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Калоян Илиев - Кокимото откри изложба с впечатляващите си
SeaEscape пейзажи в бургаското "Казино"
петък, 12 октомври 2018
Публикувано от: Стефан Минчев

Сцена на събитията от вчерашния четвърти ден на фестивала на изкуствата Порт Прим Арт Фест - 11
октомври, бе Културен център "Морско казино". Там бе открита една много морска изложба на
визуалния артист Калоян Илиев - Кокимото. Тя носи името SeaEscape - или морско бягство от
действителността - и от разбирането за традиционен морски пейзаж. Поредицата включва над 30
платна, които авторът създава в продължение на над осем години. В Бургас бяха представени 17 от
тях, включително специално изготвени за първия морски дебют на SeaEscape картини. Те смесват
фантазното с действителността и чистите линии, митологията с морските обитатели, и дори с
математиката и любимите на всички (особено на Кокимото) шоколадови яйца Kinder Surprise по един
невъобразим начин.
Тази пъстра плетеница от сюжети е разположена на уникални платна - автентични карти на
Хидрографската служба на Британското Адмиралтейство. Всяка от тях е реален хартиен навигационен
инструмент, с който флота някога си е служил. Представете си многобройните линии на крайбрежия,
градуси, ширини, дължини, географски наименования - чисти прецизни линии, даващи ясна математикогеографска картина на морски език, на дадена част от света. Всичко това - монохромно. Върху нея цветни акценти. На всяка картина - няколко ключово разположени фигури лягат върху картата.
Изглеждат толкова на място, сякаш винаги са принадлежали точно там. В ярки цветове на различните
платна греят цар Нептун - който разбира се, плува; рак, октопод, кит, чайки и гларуси, морски звезди,
медузи и какви ли не морски обитатели. Компания им правят лодки, моряци, плувци, надуваема водна
играчка в отличителните цветове на любимите Kinder Surprise и какво ли още не. В морските си картини
Кокимото е вмъкнал и себе си. Специално внимание заслужава платното, от което на фона на строгите
линии на Бургаския залив греят фигура на усмихнат моряк със съответната униформа, свирещ на
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китара - и чайка приседнала удобно горния десен квадрант на картата, точно под надписа "Burgaski
Zaliv". Него Кокимото създава в чест на бургазлии - и първото морско представяне на SeaEscape.
Изложбата откри идеологът на Порт Прим Арт Фест - художникът Стефан Божков.
"С Калоян Илиев ни събра една награда, която аз му връчих. Призът е на името на бургаския художник
Стефан Марков и се присъжда от Съюза на българските художници на ежегодната изложба "Малки
графични форми". Оттогава до днес Кокимото направи много неща, които винаги ме радват. Искам да
имам къща, пълна с всичките му картини и сутрин да ставам, да ги гледам и да се зареждам с
прекрасно настроение" - разказа с усмивка Стефан Божков.
"Той е непредсказуем. Винаги има какво да каже. Лично аз го харесвам много като автор, независимо,
че понякога ме ядосва. Много съм щастлив, че днес е тук и се вмести в това пространство" - завърши
обръщението си към гостите на изложбата идеологът на Порт Прим Арт Фест и предаде думата на
самия Кокимото:
"Благодаря на Стефан Божков за хубавите думи, за поканата, за всичко. Той е моят ментор. Благодаря и
на домакините си и организатори на ППАФ - Гранд хотел и СПА Приморец и Община Бургас. Много се
радвам, че имам възможност да покажа морските си пейзажи именно тук, в "Морско казино". Още поважно е, че залата носи името "Христо Фотев". Открих едно негово стихотворение, което точно разказва
цялата ми изложба. Казва се "Морето!...". Ще ви цитирам само няколко реда от него:
"Прекрасно е,
че си голямо. Може би единствено
си вярно ти във строгата абстракция
на картите..."
"Радвам се, че споделям това, което съм направил с вас. Благодаря на всички ви от сърце и попътен
вятър" - завърши Калоян Илиев обръщението си към публиката.
Изложбата на Кокимото е с вход свободен и очаква посетители в зала "Христо Фотев" на Културен
център "Морско казино" всеки ден до 21 октомври включително.

След като разгледаха изложбата на Кокимото, гостите и участниците в ППАФ се преместиха в зала
"Георги Баев". Там, в 19 часа, журналистът и продуцент Георги Тошев представи книгата на която е
съставител "Жените в мен" и филма "Последната роля", посветени на незабравимата актриса Катя
Паскалева.

Днес, в петия ден от Порт Прим Арт Фест предстоят нови две срещи с изкуствата. От 18 часа в клуб
"Таргет" писателят, поет и журналист Силвия Чолева ще представи поетите Иван Ланджев и Марианна
Георгиева. По-късните часове от вечерта са отредени на музиката. От 19:30 в "Опера"-та ще започне
концерт-спектакъл, който ще представи старите български градски песни в нови аранжименти, дело на
Мишо Йосифов. Вечерта ще продължи тематично с джаз на афтър парти в клуб "Таргет" от 22 часа с
младите таланти на BG Vintage: Велека Цанкова - вокал; Момчил Косев - вокал и китара; Исак Бенбасат писано; Светлин Стайков - бас и Виктор Викторов - барабани. Билети за концерт BG Vintage и афтър
партито на касите на НХК и Държавна опера - Бургас.
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