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Про из ве де ния та на Еду ард Мар ти не
лес но мо гат да те на ка рат да заб ра -
виш, че сто иш пред из де лия от ме тал.
Те из лъч ват та ко ва на си те но дви же -
ние, че поч ти си пред ста вяш как все ки
мо мент ще хук нат на няк ъде. И имен -
но в то ва е най-го лям ото по сти же ние
на фран цу зи на, чий то твор би оти ват
в част ни ко лек ции поч ти в мо мен та, в
кой то бъ дат по ка за ни пред пу бли ка.
Це на та от 5 до 15 хи ля ди бри тан ски
ли ри съ всем не при тес ня ва це ни те ли те
на из ку ство то, ко и то се над пре вар ват
да се сдо бият с твор ба, на пра ве на от
скрап. А ав то рът има осо бе ни пред по -
чи та ния към на се ко ми те. “Те зи ми ни а -

тюр ни съ ще ства ме за ин три гу ва ха, ко -
га то бях 9-го ди шен, бла го да ре ние на
един от на чал ни те ми учи те ли, кой то
бе ше ен то мо лог”, раз каз ва той. “През
1995-а за поч нах да пра вя съ ще ства от
упо тре бя ван ме тал. Вдъ хно вя ват ме
пъл зя щи те на се ко ми ка то пая ци, ка лин -
ки или оси, а съ що и жи вот ни, ко и то
из глеж дат ко мич но - на при мер щрау си,
ри би и жа би. Мно го ме рад ва ре ак ци я -
та на де ца та, щом ви дят скул пту ри -
те. Ко га то съ у че ни ци те на моя та 7-
го диш на дъ ще ря ги раз глеж дат, за бе ляз -
вам тол ко ва раз но об раз ни от зи ви. Ня -
кои от тях са уди ве ни, дру ги ис кат да
ги пип нат, а тре ти за поч ват да за да -

ват въ про си”. 
Еду ард Мар ти не приз на ва, че му от не -
ма око ло ме сец да на пра ви ед на скул -
пту ра ка то всич ко за ви си от то ва да -
ли лес но ще от крие точ ни те ча сти.
“Съ зда дох пър ва та си твор ба за по-
мал ко от 30 дни, а по след на та ми от -
не 17 го ди ни”, спо де ля той. Фран цу -
зинът че сто мо же да бъ де срещ нат из
ма га зи ни за пред ме ти вто ра ръ ка, би -
та ци и ав то мор ги, от къ де то се сдо би -
ва с ма те ри ал за ра бо та та си. В мо -
мен та той ра бо ти вър ху но ви те си
про из ве де ния, ко и то ще бъ дат из ло же -
ни в га ле рия Slad mo re в Лон дон през
май 2011 г. �

ЗА БЪР ЗА НИ
ЩРАУ СИ, ГО ТО ВИ ЗА

СКОК ЖА БИ И СИМ ПА -
ТИЧ НИ НА СЕ КО МИ - НЕ,
НЕ СЕ НА МИ РА МЕ СРЕД

ПРИ РО ДА ТА, А В СТУ ДИО ТО
НА НАЙ-ИЗ ВЕСТ НИЯ ФРЕН -

СКИ СКУЛ ПТОР, РА БО -
ТЕЩ С МА ТЕ РИ А ЛИ

ОТ СКРАП. 


