
  Павлина Чакърова  работи като фотограф и фоторедактор и се изявява основно с инсталации, обекти и фотографии. 
През 2009 година тя представя първата си самостоятелна изложба „Сън“ – фотоинсталация, която отразява течащото време 
и едновременно с това непреходността – една „игра между реалност, асоциации и инсценировка“.

   Павлина Чакърова разглежда проблема за идентичността, комуникацията и взаимодействието между хората, пречупено 
през призмата на субективното и лично усещане за символиката и „аурата“ на даден цвят. Творбите й са своеобразен 
визуален код, който поражда философски размисъл за дълбочината на човешката природа и същност. 
Плоскостта, върху която развива своята идея за серията „Автопортрети“ и “Автоабстракции” /пигментен отпечатък на 
Hahnemühle Photo Rag Baryta/, е метафизичната същност, развита и осмислена чрез използването и разлагането на 
различни цветове. Тя самата споделя: „В моя проект аз работя с цветовете на собственото си биополе, документирани с 
помощта на аура камера. Считам, че те манифестират моите душевни състояния и моята индивидуалност“ За авторката 
идеята и създаването на фотографиите е размисъл и начин на себеизразяване, опознаване и естествено преминаване през 
различни влияния и концепции, изследващи сходни проблеми. Изображението при нея въздейства знаково и е наситено с 
много дълбока асоциативност.

   Изборът на отделен цвят и посланието, което той отправя, взаимодействайки си с различни форми и обеми, е същността, 
върху която Павлина поставя акцента. „Автопортрети“, „Привързаност“, „Сродни души“ са синтезиран образ на нейния 
вътрешен свят чрез експресивното използване на цвета и неговото въздействие върху зрителя. „Автоабстракции” разглежда 
движението като универсално изразно средство и хороскопа като израз на космичните енергии и форма на съвременен 
танц. Той изследва превръщането на речта в движения на тялото и неговото поствъзприятие чрез невербалните жестовете, 
интерпретирани като акт на лично себеусещане.
Като достигане до друга реалност и асоциативно възприемане на цветовете е инсталацията „Кутия за повишаване нивото на 
щастие“. Тя предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Чрез визуалното поглъщане на всеки цвят 
под формата на малко хапче, зрителят сам има възможност да избира и да регулира нивото си на задоволство, еуфория или 
щастие. Всеки избира сам за себе си дозата или прочита указанията и спазва посочената схема. Препоръката на авторката 
е „адаптирайте се според ситуацията и винаги следвайте собствената си интуиция“.

   За цялостното въздействие допринася свързването на цветовете с формите и тяхното органично разположение в 
пространството. В автопортретите си Павлина използва експресията на цвета, като го натоварва с много смисли, асоциации 
и възприятия. Всяка нейна творба има своето самостоятелно знаково звучене. За авторката е особено важно да изследва 
тези взаимовръзки и тяхната скрита духовна същност.

   Визуалните образи, които създава са нейното много лично усещане за свобода и комуникация в заобикалящия ни свят.   



От серията Самоидентичност, 2011
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
3 всяка по 40 x 40 см
5 + A.P. = 6



От серията Самоидентичност, 2011
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 см



4 + A.P. = 5
Сродни души, 2011
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
2 всяка по 30 x 30 см
5 + A.P. = 6



Привързаност, 2011
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 90 см
3 + A. P. =4



      

От серията Самоидентичност, 2011
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
60 x 60 см
4 + A. P. = 5



От серията Автоабстракции
Близнаци, 2012
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
6 всяка 30/40 cm  
5 + A. P. = 6



От серията “Автоабстракции”
Дева, 2012
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
6 всяка 30/40 cm  
5 + A. P. = 6



    
От серията “Автоабстракции”
Меркурий, 2012
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
6 всяка 20/30 cm  
5 + A. P. = 6



    

кутия за повишаване нивото на щастие, 2011
пластмаса, акрил
20 x 10 x 2 см.
4 + A.P. = 5

Тази кутия за щастие предлага алтернативен метод за постигане на вътрешна хармония. Зрителят поглъща хапчетата визуално, вместо 
да ги пие. Всеки избира необходимата за него комбинация от тонове и си представя как този цвят се разпръсква и достига до всяка част 
от тялото. Адаптирайте се според ситуацията и винаги следвайте собствената си интуиция. Препоръчва се да започнете с 
продължителност на прилагане от пет до десет минути на ден, а за засилване на ефекта може да се спазва следната схема: неделя – 
оранжев цвят, понеделник – зелен цвят, вторник – червен цвят, сряда- жълт цвят, четвъртък – син цвят, петък – розов цвят, събота – 
виолетов цвят



СУПЕР ВОДА , 2011
7 стъклени шишета, вода

В инсталацията "Супер вода" използвам енергията на позитивните вибрации като инструмент за изграждане на жизнени сили. Научно доказано е, че 
структурата на водата се влияе от значението на звуците и думите в обкръжаващото я пространство. Затова приемам, че молекулите на водата 
придобиват хармонични форми под влиянието на положително заредени думи. Силата на думите се използва особено мащабно в религиите, където 
едни и същи текстове се повтарят за укрепване на вярата. Това ме наведе на мисълта, че след като молитвите представляват положително заредени 
изрази, съвсем логично е, всеки да може да се прилага вибрациите на добрите думи и да превръща обикновената водата в светена.

Проектът ми се състои от 45 еднакви стъклени шишета с вода, на всяко от който на 45 на различни езици е изписана чудотворната думата „благодаря”.



2012 
пластмаса, хартия
10 x 10 x 5 см.
В основата на концепцията за цветния календар е асоциирането на всеки ден от седмицата с определен цвят: понеделник – зелен, вторник – червен, 
сряда – жълт, четвъртък – син, петък – розов/светлосин, събота – виолетов и неделя – оранжев цвят. Инсталацията е естествено продължение на 
темата в предишните ми обекти („Кутия за повишаване нивото на щастие“) и интерпретира философията за цветовете и хромотерапията. Обектът 
съдържа 366 монохроматични листчета, които следват хронологията на дните през 2012 година и периодично променят цвета на инсталацията. Изборът 
на името й не е случаен, вдъхновен е от спекулациите около 2012 година и енергийните промени, които според мен предстоят да настъпят на духовно 
ниво.



КРЪГОВЕ НА ЩАСТИЕТО, 2013
Аюрведа е  древна  индийска  философия,  чието  име  се  превежда буквално  като  “знание  за  живота”  и  ни  дава  древната  мъдрост  за  щастлив  и 
пълноценен живот. Според нея съществуват шест вкуса – сладко, солено, кисело, горчиво, люто и тръпчиво, всеки от които има балансиращ ефект, а 
взети заедно са в състояние да възстановят равновесието в тялото и в душата на човек. В моята инсталация аз комбинирам силата на кръга (вероятно 
най-чистата форма) със символиката на числото 6, асоцииращо се с хармонията, като изпълвам шест кръга с един от шестте вкуса, търсейки пътя на 
щастието.
Седмият кръг (седмицата е асоциирана със съвършенството) символизира пълноценната храна и е комбинация от всичките тези вкусове.



                                                                                                                                                                                                                 

От серията “Автоабстракции”
Венера, 2013
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
5 всяка 30/40 cm  
5 + A. P. = 6



От серията “Автоабстракции”
Марс, 2013
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
5 всяка 30/40 cm  
5 + A. P. = 6



От серията “Автоабстракции”
Телец, 2013
пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta
50/70 cm  
5 + A. P. = 6                                                                                                                                                                 www.pavlinachakarova.com

http://www.pavlinachakarova.com/

