
Още от първите европейски стъпки в правенето на хартия през 
средните векове, основната суровина са били ленени и коно-

пени дрипи. Далеч преди индустриализацията и излизането на 
човека от природния кръговрат, рециклирането е било начин 

на живот. Ние искаме да припомним, че дори и днес „рецикли-
ране” не е мръсна дума, не е синоним на грозно и некачествено.

За нашите пана, осветителни тела, картички и въобще всички ръчни 
продукти рециклираме хартия собственоръчно, в домашни усло-

вия. Природата е безкраен каталог с красиви декорации, които лично 
събираме, хербаризираме и използваме в нашите работи. А в хар-

тията ни „посяваме” семена от треви и цветя – дори да бъде изхвър-
лена, нашата хартия пониква и се завръща в кръговрата на природата. 

Кои сме ние? Борислав Димитров и Гергана Мишленкова:  
Боби и Гери от b & g handmade. По образование Боби е спе-

циалист по информационни технологии, а Гери – флейтист-
магистър. По душа, обаче, двамата сме занаятчии и близки до 

природата. Винаги се стремим да сме част от кръговрата. Да пес-
тим ресурси, да изхвърляме по-малко, да притежаваме по-малко 

и при всяка възможност да рециклираме. Това, комбинирано с 
работата ни в сферата на печатната реклама, ни насочи по естест-

вен път към ръчната хартия, нейната красота и особености.

Повече за нашия ръчен процес и работите ни  
можете да прочетете на www.bghandmade.com

Проектът се осъществява със съдействието на галерия Амарте. 
www.amartebg.com

Нашата първа изложба е един експеримент, опит да пока-
жем приложното изкуство като част от кръговрата на при-
родата и да заявим своето участие в него. Демонстрираме 
двете фази на кръговрата – трансформацията на приро-
дата в изкуство и завръщането към първоизточника.

С помощта на природата създадохме серия от 12  пана – всяко 
представлява месец от годината, лист от „Календар от при-
родата”. Те са изпълнени с ръчна хартия, органични добавки 
и рамки от естествени материали. Втората фаза е под фор-
мата на инсталация с покълнала хартия. От същия материал, 
използван за създаването на изложбата, са покълнали семена 
– така изкуството завършва своя път обратно в началото.

9 – 16 юни 2011 
галерия Амарте

 
b & g handmade

 

природа изкуство природа

„Календар от природата“ 


