Yaoxian( Гу Яуан),
Hu Xiaoyuan (Ха Хъсиаан), He Xiangyu (Хъ Хъсийоуи),
Hew Lock, Heidi Voet, Wang Zhipeng (Уо Цъпенг) & Fu
Dong�ng (Фу Донтинг), Pae White.
Специалната част в този отдел представя „Възход и
златни години на полския текстил“.
Италианската художничка Росела Бискоти използва
пачуърк като жест, като знак, за своите индивидуални
разкази и тяхната връзка с обществото.
В серията («Друг», 44 самостоятелни къщи и
60 самостоятелни къщи, метална конструкция,
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жакардова вълнена тъкан, 405 см/ 100 см/ 2, 2014;
«Друг», 184 самостоятелни къщи, жакардова вълнена
тъкан, 485 см/150 см, 2015), прави взаимовръзка на
социални истории с използването на перфокарти,
които са важна част както при изчислителните
машини, така и при жакардовите станове. Чрез тези
начини на запис прави връзка между демографските
статистики и съвременния дизайн- статистиката и
качествения анализ съдържат освен визуална страна
и конкретно знание, което тя преплита във визията
на своите разкази. Тези голямоформатни текстилни
творби са резултат от нейните анализи 2001�2006 на
преброяванията на населението на Брюксел.

Видеото на Готфрид Донкор, Гана�Великобритания,
„Валутата на Наоми”, от 2012 г., показва използването
на дрехи като разменна валута. Дрехите са
направени в Холандия на основата на традиционни
африкански мотиви и са изнесени в Западна Африка.
Неговата работа също така подчертава традицията
характерна за Гана, която използва женски имена
за наименованията на мотивите. Всяка работа има
име и тази традиция е в корените на обществото и
културата в Гана.
Думата “валута” означава не само пари, но и
циркулация, обръщение: на знания, пари и дори
стоки. Платовете направени с техниката батик в
Холандия в тази работа отбелязват обръщението
на стоките, знанията и богатства между Холандия и
Западна Африка.
Ха Хъсиаан, от Китай участва с видео «Не знам
колко дълго си ходил, не знам къде отиваш››. Снима
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пешеходци в гръб. Различните дрехи, различните
походки и скорост, с която се движат са изведени като
абстрактни изображения.Това са визуални образи, в
които е подчертано значението на обекта.

Произведенията на Хю Лок, от Великобритания са
вдъхновени от стари, овехтели гоблени, знамена,
банери. Образът е сякаш оръфан и закърпен. Авторът
обича да използва евтини материали ( пластмаса),
които изглеждат като скъпоценни. В триеналето Хю
Лок се представя с „Амфитрита», 316/276 см., мъниста
и червено кадифе,2012, и «Барабанчик», 242/ 190 см.,
мъниста и червено кадифе, 2016.
Амфитрита е древногръцка богиня на морето и
мореплавателите се молели за нейната закрила и
благословия. В Европейската символика, скелетът
е свързан с латинската поговорка «Memento mori”“Помни, че ше умреш”, която напомня на младите,
богатите и силните, че всички хора са смъртни и
трябва да се приготват за смъртта като живеят добър
живот. Лок рисува борбата между защитницата
Амфитрита и опасностите. Косата ѝ е от вълните, в
които лодката плува. През 18 век модерните жени
в Европа са имали огромни перуки, украсени с
необикновени предмети, перуки като скулптури,
включително модели на лодки. Перлите се асоциират
с богатство и с море.
Барабанчикът се тълкува като предвестник на война.
Той е дете и както много деца са въвличани във войни
изисква нашето внимание и намеса.
Хайди Воет от Белгия участва с 16 знамена, изтъкани
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от найлонови торбички. Воет живее между Белгия
и Шанхай, между два континента и две култури.
Използва често срещани обекти, които разполага
извън обичайния им контекст, на границата на
значението и така им придава нова идентичност.
За пълното разграждане на пластмасата са необходими
500 години. В рамките на продължителността на
разпада на найлоновата торбичка много страни
се формират, разпадат, променят в света, в който
войните и съперничеството се дефинират от
национализма. Цветните знамена на Воет изучават
преходната природа на националната идентичност.
Третата секция е „Тъкане и форма“.
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Тъкането може да се разглежда като правене
на двуизмерен плат, както и като подход за
тризмерни форми. Тъкането показва техниките и
експерименталните характеристики на съвременното
нишково изкуство. Вдъхновено от серия концептуални
трансформации то се свързва и със социалните
реалности. Смисълът му е не само да изобрази
поведението на тъкането или да създаде определена
форма, но също съдържа концепта за конструиране,
за изграждане и перспектива и така въвлича много
социални явления като например войната, пазара,
икономиката, биологията, науката и технологията,
екологията, стоките и политиката.

Участници: Fabio La�anzi An�nori, Wlodzimierz Cygan,
Lyn Carter, Atelier Chen Haoru (Тсие Ха:у), Magdalena
Forcella & San�ago Borja, Jérémy Gobé, Pe�er Hellsing,
Hideho Tanaka, Eleng Luluan , Claudia Losi, Li Lei( Ли
Лей), Liu Jiajing ( Ли Тситсини:), Willem de Rooij, Ismini
Samanidou & Simon Barker, Wojciech Sadley, Shen Lieyi
(Тсиен Ли). Специалната част е “Божурите в текстила”.
Работата на Фабио Латанци Антинори «Dataﬂags”
(Корпоративни знамена), хартия, 240�140�40см,
2014 е свързана с представяне и интерпретация на
понятия като грешка и фалит в корпоративния свят
и в частност с възхода и банкрута на финансовата
институция Leman Brothers, фалирала на 15.09.2008г.
и повлияла на финансовата криза в целия свят.
Работата е вдъхновена от корпоративните знамена,
чиято цел е прослава на компаниите по света.

«Dataﬂags” е голямоформатна хартия, напечатана
чрез ситопечат с черно отпред и златно от задната
страна. Черното и златното са цветовете на златото и
петрола, които служат за асоциативна препратка към
финансовия пазар.Напечатани са данните на цената
на акциите на Leman Brothers, и при всяко докосване
на хартията сопрано певец разказва за всяко едно от
хилядите вписвания на данни, за възхода и падението
на компанията.
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Хартията е ръчно напечатана с проводящо мастило,
съдържа проводими площи, които действат като
сензори и така осъществяват интерактивността при
докосване на повърхността на знамето. Чрез език
познат само на финансови експерти, който обаче
има силно влияние в нашия ежедневен живот, гласът
на певеца трансформира историята на финансовата
криза.
Jérémy Gobé, Франция, “Freedom leading the wool”
(Свободата води вълната), плат, метални пръчки,
дървена конструкция, вариращи размери, 2016.
Огромната инсталация се състои от дървена
конструкция и плат, който е опънат на метални
пръчки стърчащи в различни посоки. Резултатът е
интерактивна мека скулптура-инсталация, която
обгръща експозиционното пространство и създава
уютно, свързано с фолклора пространство.Органична
образност в индустриален мащаб, която носи живот
и на известен френски старомоден жакардов мотив.
Несъответствието между форма и контекст има за цел
да подчертае срива на текстилна продукция в селските
райони на Франция. Дори заглавието е парафраза
на произведението на Делакроа “Свободата води
барикадите”, което припомня революционния дух
на френската нация.
Pe�er Hellsing от Швеция участва с инсталацията
„Закърпи» памук ,лен, 2016, с размери 300/400/300см
Всекидневната роля на текстила създава богатство на
истории-реални и екстравагантни.
Хелзинг комбинира текстил и дърво в инсталациите
си. Винаги се интересува от локалния контекст и
обществото, за да завърши инсталационния процес.
Така резултатът зависи и от колективното и от
индивидуалното. Вдъхновен е от анархистичния
характер на текстила: на пазара или на местата за
временно настаняване (на бежанци например). Това
го кара да гради всяка инсталация на място, вместо
да дойде с готова работа. Смята че “е възможно да
се използва абстракното за политическа дискусия”.
Предпочита да работи с местни материали, реди мейд
обекти.»Аз не правя, аз комбинирам»4- обяснява той.
Hideho Tanaka се представя с “Изчезващи и
възникващи”, тъкан, хартия, мастило, 300/760см,
2011. Обяснява връзката на всичко в природата с
традиционни японски вярвания: огънят е роден от
дървото; земята е родена от огъня; металът е роден от
земята; водата е родена от метала; дървото е родено
от водата; дървото се бори със земята; земята се
бори с водата; водата се бори с огъня; огънят се бори
http://www.ﬁberarthangzhou.com/Site_En/
news/2016/003/0061.shtml
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Специална част “Social Fabric” с участници Alice
Creischer & Andreas Siekmann, Celine Condorelli, Archana
Hande, Sudhir Patwardhan, Prabhakar Pachpute
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с метала; металът – с дървото. Тези неща обясняват
дълбокия смисъл на съзиданието. “Като погледнах
назад, какво ме е вдъхновявало като млад, осъзнах, че
съм търсил безсмъртие в свободното изразяване. Но
започнах да се съмнявам във вечността. Има разлика
в материята и съществуващата околна среда. Знам, че
ще изчезна някой ден и това е част от кръговрата на
живота и това промени моите разбирания.”5
Ismini Samanidou & Simon Barker от Великобритания
представят проект свързан с живота и творчеството
на Ани Албертс във фондацията Ани Албертс, САЩ.

Шейла Хикс учи в Йейл. Получава Фулбрайт
стипендия през 1956�57 да учи живопис в Чили и
там се събужда интересът ѝ към работата с нишки.
Тя основава уъркшопи в Мексико, Чили, Мароко,
Индия. Непрестанно предизвиква възможностите
на нишката от една страна като материал, от друга
концептуално- как може да се възприема изкуството
създадено от нишки.

Авторите откриват части от стана ѝ, който тя е
използвала в колежа Black Mountain. Интересуват
се специално от връзката с Бъкминстър Фулър и
Джон Кейдж- интерес към пресечните точки на
фундаментални човешки дисциплини архитектура�
тъкане и музика�тъкане.

Нейните свободно стоящи и висящи скулптури, както
и произведения ѝ от хартия надхвърлят категориите
изкуство и дизайн. Прави работи, които са силно
сетивни, трябва да ги докоснеш или да минеш
през тях и така още веднъж предизвиква статуса на
изкуството представяно в музеите и галериите.

Едната работа, която е резултат от проекта е голяма
конструкция от 638 нищелки, купени случайно от Ани
Албертс и стояли неизползвани 60 години.

Oskar Murillo, Великобритания� Колумбия ,участва с
инсталация „ Честоти“.

Нищелките организират нишките в групи, които
впоследствие движат.
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Започнали да се интересуват от триъгълните структури
на Фулър и начините по които той визуализира своите
утопични идеи. Интересът му към леки и устойчиви
форми ги кара да експериментират с направата на
огромната конструкция. Разнообразната гама от
нищелки и тяхната “игривост”, представя статуса на
тъкането като фундаментален език на творчество,
който е бил толкова важен за Ани Албертс, като и
вярата във важността, отговорността и потенциала на
материалите.

Интересуват се от метафоричността на тъкането.
Платон в «Държавникът» предлага тъкането като
модел на обществото. Аристофан в Лизистрата също
използва тъкането като метафора- като занимание
на жените с висок социален статус .
Четвъртата секция е “Сцена § Явление“.
В историята и развитието на текстилните практики в
социален план разглеждаме традиционния текстил
като домашна практика, като занаят и манифактура.

Участници: Victor Asliuk, Chen Chien –Jen (Тци ТциенДжен), Hui Ganyuan (Хаи Хенуен), Sheila Hicks, Janis
Jeﬀeries, Liu Wei (Ли Вей), Lu Yuanjiong (Лу Йониси)
& Zhou Ping (Кхоу Пинг), Oscar Murillo, Numen / For
Use, Magda Sayeg, Xu Jiang (Хъ Тци) & Yuan Liujin (Юан
Лийши), Yung Ho Chang ( Юн Хо Тциен)/ FCJZ, David
Crook & Isabel Crook
5

Weaving &We, 2016 Hangzhou triennial of ﬁber art, catalogue
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Той прави акции в шест провинции в Китай(
включително Ханджоу). Пътят е от изток на запад,
от най-бизнес развитите райони в Китай към
вътрешността на страната на югозапад, където
местните традиции са много добре запазени.
Проектът е за ученици между 10 и 16 години.
Платната се поставят на чиновете в цялото училище
и се използват свободно от децата през определен
период. Учениците са свободни да създават образи.
Нямат никакви специални материали нито изисквания
какво да правят.
Magda Sayed от САЩ се смята за “майка” на т.н.
ярн бомбинг. Десетгодишната ѝ работа включва
разпознаваеми плетени творби по целия свят.
В началото тя решава да ремонтира апартамента си
в Бруклин. Прави малка промяна, за да подчертае
своя дом- изплита виолетова “дреха” за дръжката
на вратата на дома си. Ефектът върху съседите е
невероятен. Всички започват да декорират външните
си врати, пощенските кутии, контейнерите за боклук
използвайки плетене и вълна. Магда има многобройни
фенове в Ню Йорк, домакини и възрастни хора,
които стоят повечето време в къщи и са любители
на занаятите. Тя има милиони последователи във
Фейсбук. Комбинацията от текстилен материал и
цвят може да създава удоволствие за очите.Но в
комбинация с реални предмети се проявява и ирония
и хумор. Отначало тя плете малки предмети: пушките
на играчките на детето си, които дори омотани с топли
и цветни прежди излъчват усещане за опасност. Покъсно прави много големи инсталации по цял свят в
сътрудничество с различни компании.
“Имам страст към материала:обичам да размествам/
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ситуирам ръчно направени, най-често плетени неща в
пространства, на които те не принадлежат. Разбирам
ограничението на интимната медия и продължавам
да я предизвиквам. Когато покривам предмет
с мек, ръчно направен материал се извършва
трансформация.
Взаимодействието
променя
обекта-премахва идентичността му или парализира
оригиналната му функция. Това непланирано
аранжиране чрез материала прави обекта близък
до ежедневния живот, прави го скулптура и дори
предефинира пространството. Прави света по
предизвикателен, неконвенционален и интересен.” 6
Xu Jiang & Yuan Liujun (Хъ Тци & Юан Лийши)от Китай
участват с „ Прощална песен на пейзажа» 65см/
50см/ 145см/24 броя плетачни машини, метал, плат,
тел, 2016
Датанг е малко градче известно с производство на
трикотаж. С възхода на индустрията в Китай през 21
век, то произвежда 60% от глобалната трикотажна
продукция и се нарича столица на чорапите на Китай.
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Преди време трикотажното производство там се
реорганизира след екопротести, растящата цена
на труда и суровите материали и известно свиване
на международните пазари. Авторите виждат
стотици изоставени станове и за тях това е сблъсък
между капитал и пазар,околна среда и технология,
индустрия и индивидуалност.

Становете, които някога са били средство за
препитание сякаш пазят спомен за ръцете на хората,
които са тъкали и пазят емоционалната връзката с
тях. Като смесват желязото и стоманата с преждата
създават носталгично усещане преплетено със
сложността на локалната индустрия, прощалната
песен на модерната текстилна индустрия.

СОЦИАЛНА ТЪКАН, кураторски проект на Grant
Watson е реконфигуриран за триеналето в Ханджоу.
Включва инсталации, фотография, рисунки, филми,
звукови записи, книги и исторически документи.
Изложбата гледа на текстила и на неговата връзка
с капитала, труда, колонизацията, международния
пазар, и радикалните политики, като се фокусира
в частност към Индия. Участват: Alice Creischer &
Andreas Siekmann, Celine Condorelli, Archana Hande,
Sudhir Patwardhan, Prabhakar Pachpute, Social Fabric
Film Programme.

Лек и ценен, платът е от векове стока, която създава
контакт между различните култури- през размяната
на блага до пренасяне на знание за дизайна,
цветовете, мотивите и технологиите използвани при
правенето. Производството и търговията на текстил
се свързва с европейската колонизация и се състои
в извличане на суровини от колониите, заедно с
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използване на робски труд, протекционизъм у дома
и дъмпинг на стоките в чужбина. В постколониалния
период дисбалансът се поддържа от договори в
полза на богатите страни, какъвто е споразумение
от 1974-2004 , което строго ограничава вносът на
текстил в Европа от развиващият се свят, както
и създаване на специална икономическа зона, в
която служителите работят без основна защита. В
същото време текстилната продукция се свързва с
форми на съпротива, от колективите в новелата на
Чернишевски “Какво да се прави” до 11 месечната
стачка на работниците от Мумбай 1982-83, може би
най-голямата и дълга стачка в историята.6

Не мога да представя всички творби, показани на
второто триенале в Ханджоу, Китай, 2016, поради
ограничения обем на доклада. Но мисля, че дори
частичното разглеждане на избрани произведения е
достатъчно да направя обобщението, че текстилното
изкуство, изкуството на нишката е излязло от
традиционните представи за декоративно и
функционално, не си поставя за цел единствено
естетически задачи, занимава се със социални,
общочовешки и екзистенциални проблеми, търси
смисъл, провокира и се съпротивлява срещу клишета
и забрани. Въздейства чрез намеси и интервенции в
реалния живот и ежедневната среда.
Можем да видим, че в изложбата присъстват
класически работи, в които изобразяването е чрез
пластически характеристики, както и такива, в които
изображението е подчинено на материала чрез
характерните и специфични за него свойства. Но
заедно с тях и произведения, в които идеята е изразена
чрез техники, които на пръв поглед не се свързват с
текстилното изкуство. Материалите и техниките са
неограничени-в изложбата озаглавена «Тъкането §
Ние» можете да видите не малко видеоинсталации,
видеодокументации на пърформанси и филми,
интерактивни инсталации. Артистичните форми
включват огромно разнообразие- от рисунка до арт
книга, от стенен килим до пространствена инсталация,
скулптури във външна среда, пачуърк и живопис.
Съвременното изкуство обединява видовете
изобразително изкуство в контекста на идеята.
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