Енцо Канавиело
Откривателят на таланти

Когато се срещах с Умберто Киоди,
един от бързо наложилите се на италианската и европейска сцена италиански художници, винаги ме спохождаше мисълта
от какво значение са хора като Енцо Канавиело – този търсач на таланти, започнал живота и кариерата си, откривайки
Мимо Паладино.
За Енцо бих искала да разкажа отзад
напред – от последното интервю, което
направих с него през есента на 2014 г.
Но да започнем с това – кой е Енцо Канавиело?
Енцо Канавиело открива своя галерия
в Казерта през 1968. Там през 1969 организира първата самостоятелна изложба на
Мимо Паладино. През 1970 се премества
в Рим. Неговото внимание се насочва към

наративното изкуство, хиперреализма,
движението флуксус, работи с художника
Карло Мария Мариани. Между 1972 и 1976
представя три изложби на Фабио Маури
и излага основоположниците на бодиарта
Урс Люти, на концептуализма Винченцо
Аниети, на наративното изкуство Кристиян Болтански, Питър Хатчинсън, Бил
Бекли и Жан Льо Гак, на минимализма Бернар Вене.
През 1977 г. Енцо Канавиело се установява в Милано. Предпочитанията му
са главно към немския неоекспресионизъм
(Георг Базелиц, Йорг Имендорф, Зигмар
Полке), към неофовизма (Карл Хьорст Хьодике, Бернд Кьоберлинг, Райнер Фетинг,
Хелмут Мидендорф, Бернд Цимер), бруталното изкуство (Жан Дюбюфе). Той е и
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прави второ „Студио за изкуство Канавиело“ (Studio d’Arte Cannaviello) на площадчето „М. Боси“ 4 в Милано. В последните
години гостува и в галерии в Италия и
други страни, като например Австрия
– една нова форма на представяне като
галерист. В Академия ди Брера в Милано
чете лекции по въпросите на икономиката и нормативната база в областта на
визуалните изкуства.
И така, Енцо Канавиело се утвърждава на художествената сцена през 60-те
години. Това са годините, за които тогава се е считало, че са своеобразен връх на
консуматорското общество и времето
на превръщането на попарта в световен
стил. Както пише Пиер Рестани, „метафоричното направление на американския
градски провинциализъм се превръща в
международен реалистичен стил през
60-те години на ХХ век“. Правя тази прелюдия, преди да започна разговора с Енцо
Канавиело, който пристигна в България
за откриването на изложбата на един
от своите фаворити – Умберто Киоди, в
Националната художествена галерия неслучайно. Ние вече се бяхме срещали с него
в София през 2007 г. и в Милано през 2008
г. по времето, когато създадохме Славянския клас към Академия „Амброзиана“ и
бяхме започнали дискусията за това какво се случва през 60-те–70-те години на
ХХ век. В резултат на тези разговори му
изпратих въпросите, отговорите на които помествам по-долу.

С Мимо Паладино, 1990 г.

първият в Италия, който представя изкуството на Роберт Лонго, Дейвид Сейл,
Доналд Беклер, Герард Гаруст, Мартин
Дислер и Анселм Сталдер. В края на 80те и началото на 90-те години Енцо вече
показва Арнулф Райнер, Херман Нич и Гюнтер Брус – представители на виенските
акционисти, на австрийските неоекспресионисти – Мария Ласниг и Зигфрид Анцингер, както и на Новата римска школа
Пиеро Пици Канела и Нунцио. През 90-те
години към тях са присъединени и т.нар.
неоиконници. През 2000 г. галерия „Студио за изкуство Канавиело“ (Studio d’Arte
Cannaviello) сменя адреса си. Новото пространство на ул. „Стопани“ 15 е открито
с пърформанс на Херман Нич. През 2015 г.
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„А.Д.: Драги Енцо, 60-те години са годините, когато ти се
насочи към попрището на галериста. Разкажи нещо за този период. Как откри Мимо Паладино
и защо избра именно него?
Е.К.: Според мен през 60-те години се случи една голяма революция
в света на изкуството. Имам предвид по-специално настъплението
на попарта. Наистина е напълно
вярно, че това творческо движение
никога не би могло да възникне в
друга страна и в друг социален контекст, различни от американските,
но се превърна, както можем да констатираме, в универсален изразен
език. Едва след края на 70-те години
можахме да станем свидетели на
един истински европейски отговор,
въплътен в Новия експресионизъм
– роденото в Германия творческо
движение, което по-късно намери
разпространение и на италианска
земя, в частност чрез трансавангарда, а негови спорадични прояви
могат да се открият и сред английските и френските творци. По мое
мнение това движение на Новия
експресионизъм представлява връхната точка на творческите експерименти в европейското изкуство,
особено през 70-те и 80-те години.
След това през 90-те години отново изживя подем един особен тип
Нов концептуализъм, но той спокойно може да бъде определен като
второ издание на онзи, който се

С Мимо Ротела и Пиер Рестани, Милано, 1998 г.

прояви през 70-те години.
А за да отговоря на твоя конкретен въпрос, ще кажа, че избрах
Паладино, който тогава беше още
много млад, защото ми изглеждаше
различен от другите творци, много оригинален, креативен, надарен.
По-късно времето показа, че съм бил
прав. Още първата негова изложба
беше абсолютно новаторска: цялата галерия бе превзета от една
инсталация, която обгръщаше зрителя дори в звуков аспект.
През 1972 г. ти направи в галерия Секонда Скала (Seconda Scala)
в Рим една колективна изложба
на хиперреализма, а между 1972
и 1976 г. организира и индивиду-

ални изложби на Карло Мариа
Мариани (негова първа изложба
с пърформанс), Лука Мария Патела, Джозета Фиорони, Кармен
Глория Моралес, Бърнар Венет,
Фабио Маури и т. н.
След 1968 г. консуматорското общество губи част от своя
престиж. Америка преживява
морална и финансова криза,
която демитологизира американския начин на живот, но
това не засяга функционалната
стойност на попарта, който
съответства на общочовешкия
манталитет и поставя в ново
измерение американската идея
за реализма. През 70-те годи-
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ни, след Втората индустриална
революция, човекът прави огромни усилия да се интегрира в
градската среда. Смяташ ли, че
това е един от факторите, на
който може да се припише популярността на хиперреализма?
Не е ли вярно също така, че това
движение много бързо беше преодоляно от попарта?
Хиперреализмът беше движение,
което се зароди в лоното на американското общество и по тази
причина беше типичен представител на същата американска култура и не подлежеше на „износ“ в друга част на света. По онова време
смятах за правилно да покажа в Рим
какво се случва в Ню Йорк. От друга страна, нима това не е една от
функциите на галериста? Естествено, размахът на движението на
хиперреализма е несъпоставим с
този на попарта, но неговата историческа стойност е неоспорима.
Едно произведение на постмодернизма е като фрагмент – модел на реалното, в смисъл че изглежда по-истински от самата
действителност, един правдив и
достоверен свръхобект. Именно
в тези граници на възприемането на очевидното се разполага
днес промяната в светоусещането от Марсел Дюшан, като първи от модернистите, до Сезар,
като последен от тях (според
определението на Пиер Рестани).

Какво се случва след последния
модернист?
Действителността е извечен
обект на търсенията на твор
ците, които – напълно или не съвсем съзнателно – са принудени да се
съобразяват с нея. Все пак не мисля,
че Сезар е последният модернист,
но може би не познавам достатъчно добре неговото творчество, за
да мога да дам достатъчно аргументирано становище.
Какви художници предпочиташ като галерист, кои преминаха от галерия Оджето ди Казерта в галерия Секонда Скала на
Пиаца Аржентина и на Пиаца ди
Масими (Студио д‘Арте Канавиело) в Рим, а след това и в галериите, които ти откри в Милано?
В тази на Пиаца ди Масими ти
организира колективни изложби
върху наративното изкуство
(Narrative Art), Флуксус и представeни с каталог от Акиле Бонито Олива. Освен това направи
персонални изложби на Урс Люти,
Бил Бъкли, Едуард Кинхолц, Волф
Востел, Кристиян Болтански,
Винченцо Аниети и Фабио Маури,
като в последния случай ти излезе извън границите на галерията
с две изложби пърформанси.
Според мен двете най-значими
бяха тези на Урс Люти и Фабио Маури, които са истински тълкуватели на онази епоха. В частност Урс
Люти, основателят на школата на
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бодиарт, използва фотографията
като самостоятелно изразно средство. От друга страна, неговите
творби представляваха пърформанси, които той изпълняваше на
самите изложби и така се превръщаше в един нов начин на разпространение. Но удивителното в случая беше това, че прилагането на
фотографските средства се трансформираше в художествен език.
Докато Фабио Маури въплъщаваше
прототипа на истинския творец
интелектуалец. Освен това той бе
и тълкувател на своето време чрез
пърформанси с ясни идеологически
послания, в които – естествено –
присъстваха и необходимите естетически компоненти.
Ти си един от най-изтъкнатите организатори на публични изложби не само в Италия,
но и на серия зад граница, като
например: „Втората Италия“
(Italy Two) във Филаделфия; Наративно изкуство (Narrative аrt)
в Прогресивния музей за съвременно изкуство в Ливорно. През
1999 г. ти организира изложбата „Новите иконисти“ в рамките на проявата „Италианска
памет“ в Музея на изкуството
Гуан Донг (Guang Dong) в Кантон (Китай); през 2004 г. беше
куратор на изложбата на фигуративно изкуство „Седем поколения италианци. 1980–2004 г.“,
организирана от Италианското

посолство в Културния център
„Борхес“ в Буенос Айрес, а през
2011 г. на изложбата „Първото
десетилетие – живопис и знак“
в Кодоньо. През 2014 г. направи
в Културния център „Пароброд“
в Белград (Сърбия) изложбата
„Нова италианска живопис“ и
аналогичната изложба в Културния център „Фабрика Брако де
Прата“ (Fabrica Braco de Prata) в
Лисабон.
След като се премести в Милано в сградата на площад „Бекария“ (Piazza Beccaria), ти се
занимаваше предимно с Новия
експресионизъм в немскоговорящите страни и с експерименталното кино на А. Ричи Луки, но и
с италиански творци като Алдо
Сполди, Феличе Левини и Алиджеро Боети. От какво се ръководиш при избора на художници
и тенденции? Ще припомня, че
ти направи първата в Италия
изложба на представителите
на немския неоекспресионизъм
Жорж Базелиц, Йорг Имендорф,
Сигмар Полке, А. Р. Пенк, на Новите берлински „диви“ (Nuovi
Selvaggi berlinesi) Карл Хорст Хьодике, Бернард Кьоберлинг, Райнер Фетинг, Хелмут Мидендорф,
Бернар Зимер, на основателя
на Новите ординатори (Nuovi
ordinatori) Херман Алберт, както
и на най-изтъкнатия представител на Art Brut (Суровото изку-

Енцо Канавиело и Умберто Киоди в Студио „Арте Канавиело“ на ул. „Стопани“, Милано.

ство), Жан Дюбюфе. Трябва да
споменем и творци като Роберто Лонго, Доналд Бехлер, Жерар

Гаруст (изложба с пърформанс)
и също така Мартин Дислер,
без да забравяме италианците
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С Ясен Гюзелев на изложбата на Умберто Киоди. София, 2008 г.

Джермана, Салво, Ротела, Пици
Канела и Нунцио. Забележителна
е и твоята изложба върху 70-те
години с Клементе и Паладино.
Каква е причината за твоето
предпочитание към чуждестранните художници?
С времето се стараех да развивам моята работа, като винаги я
разбирах като културна дейност.
Излагането на картини за мен нямаше за цел само да ми донесе печалба,
което ми изглежда много ограничено за моята професия на галерист.
Ето защо винаги съм бил доста критичен по отношение на съпоставките с панаирите и тържищата.
През последните години наистина
бях свидетел на развитието на

тези явления, но може да се разкрие
и една постоянна черта, която ги
характеризира: те отдават предпочитание на търговската страна
на нещата. Докато моята работа
има два основни аспекта: на първо
място тук е икономическият компонент, но той винаги е подкрепен
от неизменен стремеж за принос
към културата. Моята дейност
нямаше да има смисъл да съществува без присъствието на тези два
компонента. И в частност едно от
другите качества, които трябва
да притежава добрият галерист, е
интуицията по отношение на новите таланти, а през последните
години аз развивам именно склонността за „scouting“, която винаги
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е била съставна част от моята
работа. А от друга страна, когато
се преживява труден икономически
период, човек може само да се отдръпне и да даде предимство на основополагащия компонент на всяко
общество – културата.
От 1995 г. се занимаваш предимно с фигуративна живопис,
която ти нарече неоиконизъм
(Даниеле Галиано, Давиде ла Рока,
Кристиано Пинталди, Луиджи
Пресиче, Федерико Пиетрела,
Пиерлуиджи Пусоле, Федерико
Гуида, Ники Хоберман, Раян Мендоза, Бас Меерман, Франческо
де Гранди). Би ли обяснил кои са
основните характеристики на
това направление, защото се
оказва, че и в България се оформя
една подобна група художници?
Тази група художници се идентифицира благодарение на прецизната техника на изпълнение на техните произведения: тези творци
тръгваха от наблюдението на един
фотографски или филмов образ, за
да го преработят след това от живописна гледна точка. Накратко бихме могли да кажем, че става дума
за фигуративно изкуство, което не
се вдъхновява директно от реалния
факт, а от един образ на реалност
та, което води до създаването на
произведение, което е образ на образа.
Хаосът, който днес царува
в изкуството, е логичен резул-

тат от развитието на градския
живот. Според теб човекът на
бъдещето ще може ли да се интегрира отново, да се върне към
чистата природа? Или, казано с
други думи, не е ли голяма опасността да бъдем оставени в ръцете на технократите?
В нашата епоха, характеризирана от безумие и насилие, може
ли изкуството да представлява
спасението или оцеляването?
Достатъчно е да видим само темите на авторите на графити
в градовете или фантазиите,
запечатани в някои инсталации.
Въпреки важните проблеми, които се осмеляват да поставят,
техните изпълнители все още не
са възприемани като създатели
на истинско изкуство, а само на
някакъв вид алтернативно изкуство. От какво се вдъхновяват
художниците днес?
Една голяма тема, която в миналото и сега характеризира значителна част от твор
ците, е
самата природа. Човек не може
да съществува без природата. И
аз дори смятам, че сега се проявява мощно завръщане на интереса
към тази тематика. Макар изкуството наистина да може да се
разглежда като убежище от насилието, авторите на графити със
сигурност няма да променят хода
на историята. Според мен този
тип изкуство се прави от желае-

С Георги Йорданов на изложбата на Умберто Киоди в Националната художествена галерия,
София, май 2008 г.

щи да бъдат творци или от такива, които искат само глупаво
да протестират, защото нямат
голям интелектуален багаж. През
моята вече дълга кариера никога
не съм виждал такава „творческа“
дейност, която да е толкова идеологически безполезна, грозна, подражателна, вулгарна и в същото
време вредна за обществото.
Вдъхновението е абсолютно личен въпрос. Според мен всеки творец, велик или посредствен, намира
свой собствен път на основата на
преживяното от него, на познанията, а и на ежедневния опит, които
формират самата личност на твореца. Следването на собствената

интуиция и на собствените стремежи би трябвало да бъде записано
в моралния кодекс на всеки творец.
През ХХ век се случи това, което само един век по-рано е било
немислимо: разликата между изкуството и занаята беше премахната. Всеки може да прави
изкуство след Марсел Дюшан и
Йозеф Бойс. Така артистите се
множат като гъби, докато занаятчии се срещат все по-рядко.
В един разговор Пиер Рестани заявява, че са много малко художниците, които могат да съвместят двойната същност на homo
faber и homo ludens. Според теб
кои от съвременните художни-
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