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Графиката днес съществува някъде между небето и земята. Като метафора това може да се отнесе към всеки от 
историческите ѝ етапи – още от възникването ѝ като послание и като репродукционен принцип, тоест към всeки период, 
в който това изкуство изяснява своите специфики и автономия. В съвремието, само преди десетилетия, графиката 
манифестираше по най-големите световни форуми и демонстрираше постиженията си в специализирани биеналета, 
триеналета и т. н. В социален аспект нейните особености я приобщаваха както към масовите и най-демократични медии, 
така и към елитарна и тясно специализирана публика. едва ли има област и духовна дейност, към която печатната, 
тиражирана графика да е останала без отношение. Днес тази констатация, в основния си патос, е непроменена – само в 
детайлите е по-разнообразна и недефинитивна.

В последно време графиката не е съпътствана от шумни откривания и дискусии, нейните маршрути по света не са гъсто 
населени от автори, ценители и меценати така, както бяха. Новите комуникации ли замениха страстта към графичния 
отпечатък и техническите му тайни, пазарът ли заглъхна, вкусовете ли се смениха, или преориентацията към други средства 
отмести вниманието на зрителите? Вероятно всичко това повлия, заедно с проблемите, които самата графика вътрешно 
изяви. Става дума за видовата интеграция, за смесването и обновяването на техниката, за актуализиране на израза и за 
редица индукции, свързани с традициите, с новите тенденции и похвати, с националните школи, с поколенията и техните 
представители... С времето графичното изкуство освободи територии за конфронтации и дискусии и въпросите се умножиха 
и усложниха. Вероятно този процес постави под съмнение редица съществуващи по-рано около графиката митологеми.

Разсъжденията дотук насочват към част от основанията в България да съществуват две големи международни изложби на 
графиката. Същевременно новата социална ситуация около графиката предпостави и преориентацията на редица други 
световни прояви, както и на много автори. Триеналето в София през 2010 г. се провежда за шести път. Сега организацията 
му се съпътства от етап на теоретизация за проблемите на графиката, което доведе до редица промени – спрямо 
технологическата определеност, експонирането, селекцията, мащабите и др. естествено, рефлектира и въпросът как 
графиката днес се самоопределя спрямо традициите и иновациите и как изложбата трябва да изрази този процес.

Шестото международно триенале на графиката в София ще постави всички пред редица въпроси, свързани с вкуса, с 
познанието, с критерия, с индивидуалните истини, с обективните процеси и най-вече със смисъла и целите на събитието. 
В настоящата изложба има блестящи постижения, присъстват големи автори, проявявят се тенденции, съпоставят се 
различни позиции. Конкурсният раздел е допълнен от съпътсващи изложби, които насочват към други отношения към 
образа и към понятието за графичност. Всичко това едва ли може да изясни цялостната истина за графиката днес. Тя 
остава да съществува някъде между небето и земята – там, където състоянието ѝ е динамично, но и където усещането за 
традиционните ценности и предполагаемите промени е най-силно.

Картината на съвременната графика е привлекателна с нейната неопределеност. Коректно е да допуснем, че всяка 
изложба изразява един неин етап и че международното триенале в София разкрива съществените му особености.

Димитър Грозданов
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Graphic art today exists somewhere between the earth and the sky. This metaphor has been equally relevant for all stages 
of its historical evolution since the dawn of its creation as a message and a reproduction principle. It describes any and every 
period in which graphic art has manifested its unique features and autonomy. In living memory, only a couple of decades ago, 
graphic art triumphed at the greatest world forums and exhibited its best achievements at special biennials, triennials and 
other events. In the social arena, its idiosyncrasies placed it on a par with the most mass-oriented and most democratic media, 
as well as the tastes of an elitist niche audience. There is hardly a human endeavour or spiritual pursuit that has remained 
untouched by the printed, mass produced graphic art. At heart, little has changed: only the details are growing increasingly 
diverse, and less definitive.

Lately, graphic art no longer comes with fanfare, ostentatious openings and debates. Its itineraries across the globe are not as 
densely populated with artists, connoisseurs and patrons as they used to be. Did we lose the passion for the print and the secrets 
of its craftsmanship to the lure of new communications? what happened: a languid market, a change of taste or a turn for other 
media that kidnapped the attention of the viewers? The answer is probably all of the above, combined with some intrinsic issues. 
These include the integration of genres, the fusion and innovation of techniques, the modern modes of expression and a number 
of inductions inspired by tradition, by new trends and treatments, national schools, generations and their various representatives. 
As time passed, graphic art cleared new territories for confrontation and debate, while questions multiplied in scope and 
complexity. This process has called in question a host of hitherto fixed mythologies surrounding graphic art.

These thoughts disclose some of the reasons for Bulgaria’s hospitality of two large international exhibitions dedicated to graphic 
art, even if the new social context has urged many other international events and artists to change direction. In 2010 the Sofia 
Triennial will have its sixth edition. An integral part of its organisation now includes a theoretical perspective on the state of 
graphic art; this has resulted in a number of changes associated with its technological focus, exposition, selection and scope. 
A natural question is how modern graphic art defines itself with respect to tradition and innovation, and how the exhibition 
should reflect the underlying dynamics.

The Sixth International Triennial of Graphic Arts in Sofia will raise many questions about taste, knowledge, and criteria, about 
individual truth and objective processes, and – last but not least – its own purpose and objectives. The exhibition presents 
brilliant works and great artists, articulating different trends and juxtaposing various viewpoints. Parallel to the competition, 
several fringe exhibitions will highlight alternative attitudes to the graphic image. Nonetheless, the triennial can hardly offer the 
ultimate truth about the state of graphic art today. Graphic art continues to exist somewhere between the earth and the sky, 
where everything is in motion and the sense of traditional values, as well as the portended change, is most acute.

The most attractive aspect of modern graphic art is its fluidity. A fair assumption will be that every exhibition is merely a 
snapshot of one of its facets whose distinctive features the Sofia International Triennial will explore.

Dimitar Grozdanov
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 Кан Джанфей (Китай), Сцена��, 
Гравюра върху дърво, 46x61,, 
2010
1 Kang Jianfei (China), Stage, 
woodcut, 46x61, 2010

2 Джан Сяочун (Китай),(Китай), 
Изглежда ужасно грозно… 
Яндон��, Литография, 29x41, 2010, 1, 
2 Jiang Xiaochun (China), Looks 
very ugly Yandong, Litho, 29x41, 
2010

3 Ли Кан (Китай), Приказка 
върху стената��, Гравюра върху 
дърво, 43x55, 2006
3 Li Kang (China), Story on the 
wall·tweedle, woodcut, 43x55, 
2006

4 Жан Гуангуй (Китай), 
Плаващите планини ���� ���� Гравюра 
върху дърво, 45x60, 2009
4 Zhang Guanghui (China), 
Floating Mountains ���� woodcut, 
45x60, 2009

5 Сон Гуанджи (Китай),(Китай), 
Щастливо дърво��, Гравюра върху 
дърво, 104x94, 2007, 1
5 Song Guangzhi (China), Happy 
tree, woodcut, 104x94, 2007

6 А Ге (Китай), Ароматно вино��, 
Сериграфия, 109x77, 2008
6 A Ge (China), Fragrant wine, 
Silkscreeen, 109x77, 2008

К и т а й  /  C h i n a

участници / artists
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7 Су Куан (Китай), Момиче с 
кофа на гърба��, Гравюра върху 
дърво, 95x70, 2008
7 Xu Kuang (China), A girl with 
bucket on her back, woodcut, 
95x70, 2008

8 Хуан Кимин (Китай),
Прохладен летен бриз ���� ���� Офорт,, 
60x97, 2009
8 Huang Qiming (China), Cool 
breeze in summer ���� Etching, 
60x97, 2009

9 Уан Ликсин (Китай), Бакърени 
вълни��, Офорт, 60x47, 2008
9 Wang Lixin (China), Fuscous 
ripple, Etching, 60x47, 2008

10 Тан Пин (Китай), Без име��, 
Офорт, 58x78, 2009
10 Tan Ping (China), Name Less, 
Etching, 58x78, 2009

11 Фан Мин (Китай), Тек������ 
Сериграфия, 53x36, 2008
11 Fan Min (China), Even������ 
Silkscreen, 53x36, 2008

12 Жон Си (Китай),
Миграционни координати��, 
Сериграфия, 100x65, 2008
12 Zhong Xi (China), Migrate 
coordinate, Silkscreen, 100x65, 
2008

участници / artists

(7)

(10)

(8)

(9)

(11)

(12)
К и т а й  /  C h i n a
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

К и т а й  /  C h i n a

13 Ху Сянву (Китай), Стена от 
стриди��, Офорт, 34x60, 2009
13 Hu Xianwu (China), Oyster 
wall, Etching, 34x60, 2009

14 Ли Джингуан (Китай), Сцена 
1��1�� Офорт, 100x66, 2010, 1
14 Li Jinghuan (China), Scene 
1��1�� Etching, 100x66, 2010

15 Лян У (Китай), Сигнална 
лампа ���� ���� Сериграфия, 84x60,
2008
15 Liang Yu (China), Signal 
lamp ���� Silkscreen, 84x60, 2008

16 Питър Форд 
(Великобритания), Първите 
знаци��, Офорт, 50x98, 2009
16 Peter Ford (UK), The first 
signs, Etching, 50x98, 2009

17 Кейсуке Ямамото (Япония),
Стълба m�E��� �� Литография, 2009, 
17 Keisuke Yamamoto (Japan), 
Staircase m�E�� Litho, 2009

18 Хон Юн Ву (Корея),
Щастлива носталгия в 
зараждащо се синьо��, Офорт,, 
70x50, 2009
18 Hong Jung-woo (Korea), The 
happy nostalgia and beginning�
blue, Etching, 70x50, 2009

участници / artists
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

К и т а й  /  C h i n a

19 Чай Куон (Корея),     
Рапсодия в ����� �1 �1��  � �� 
Литография, гравюра върху, 
дърво, 35x50.5, 2009
19 Chae Kyoeng (Korea), 
Phapsody in ����� �1 �1�� Litho, 
woodcut, 35x50.5, 2009

20 Мануел Лау (Канада),
Сегашно време��, Смесена 
техника, 89x67, 2010
20 Manuel Lau (Canada), 
Tiempo presente, Mixed media, 
89x67, 2010

21 Майкъл Горо (САЩ), Дръзка 
перспектива��, Офорт, 160x60,
2010
21 Michael Goro (USA), Defiant 
perspective, Etching, 160x60, 
2010

22 Крейг Корнуол (САЩ),, 
Анатомия на един просяк – 
сърцето��, Литография, 66x51,
2009
22 Craig Cornwall (USA), 
Anatomy of a beggar: The heart, 
Litho, 66x51, 2009

23 Ги Ланжван (Канада),
Провал��, Офорт, 10x15, 2008
23 Guy Langevin (Canada), 
Failure, Etching, 10x15, 2008

24 Ингрид Льодан (Белгия), Без 
име��, Литография, сериграфия, 
15x34, 2010
24 Ingrid Ledent (Belgium), 
Name Less, Litho Silkscreen, 
15x34, 2010

участници / artists
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(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)
К и т а й  /  C h i n a

25 Наталия Паулус (Полша),
Шепот��, Гравюра върху дърво,, 
68x30, 2010
25 Natalia Paulus (Poland), 
Whisper, woodcut, 68x30, 2010

26 Карен Корнелиус (Канада),
Състояние ��� Срещу течението���� т ��, 
Смесена техника, 2009, 
27 Karen Cornelius (Canada), 
State A: Against the current, 
Mixed media, 2009

27 Марчин Биалас (Полша), 
Бягство��, Офорт, 49x42, 2009
26 Marcin bialas (Poland), 
Escape, Etching, 49x42, 2009

28 Уолтър Жул (Канада),
Гуанлан�� Апартамент ������ Офорт,, 
29x30, 2010
29 Walter Jule (Canada), 
Guanlan Suite ��� Etching, 29x30, 
2010

29 Ивън Самър (САЩ), Пейзаж��, 
Офорт, 89x54.5, 2010
28 Evan Summer (USA), 
Landscape L, Etching, 89x54.5, 
2010

30 Алисия Кандияни 
(Аржентина), Мисли за Китай��, 
Цифров печат, сериграфия,, ,, 
51x43, 2009
30 Alicia Candiani (Argentine), 
China in my mind, Digital, 
Silkscreen, 51x43, 2009

участници / artists





БРЮКСеЛ ДО БеЗКРАй
Изложбата „Брюксел до безкрай” е част от плодотворното сътрудничество между общността Валония – Брюксел и 
България. Ние можем също така да възприемем този „поглед” към столицата на нашата общност и на европа като 
европейско събитие, тъй като то се случва точно в момента, в който навлизаме в последните седмици на белгийското 
председателство на европейския съюз.  
Това, което ни е показано, не е туристически образ на Брюксел, а лична, следователно субективна гледна точка на 
автори, работили в творчески бази, които ни представят своето собствено усещане за градското пространство. 
Благодарение на подбраните изображения  по-добре разбираме до каква степен градоустройството не е безпристрастен 
начин на строене; то организира отношенията между общностите от хора, съхранява или заличава паметта, накратко – 
остава трайно в изграждането на идентичностите.    
По този начин  Брюксел внася допълнително измерение в общопознатата представа за един вековен град, белязан през 
дългата си история от различни владения и влияния: испанско, австрийско, френско и днес, повече от всякога,  богат с 
многообразието на своето население.
Столица на френската общност, столица на Белгия, столица на европа, Брюксел – град основно франкофонски – е 
всъщност и една лаборатория за културно многообразие. 
Пожелавам тази изложба да даде възможност на българския зрител, член на европейския съюз също като нас, да 
опознае малко „своята втора столица”.  

Фабиен Рьотер / Делегат на областта Валония–Брюксел 

BRUXELLES À L’INFINI
L’exposition « Bruxelles à l’infini »  s’inscrit dans le partenariat fécond entre la Communauté wallonie-Bruxelles et la Bulgarie, 
mais nous pouvons aussi lire ce « regard »  sur la capitale de notre Communauté et de l’Europe comme un événement européen 
puisqu’il se déroule au moment même ou nous entamons les dernières semaines de la Présidence belge de l’Union européenne.
Ce n’est pas une vision touristique de Bruxelles qui nous est proposée mais un point de vue personnel, donc subjectif, 
d’artistes en résidence qui nous livrent leur propre perception de l’espace urbain qu’ils se sont appropriés.
On comprend mieux aussi, grâce aux images choisies, combien l’urbanisme n’est pas un mode neutre de construction ; 
il organise les rapports entre les groupes humains, il conserve ou détruit la mémoire bref, il participe durablement à la 
construction des identités.
Ainsi, le Bruxelles de « Contretype » apporte une dimension supplémentaire à l’image plus communément connue d’une ville 
millénaire traversée dans sa longue histoire d’occupations et d’influences multiples, espagnole, autrichienne, française et 
aujourd’hui, plus que jamais, riche de la diversité de ses habitants.
Capitale de la Communauté française, capitale de la Belgique, capitale de l’Europe, Bruxelles, ville principalement 
francophone, est donc aussi un laboratoire de la diversité culturelle.
Je forme le vœu que cette exposition permette au spectateur Bulgare, membre comme nous de l’Union  européenne, de 
découvrir un peu « sa deuxième capitale ».

Fabienne Reuter / Déléguée wallonie-Bruxelles 

Б е л г и я  /  B e l g i q u e

б р ю к с е л  д о  б е з к р а й
b r u x e l l e s  à  l ’ i n f i n i

1 Франсоа Гофен, фотография 
от серията “Проект: Брюксел”, 
2005
1 François Goffin, from series  
“Projet:Bruxelles”, 2005 

2 Андре Жасински, фотография 
от серията “B8”, 1999
2 André Jasinski, from series 
“B8”, 1999

3 ФИЛИП ЕРБЕ, фотография 
от серията “Брюксел–европа”, 
2002–2003
3 Philippe Herbet, from series 
“Bruxelles-Europe”, 2002–2003 

4 Себастиян Рьозе, фотография 
от серията “Съзвездия”, 
2000–2002
4 Sébastien Reuzé, from series 
“Constellations”, 2000–2002

(1) (2)
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БРЮКСеЛ ДО БеЗКРАй 
Творецът в града
Фотографията е най-доброто средство за описание на света и 
за възприемане на действителността, тя е също така идеалният 
инструмент за съхранението на колективната визуална памет. Нейната 
изобразителна мощ, дължаща се на точността и бързината ѝ, са я 
превърнали в универсалнo средство за изучаване, за опознаване и за 
общуване. 
Да си припомним, че изобретяването на фотографията съвпада с 
индустриалната революция и светкавичното развитие на градското 
пространство през XIX в. и че градът е предпочитана тема за 
фотографите. Да споменем градските пейзажи на Дюбоа дьо Нео 
(1799–1872), на едуар Фиерлан (1819–1869) или покриването на река 
Сена през 1867, документирано от братята Гемар. 
Градът не само никога не престава да вдъхновява фотографите, но 
и се превръща днес в основополагащ материал и пространство за 
творене. Въпреки че  фотографията е начин да се улови и фиксира 
действителността, тя не е неутрална, тя е най-вече гледна точка 
на снимащия именно чрез пренасянето на действителността. Тя 
може освен това да  изрази една мисъл, да придаде смисъл, да 
породи емоция, иначе казано – да бъде пълноценен акт на визуално 
творчество.   
Предложението, отправено към авторите фотографи да дойдат в 
Брюксел, е покана към тях да експериментират с града, да го усетят 
с цялото си същество, да затвърдят по-скоро един творчески подход, 
отколкото да представят документално виждане за нещата. Градът тук е 
не само темата, а сложен и променящ се материал, който предполага 
поемане на риск, за да бъде овладян. Градът е и тяхното ателие, той е 
сцената, театърът на тяхното действие, а не просто декор.  
Целта на творческите бази е двойна: от една страна, да предоставят на 
творците условия за работа, които да им позволят да внедрят този опит 
в личното си творчество, а от друга – да създадат архиви за бъдещето, 
които ще свидетелстват за състоянието на града и на фотографията 
днес, в техните многообразия и парадокси. 
Творците, чрез своите произведения, ни карат да споделим личното им 
възприятие за града и отварят очите ни за безкрая.

жан–Луи Годфроа 
Комисар на изложбата  

BRUXELLES À L’INFINI
L’artiste dans la ville
La photographie est le médium par excellence de la description du 
monde et de l’appropriation du réel, elle est aussi l’instrument idéal 
de la sauvegarde d’une mémoire visuelle collective. Sa force de 
représentation, due à sa précision et à sa rapidité, en a fait un outil 
universel de découverte, de connaissance et de communication.
Rappelons que l’invention de la photographie coïncide avec la 
révolution industrielle et avec le développement fulgurant de 
l’espace urbain au XIXe siècle, et que la ville sera un sujet de 
prédilection pour les opérateurs photographes. Évoquons les 
paysages urbains de Dubois de Nehaut (1799-1872); d’Edouard 
Fierlants (1819-1869), ou encore les travaux de voûtement de la 
Senne en 1867 documentés par les frères Ghémar.
La ville ne cessera jamais d’inspirer les photographes jusqu’à 
constituer aujourd’hui le matériau primordial et l’espace de la 
création artistique. Si la photographie est un moyen de capter 
et de fixer le réel, elle n’est pas neutre pour autant; elle est 
aussi et surtout un point de vue, celui de l’opérateur; c’est par 
la transposition du réel qu’elle peut aussi exprimer une pensée, 
donner du sens, créer de l’émotion, donc être un acte de création 
visuelle à part entière.
En proposant aux auteurs photographes de venir à Bruxelles, 
il s’agit d’une invitation à expérimenter la ville, à l’éprouver 
existentiellement, à affirmer une attitude artistique plus qu’à poser 
un regard documentaire. La ville ici n’est pas le sujet, mais un 
matériau complexe et mouvant qui implique une prise de risque 
pour l’aborder. La ville est aussi leur atelier, elle est la scène, le 
théâtre de leur action et non le décor.
L’objectif des résidences d’artistes est double: d’une part, offrir à 
l’artiste des conditions de réalisation leur permettant d’inscrire cette 
expérience dans leur corpus personnel et d’autre part, créer des 
archives pour le futur qui témoigneront de l’état de la ville et de la 
photographie aujourd’hui dans ses diversités et ses paradoxes.
Les artistes, en s’impliquant pleinement dans leurs créations, nous font 
partager leur expérience de la ville et ouvrent notre regard à l’infini.

Jean-Louis Godefroid,
Commissaire de l’exposition
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1 Мичико СУЗУКИ, 1954 / Kанада
Офорт/ Etching 
76 x 52, 2008
1 Michico SUZUKI, 1954/Canada 
Gravür / Etching 
76 x 52, 2008

2 Хаяти МИСМАН, 1945/ Турция
Офорт / Etching 
55 x 80,  2008
2 Hayati MISMAN, 1945/ Turkey 
Gravür / Etching 
55 x 80, 2008

3 Хасан КИРАН, 1966/ Турция
Гравюра на дърво / woodcut 
91 x 71, 2006
3 Hasan KIRAN, 1966/ Turkey
Ağaç Baskı/ woodcut 
91 x 71, 2006

4 Бриар КРейГ, 1961/ Kанада
Сериграфия / Silkscreen 
100 x 69, 2007
4 Briar CRAIG, 1961/ Canada
İpek Baskı / Silkscreen 
100 x 69, 2007

5 Кшиштоф Шиманович, 1960/ 
Полша
Линорез / Linocut 
54 x 88, 2005
5 Krzysztof SZyMANOwICZ,1960/ 
Poland
Linolyum Baskı / Linocut 
54 x 88, 2005

6 Юкино  КОХМОТО, 1981/Япония 
Гравюра на дърво / woodcut 
65 x 95,  2004
6 yukino KOHMOTO, 1981/ Japan
Ağaç Baskı / woodcut 
65 x 95, 2004

7 Димо КОЛИБАРОВ, 1965/ 
България
Офорт  / Etching 
50 x 65,  2008
7 Dimo KOLIBAROV, 1965/ Bulgaria
Gravür / Etching 
50 x 65, 2008

8 Катарина ВАВРОВА, 1964/ 
Словакия
Офорт  / Etching 
50 x 70,  2007
8 Katarina VAVROVA, 1964/ Slovakia 
Gravür / Etching 
50 x 70, 2007

9 Владимир ЗУеВ, 1959 / Русия
Смесена техника / Mixed Etching 
58 x 80,  2008
9 Vladimir ZUEV, 1959/ Russia 
Karışık Gravür / Mixed Etching 
58 x 80, 2008

10 Хуго Безард, 1955/ Белгия
Офорт  / Etching 
58 x 38,  2008
10 Hugo BESARD, 1955/ Belgique
Gravür / Etching 
58 x 38, 2008

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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11 Томоя УЧИДА, 1947/Япония 
Офорт  / Etching 
60 x 90,  2005
11 Tomoya UCHIDA, 1947/ Japan  
Gravür / Etching 
60 x 90 cm 2005

12 Х. Мюдже АЯН, 1972/ Турция
Сериграфия / Silkscreen 
43 x 60,  2008
12 H. Müjde AyAN, 1972/ Turkey 
İpek Baskı / Silkscreen 
43 x 60 cm 2008

13 Биалас МАРЧИН, 1977/ 
Полша
Инталио / Intaglio 
66 x 86, 2006
13 Bialas MARCIN, 1977/ Poland 
Gravür / Intaglio 
66 x 86 cm 2006

14 Онник КАРАНФИЛЯН, 1963/ 
България
Офорт + Офсет / Etching+Offset
74 x 100,  2007
14 Onnik KARANFILIAN, 1963/ 
Bulgaria 
Gravür+Ofset / Etching+Offset
74 x 100 cm 2007

15 Нанако йОШИКАВА, 1985/ 
Япония
Гравюра на дърво/ woodcut 
69 x 98,  2008
15 Nanako yOSHIKAwA, 1985/ 
Japan
Ağaç Baskı / woodcut 
69 x 98 cm 2008

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)




