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Изложбата на Яна Костадинова се състои 
от двадесет произведения. Когато прис-
тъпим към анализа на една изложба, ние 
се решаваме да направим оценка за дадена 
творческа изява винаги, когато тя ни е 
оказала някакво въздействие, предизвикано 
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от чувство за съпричастност и единомис-
лие. Точно такъв беше и поводът да изразя 
писмено своето становище, породено от 
въздействието за значимост в оценката 
ни на живописта и колорита на художника 
Яна Костадинова.

Когато небето се предава



В картините, които ни представя Яна 
Костадинова, са изразени всички натрупа-
ни във времето на развитие в съзнание-
то на твореца средства за израз, които в 
творческия процес представляват особена 
форма на емоционално състояние, където 
подборът и формата на избор в колоритни-
те съчетания невинаги могат да бъдат 
ръководени съзнателно. В такъв случай 
афективният характер на цветното впе-
чатление може да е различен в зависимост 
от емоционалната нагласа на автора. Това 
показва и степента на натрупаната емо-
ция, характерна за творците, в работата 
на които липсва шаблон. Такива са и произ-
веденията на Костадинова и ако си служим 
с думите на писателя, те винаги са като 
различни разкази. Това, което наричаме 
психическа нагласа на твореца, който, за да 
борави с определена цветова гама, се нуж-
дае от импулс – зрителен или психически 
дразнител – и предизвиква необходимата 
предпоставка за творческа дейност. Имен-
но този импулс вероятно е спонтанен и 
вероятно обясним в други измерения за жи-
вописта на Костадинова. Точно така и тя 
ни представя определеното от нея „нищо“ 
като белия лист и стимула, предизвикващ 
желание за творческа дейност, изразено в 
постоянна активност. Във всички случаи 
тя не е предначертана, а спонтанна, пре-
допределена от подсъзнанието, тя е едно-
временно асоциативна като в заглавието 
„Пролуки в нощта“ и преосмислена в процеса 
на действие, градивна като „Приказната 
кула“, разтърсваща се  или протяжна като 
ирационално пространство. 

Не всичко, свързано с психическите поня-
тия за цвят, форма и колорит, може да бъде 
обяснено като непосредствен резултат от 
зрителните впечатления и от характера на 
цвета в картината. Те обаче могат да наме-
рят обяснение по пътя на асоциацията, свър-
зана с предпочитания и символика, каквито са 
изразени в картините с названия „Протяжно 
време“ или „На входа на изхода“. Спомняйки 
си думите на Фройд, който потвърждава, че 
асоциацията не може да бъде смятана като 
изключително и единствено достатъчно 
обяснение на механизма, изграждащ психоло-
гичните аспекти на цветното впечатление 
като колорит. Доказано е само, че съществу-
ват определени понятия, чувства и мисли, от 
една страна, и явленията „цвят“ и „колорит“, 
от друга – не изяснявайки достатъчно едноз-
начно асоциативната връзка между двете. За-
това съществува стремителното декларира-
не от страна на твореца на силно желание да 
изрази себе си по възможно най-декларатив-
ния начин чрез себепредставяне, показвайки 
своя труд в очакването да бъде възнаграден. 
Само така може да се обясни активността на 
твореца в сферата на абстрактното изобра-
зяване, където няма изразена конкретна фор-
ма, а цветът представлява главният носител 
на творчество в един спонтанно изразен 
колорит.

В това се крие големият риск или големият ус-
пех. Ние сме склонни да мислим, че зад тази га-
лерия от творчески изяви във възприеманата 
от нас среда присъства чувственото усещане 
за себеотдаденост на художника Яна Костади-
нова. За което трябва да ѝ благодарим.
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Протяжно време
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Пропукване
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 Close to Nothing


