
 

 



Артистът 

Гуидо Боначи 
Гуидо Боначи е роден в Рим през 1964 г. Връщаме 
се назад във времето с 4-500 години и сме в 
епохата на Зрелия Ренесанс. Той е артист от 
онова време, еклектичен и многостранен, почти 
леонардов, поради многообразието на формите, в 
които оживява неговото изкуство. Археолог по 
образование, упражнява няколко години тази 
професия, за да се посвети след това 
изключително на артистичните си произведения, 
допълнения към обзавеждането и създаване на 
събития. 
Instagram: @guidofbonacci 

Изложбата “Живите натюрморти” 

Тази авторска изложба на римския артист черпи вдъхновение от ренесансовите натюрморти, които той 
интерпретира по съврменен начин чрез представянето им на живо. Тези оригинални композиции са 
създадени с материали от колекцията на артиста и от оригинални предмети, които той самият е 
сътворил. Ето защо натюрмортите оживяват, като артистичен отговор на тенденцията в днешния свят, 
където често се прибягва до виртуалното, за да се замени реалното. 

Но изложбата е и възможност да се видят отново произведения на артиста, създадаени през годините 
и вариращи от произведения, родени от въображението, до интериорен дизайн; от абстрактни 
панорамни книги до бижута; от сценография до сценографски костюми. 

Фината “основна нишка”, обединяваща художествените му произведения, е изградена от 
чувствителността на археолога, свързала се с усета на артиста. Две души, които при Гуидо Боначи 
съжителстват във вещината му да използва най-различни и изненадващи материали, и безкрайното 
търпение на занаятчия, водещо ни назад в изгубеното време. 

Изкуството на Гуидо Боначи 
Изкуството и вдъхновението на Боначи са описани от някои критици така: 
 
Гуидо Боначи е бил дете, когато разглобявал и отново сглобявал играчките си върху малка 
дърводелска маса, и оттогава не е престанал да изгражда “своите светове”. Творческото му 
вдъхновение постоянно се подхранва от неговия естествен и дълбок интерес към художествените 
занаяти, а с изучаването на археологията в университета вдъхновението му се развива от 
професионалното упражняване на хуманитарната му професия, силно свързана с работата по 
разкопките, в пряк контакт с материалите от времето на разкриващата се история.  
В творенията на Боначи се усеща ясно силата на физическото отношение към материалите на 
естествените или изкуствени предмети, които е намирал по света: връзка, обхващаща и петте основни 
сетива, която по силата на емоциите може да се сравни с връзката между художник на жестова 
живопис и цветовете или между скулптора и материята. В многостранната артистична дейност на 
Боначи преодбладава ролята му на сценограф и може би бихме могли да го определим като такъв. Но 
в тази негова роля следва да му се признае нивото на супервайзор, тъй като освен че проектира сцени 
и оборудване, той създава направо един по един основните изграждащи ги елементи, като често ги 
комбинира така помежду им, че им придава собствено значение. Да се създават, търсят и „срещат“ 
предмети, произведения и любопитни неща от цял свят – били те прости или сложни – а след това да 
бъдат събирани, не е самоцелна дейност. Да, Боначи е специален вид колекционер - неговата сбирка 
става основният му творчески инструмент, палитрата, от която да избере цвета, дървото, камъка или 
глината, които да обработи и преобрази.  
Когато сътворява предмети от материали с блясък и богат цветови диапазон, Боначи преодолява 
историческото противопоставяне между формата като функция и орнамента като неизползваемост. 
Дизайнът му навежда на мисълта за връзка с поетиката на Пиетро Форназети, актуалността – за 
артистите на Carpenters Workshop Gallery. Функцията минава на заден план и изпъква способността на 
предмета да извика представата за други светове, да създаде странни видения, които Боначи внася в 
историята и природата през филтъра на фантазията си.  
Комбинациите от предмети понякога предизвикват ефекта на Шкаф на чудесата (Wunderkammer): 
Боначи не спира да изненадва, да поражда неудържимо веселие у зрителя или активния участник, 
когато става дума за happening - “натюрморти” извън картината; селища от наколни жилища, диадеми 
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за екзотични принцеси, панорамни книги, разкриващи футуристични композиции, или сценарии от 
фантастиката или от далечни страни, енигматични светове или етажерки за съдове с вид на олтари, 
миниатюрни замъци, изглеждащи населени с хора и истории, балони за летене, с които може да се 
срещнат реещи се във въздуха риби.  
Но все пак крайната цел не е само да се породи изненада - откриването на собствената душа, в което 
се оглежда пътешествието на Боначи, представя множество различни виждания за света и живота. 
Много са метафоричните и неметафорични сцени, от които предметите влизат в съприкосновение с 
погледа и действията на публиката. Създава се усещането за щастие, но и за комплексността на 
човека. Вероятно като персонажът на Света в драмата на Калдерон де ла Барка, с който е свързано и 
заглавието, или като сценограф на човешкото съществуване. 
 
Даниеле Ферара, Директор на Музеен център в регион Венето  
 
Дизайн 
Още от създаването си всеки предмет има предназначението да поражда действия, усещания и 
желание.  
И понякога, в най-щастливите случаи, успява да стане символ. Такъв е ходът на развитие на дизайна, 
или по-точно на тези продукти, които почти винаги достигат до публиката с помощта на индустрията и 
нейните инвестиции.  
Произведенията, които Боначи ни връчва шепнешком – лампи, платове, съдове – са плод на 
креативност, избягваща каквото и да е признание, която съчетава императивната простота на 
използване с изявената склонност към мечтание и въображение. Тяхната лъчезарност идва от 
преживяното от Боначи в различни страни на света, показвайки способността му да твори на различни 
„езици“, като създава един свят - вълшебен, изненадващ и деликатен. 
 
Роберто Рока Рей, журналист 
 
Поезия 
Перли и кадифе, напомнящи Ренесанса, триумфиращи корали с 
аромат на Средиземноморие, привкус от Африка в топлите и ценни 
дървесни видове, и накрая – чувствен полъх от Ориента, изпълнен с 
цветя, раковини, камъни и пера.  
Само Гуидо е в състояние да преобрази шапки, бижута и ветрила в 
разказ, изпълнен с поезия. Само от неговите „сейфове“ могат да 
излязат и магически да се съчетаят толкова различни и непредвидими 
материали – коприна стил „либерти“, китайски нефрит, тюл от ХІХ век.   
Дизайнер, археолог, колекционер, любознателен за света от днес и 
вчера, Боначи размишлява, измисля и твори с деликатност и страст.  
Шапки за кралица, полюшващи се във въздуха като магически творения. Искрящи огърлици от 
кехлибар или карнеол. Ветрила от екзотични плодове, орхидеи и зелени бръшлянови клонки.  
Шапките, бижутата и ветрилата са тези, които триумфират в спектаклите, които Боначи представя в 
„неговата“ Елба, главни герои на едно фантастично дефиле – бароково, искрящо, и същевременно 
проникнато от една аура на ерудирана лекота. Античната лекота на поезията. 
 
Биче Колароси, Заместник-директор на списанието Tv Sorrisi e Canzoni 
 

Мечта 
... Карета, която блести и свети с всяка своя част - от купето, 
до украсените с перли колела. Пренесени сме в един 
митологичен свят, затова би било нормално да очакваме 
някоя Венера или Нептунова нимфа да излезе от купето, 
теглено - разбира се - от делфини. Това е светът на 
мечтите, който се открива пред нас. Дори Пепеляшка не е 
имала подобна каляска. И тъй като сме на темата - вместо 
тиква Боначи използва истински седеф. Приказно е! 
Мисля, че в този строеж на замъци у Боначи се е съхранило 
нещо от света на децата. Желанието да го разбере и 
удържи; като за целта си изгради един изцяло свой свят, 
един микрокосмос като младия Александър – другото аз на 

нашия режисьор Бергман – който започва с подобна сцена семейното описание на „Фани и 
Александър“. 
Трябва да подчертаем също, че и никакъв материал не изглежда чужд на този гений, който строи 
своите замъци от хартия и ценна дървесина, но също и от бонбони, сладкиши или макарони. Така 
събужда желание у човек да заживее в този свят и да стане част от него. 
 
Петер Льове – кореспондет в  Италия за “Dagens Nyheter” в Стокхолм  



Произведения на артиста 

  

1985 – 2004 – Създаване и изпълнение на 
големи тематични събития (сценографии, 
костюми, шапки, бижута). 

2003 – Създаване и изпълнение на 
сценографии, бижута и костюми за моден 
спектакъл в на остров Елба. 

2004 – Създаване и режисура на 
спектакъла „Такива бяха дните“ с костюми 
от онова време. 

2006 – Създаване и режисура на 
спектакъла “Крешендо” (депозиран S.I.A.E.) 
за Комитета на остров Елба „Микеле 
Кавалиере“ в помощ на болните от 
левкемия. 

2007 – Създаване на есклузивни рисунки 
за компанията “Cinelli, piumi e piumini”. 

2008 – Създаване и режисура на 
спектакъла „Кончерто гросо за лед и огън” 
(депозиран S.I.A.E.) Комитета на остров 
Елба „Микеле Кавалиере“ в помощ на 
болните от левкемия. 

2008 – Колективна изложба “Magna mater” 
– произведението “Венери дебеланки” в 
Капела „Орсини“ в Рим. 

2009 – 2018 – Оборудване и инсталации за 
галерията “Калиостро” в Марчана Марина. 

2009 – Колективна изложба “Отвъд 
стените” – произведението „Наколните 
жилища“ в Капела „Орсини“ в Рим. 

2010 – 2017 – Сценографии за 
литературна премия „Ла Торе“ 
(победители: Фабио Воло, Франко ди 
Маре, Алдо Кацуло, Масимо Нава, Валтер 
Велтрони, Дарио Франческини). 

2011 – 2016 – Сценографии за цикъла 
спектакли “Лудо танго” на Ана Корадини 
Порта с Мигел Анхел Зото и Роберто Ору. 

2017 – Сценографии за „Нощи за любов и 
поезия“, поетичен рецитал на Ана 
Корадини Порта. 

2017 – Колективна изложба „Теория и 
практика на хаоса“ с куратор Роберто 
Лучиферо. Рим, Капела „Орсини“. 

2018 – Сценография за Фламенко 
спектакъл на Ана Корадини Порта. 

2019 – Инсталация “Морето е ценно”. 
Марчана град на изкуството. 

 

 

 

 

 

 

 

1879 - 2019 
140 anni di Relazioni Diplomatiche  
fra Italia e Bulgaria 


