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съобщения
ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ” 2013

ПО-ВАЖНИ РЕШЕНИЯ И ВЪПРОСИ, ОБСЪЖДАНИ ОТ ИБ И УС НА СБХ ЗА ПЕРИОДА
16.01 - 4.03.2013 г.
В отворено писмо до президента на Република България и до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма СБХ изрази становището си относно новото туристическо лого на
България. Бяха проведени разговори-консултации с представители на секция „Графичен дизайн” към СБХ, от една страна, и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от
друга, както и със самите изпълнители.
За поредна година СБХ получи отказ от Софийска община – дирекция „Култура”, за включване в културния календар за 2013 г. Предложените от нас събития бяха акцентите в изложбения план за годината – изложби на Магда Абазова и на Стоян Сотиров.
Възобновени са преговорите със Софийския университет за уреждане на дълга на СБХ към
СУ съгласно решение на ВКС.
Обсъди се възможността за продажба на имот на „София прес”, находящ се на бул. „Цариградско шосе” 13.
Приет е отчет за дейността на „Кариера” АД за изминалите няколко месеца.
ОТНОСНО НОВИЯ САЙТ НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове имат право да се представят в него с портфолио по образец, което ВСЕКИ
АВТОР САМ ПРАВИ. За целта членовете на СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. Пароли се получават по имейл, телефон или лично в
Международния отдел на СБХ след проверка за платен членски внос.
Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен.
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.
СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки от свои произведения
на електронен носител при следните условия:
членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър.
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА”
През юли в изложбената зала на първия етаж в галерията на „Шипка” 6 ще се проведе
Националната изложба „Скулптура”. Творбите за изложбата ще се приемат на 12 юли 2013 г.,
петък, от 11 до 17 часа.
Всеки автор може да представи до три произведения с максимален размер на голямата
страна 200 см.
В изложбата могат да участват и автори, които не са членове на СБХ.

02
СБХ бюлетин брой

02/2013

По повод подготовката на годишната изложба на секция „Графика и илюстрация” към СБХ,
чийто фокус за 2013 г. е ЛИТОГРАФИЯТА и е посветена на 40-ата годишнина от създаването
на графичната база на СБХ в град Самоков, се обръщаме към всички членове на СБХ с покана
да представят до 3 броя литографии.
Организаторите си запазват правото на селекция с оглед възможностите на експозиционната площ.
Предвидено е със свои колекции да участват и всички действащи литографски бази в
България.
Приемане – 25 март 2013 г. от 10.00 до 17.00 часа в СБХ, секция „Графика и илюстрация”.
Изложбата ще бъде представена през април в изложбената галерия на СБХ „Шипка” 6, ет.
1, като датата и часът на откриване ще бъдат оповестени допълнително.
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
март 2013 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Юбилейна ретроспективна изложба на Ценко Бояджиев (1902-1972)
5 – 25 март, ет. 4
откриване - 5 март, вторник, 18 ч.
„Зодия Петел” – изложба живопис на Валентин Дончевски
6 – 26 март, ет. 2
откриване - 6 март, сряда, 18 ч.
Изложба графика на Петър Чуклев
12 – 28 март, ет. 1
откриване – 12 март, вторник, 18 ч.
Изложба на секция „Монументални изкуства”
26 март – 11 април, ет. 3
откриване – 26 март, вторник, 18 ч.
Юбилейна ретроспективна изложба на Магда Абазова (1923 - 2011)
28 март – 16 април, ет. 4
откриване – 28 март, четвъртък, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. “РАКОВСКИ “ 125
Изложба „Болница за влюбени”
1 – 26 март
откриване – 1 март, петък, 18 ч.
Изложба живопис на Йордан Кацамунски
29 март – 13 април
откриване - 29 март, петък, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
„Рефелекси от детството” – изложба на Николай Маринов
откриване – 18 март, 18 ч.
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БИЕНАЛЕ НА ИЛЮСТРАЦИЯТА - Братислава 2013 (BIB), Словакия
В конкурса могат да участват автори, чиито работи са публикувани в книги за деца и
млади хора през последните две години (ако авторът е участвал в предишното биенале) или
през последните пет години, ако авторът не е участвал. Изпращат се оригинали на творбите.
Срокове:
Краен срок за получаване на заявките за участие
15 април 2013 г.
Краен срок за изпращане на илюстрациите 		
31 май 2013 г.
На следния адрес: BIBIANA
Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská 41, 815 39 Bratislava
Slovenská republika, Tel./Fax: (2) 544 349 86
bibiana@bibiana.sk
bibiana.sk
KONTAKT Sekretariát BIB, Tel./Fax: (2) 544 335 50
2 – 5 септември
заседания на международното жури
6 септември 10:00
международна пресконференция
2:30 – 14:30
заседание на Международния комитет
17:00
официално откриване на BIB 2013
19:00
рецепция
7 септември 10:00 – 18:00
симпозиум    
8 септември 10:00 – 12:0
симпозиум
8 – 13 септември
BIB-UNESCO – уъркшоп за студенти “Албин Бруновски”
25 октомври
приключване на BIB 2013
ноември 2013 – февруари 2014 връщане на оригиналите
Формуляр за участие може да се изтегли от sbhart.com или да се получи в международния отдел на СБХ.
27-мо МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА В ИЗКУСТВОТО – 2013, Толентино, Италия
Биеналето в Толентино ще се проведе от 11 юли до 6 октомври.
Темата за 2013 г. е: Битка или бягство (или смях) (ит. - O combatti o scappi (o ppure ridi)
Могат да участват автори с максимум три непубликувани творби, без значение от размер,
материал, техника и вид визуално изкуство: илюстрация, скулптура, фотография и дигитално
изкуство.
Работите, придружени от попълнен формуляр за участие, се изпращат на адрес:
Segreteria della “27a Biennale Internazionale dell’Umorismo nell’Arte” - Piazza della Libertà,
3 - 62029 TOLENTINO (Italy)
На същия адрес се изпращат и дигиталните творби (до 2 MB, .jpg, 300 dpi), записани на CD/
DVD, или на e-mail: works@biennaleumorismo.it
Подробности за участието – на biennaleumorismo.it; оттам се изтегля и задължителният формуляр.
Срок на получаване на работите в биеналето – 22 април 2013 г.
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ТРЕТО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА
с международно участие - Велико Търново 2013
В периода 18 октомври – 18 декември 2013 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Третото
биенале на църковните изкуства.
Организатори: Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община
Велико Търново, ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет на ВТУ,
Съюз на българските художници, Фондация “Покров Богородичен”.
Цел: Изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото
оформление и богослужебната практика.
Участници: Художници, работещи в областта на църковните изкуства.*
Условия за участие:
• иконопис – до три творби
• дърворезба (монументална и миниатюрна пластика) – до три творби или три табла с
фотоси и проекти на реализирани творби
• стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или проекти на
реализирани творби
• утвар, текстил, графика, миниатюра и други - до три творби
• мултимедийно представяне на реализирани творби.
Представените произведения и табла с фотоси да са във вид, готов за експониране.
Заявки за участие се приемат до 1 септември 2013 г. на theolog@uni-vt.bg или на адрес:
Светла Иванова, Православен богословски факултет, Великотърновски университет “Св. св.
Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” 2.
Участниците трябва да изпратят качествени фотографии на творбите си в електронен вид
или по пощата и попълнен формуляр за участие (може да бъде изтеглен от sbhart.com или
получен в международния отдел на СБХ).
Организаторите се задължават да направят предварителна селекция на творбите по изпратените заявки за участие. В селекцията участват членовете на катедрата-организатор и
поканените от нея утвърдени специалисти в областта на църковните изкуства. Резултатите
ще бъдат обявени на 11 септември 2013 г. в сайта на Православен богословски факултет
http://pbfvt.pravoslavie.bg/, в сайта на ВТУ www.uni-vt.bg и в www.pravoslavie.bg.
Творбите за изложбата се приемат от 10 до 15 октомври 2013 г. на адрес: Изложбени зали
„Рафаел Михайлов”, ул. “Рафаел Михайлов “ №1, гр. Велико Търново 5000.
Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците.
Произведения, неотговарящи на обявените условия, няма да бъдат приемани. На гърба на
всяка от творбите или таблата авторът трябва да посочи наименование на произведението,
година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение и стойност (ако има такава).
След приключване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или на посочения адрес за сметка на автора.
Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 месец след приключване на изложбата.
Всеки автор ще получи сертификат за участие в Биеналето и CD-каталог. Творбите ще
бъдат публикувани в сайта на Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.
bg/ и в www.pravoslavie.bg.
Адрес: Православен богословски факултет, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
ул. “Теодосий Търновски” № 2, гр. Велико Търново
Тел: +359 62 618243, Е-mail: theolog@uni-vt.bg,
Официален сайт на ПБФ: http://pbfvt.pravoslavie.bg/

* Автори, които към момента на провеждане на Биеналето се намират в бакалавърски курс на
обучение в това направление и все още не са придобили съответната образователна степен, нямат
право на участие.
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СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ
БИЕНАЛЕ ЗА ХАРТИЕНО ИЗКУСТВО
Фондация АМАТЕРАС за трети пореден път организира София Хартиен Арт Фест. Най-големият раздел през 2013 г. е Биеналето за хартиено изкуство. Представянето на българските автори ще бъде съвместно със Съюза на българските художници.
Изложбата ще се проведе в периода 14 - 30 май в сградата на СБХ - ул. „Шипка” 6, София.
Всички, които желаят да участват, могат да изпратят своите предложения. Биеналето
представя предимно голямоформатни произведения, но са допустими и малкоформатни
произведения (хартиени бижута или аксесоари) без ограничение на техниката.
1. Предложението трябва да съдържа следната информация:
• снимки на произведението/а - 600х800p
• автобиография на английски
• снимка на автора
• попълнен формуляр на английски
2. Срок за изпращане на предложенията - до 15 април.
Ако не получите отговор на своя е-mail, ПРОВЕРЕТЕ дали е получен на посочените телефони.
Авторите ще бъдат уведомени дали са приети до 20 април.
3. Приемане на произведенията за експозицията
10 май, от 11.00 до 17.00 часа, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 3
4. Откриване на изложбата
14 май, 18.00 ч., галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 3
5. Каталог
Всеки участник ще получи каталог след приключване на събитието и отпечатването му.
6. Връщане на работите
Всеки автор трябва да вземе своето произведения от галерията на 30 май.
7. Акцент – 18 май – ХАРТИЕНАТА УЛИЦА в Нощта на музеите и галериите.
Възможност за представяне на всеки автор, който пожелае да покаже своите хартиени идеи.
• всеки автор може да направи собствен малък павилион или щанд, маса с негови
произведения или каквото прецени. Произведенията могат да се продават.
• Няма ограничение за площ и видове произведения или утилитарни предмети.
• За въпроси, уговаряне на пространство за участие и записване се обърнете към
организаторите.
Формуляр за участие може да бъде изтеглен от sbhart.com или получен от организатора.
ИЗЛОЖБА ART BOOK - в Националния исторически музей и Столична библиотека
Основната цел е да се покаже важен раздел от хартиеното изкуство – авторската книга. Могат да участват художници и изучаващи изобразителни изкуства от цял свят без
ограничение на възраст и специалност.
Кандидатстване:
Кандидатстването ще се проведе на 4 етапа както следва:
Първи етап – изпращане на докумети
Срок: 1 април 2013 г.
• изпращане на дигитални снимки на не повече от 3 произведения с по
една снимка на произведение - 600x800p, jpg
• кратка автобиография, А4 – doc
• снимка на автора - 400x600p, jpg
• формуляр на английски език
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• копие от платената такса – 20 лева (за каталог и други разходи по изложбата).
За студенти е безплатно.

• избраните произведения ще бъдат публикувани до 5 април в уебсайта на

студиото и по е-mail, ако има посочен във формуляра
Информация, пристигнала след посочената дата, няма да бъде разглеждана, ако организаторите не са уведомени.
Документите за кандидатстване се изпращат само по е-mail (вижте в края на тек
ста).
Втори етап – изпращане на творбите
Срок: 20 април 2013 г.
• Творбите трябва да пристигнат не по-късно от посочената дата. Могат да бъдат
занесени и лично само в посочения ден от организатора в Музея. Датата ще бъде
допълнително обявена със списъка .
• Работи, пристигнали без подадени документи по е-mail, няма да бъдат
включени в каталога
• За повредени от транспорт или непристигнали творби организаторите
не носят отговорност.
• Работите, изпратени по пощата, трябва да носят надписа „Печатен материал”.
Одобрените за участие творби да се изпращат на адрес:
Даниела Тодорова
ул Вишнева 16а
София 1164
Трети етап – изложба
Изложбата ще бъде с акцент 18 май – Нощта на музеите и галериите в Националния
исторически музей, София, България
По време на изложбата ще има организирани няколко уъркшопа с цел представяне на
световни центрове за хартия и работа с различни хартиени материали.
Всеки автор ще получи каталог от Биеналето за хартиено изкуство.
Четвърти етап - връщане на работите
Връщане на работите е с каталог на английски език след неговото отпечатване.
Оригиналите, които са дошли по пощата и не са взети в посочения ден, ще бъдат върнати с наложен платеж.
Формуляр за участие може да бъде изтеглен от sbhart.com или получен от организатора
За въпроси по всички изложби и събития от СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ:
организатор
Даниела Тодорова, M.A.:
0898 408868
sofiapaperfest@amateras.eu
amateras.eu
danyo.amateras.eu
stainedglass.amateras.eu
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СТИХИЯТА НА ЕДНА
ЖИВОПИСНА СТРАСТ

Ретроспективна изложба на Ценко Бояджиев (1902 - 1972)
Новите течения в изкуството, в които взимат
участие младите художници
в България през 30-те години
на миналия век, са естествен притегателен център
за завърналия се от Европа
Ценко Бояджиев. Преминал
през школата по живопис в
Париж (1923 – 1925 г.), той се
дипломира в Загреб при Марино Тарталя през 1933 г. В
България се включва в Дружеството на новите художници (1934 – 1944 г.).
Резултат от съвместната
му работа с Марино Тарталя
е синтезът между модерното и работата plain-air.
Ученик и учител имат едва
осем години разлика, което
повлиява и избора на теми.
Ценко Бояджиев - Почивка
Хронологично близки, тяхното съпоставяне разкрива майсторското овладяване на четката от младия Ценко Бояджиев. Неговата картина „Почивка” (1937 г.), чийто сюжет наподобява „Жена сред природата”1 на Тарталя,
е доказателство за големия му живописен талант.
През годините творчески път Ценко Бояджиев създава жанрово богата колекция – портрети,
пейзажи, композиции, натюрморти, оставайки верен на своя живописен език, който най-силно
изразява в пластично разчупени пейзажи и композиции.
В търсене на индивидуален почерк той успява да наложи в нашата живопис свобода на изказа, който най-точно изразява широкия обхват на неговата творческа натура. В картините му
се преливат емоционалност, подвластна на епизодичността, лиричност, чиято тишина струи
от образите на портретуваните приятели, и категоричност в разгърнати композиции, чийто
фон остава днешният ден. Внимателното вглеждане в произведенията му разкрива почерк на
живописец, чийто рисунък е някак второстепенен и скрит, като че ли подвластен на чисто пластическото изграждане на образа в неговата форма и цвят. Тежките мазки боя се трупат една
върху друга неусетно и аналогично на очакваното разкриват ефирен и лек образ, чиито внушения
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за дълбочина остават най-често подвластни на интелектуалното излъчване на самата тема,
избрана от автора.
За портретите си Ценко Бояджиев често използва свои близки приятели. Проследява собствения си образ, чийто резултат са откровените му автопортрети, или избира модели, които
носят емоционален заряд и дълбочина на израза. „Портрет на М.П.”, „Момиче”, „Портрет на мъж”,
„Женски портрет”, „Автопортрет” и др. са своеобразен синтез, който авторът постига в пресъздаването на схващането му за образа на млада жена, мъж, художник, писател. От платната ни
гледат неговите съвременници, говорят ни мълчаливо и застиват в една неопределеност, която
остава всепоглъщаща.
Човешките образи, които населяват композициите, разкриват не по-малка обобщеност от
тези в портретите. От бравурни композиционни решения като „На чешмата”, където индивидуалният образ е сведен до присъствие без конкретност, през „Ресторант-градина”, „Кафене България” и „Плажа при двореца”, които извеждат на преден план непосредственото впечатление и го
запечатват в платното. В картини като „Косач”, „На бунт”, „На гарата” Ценко Бояджиев използва
прадставителни за неговото време типажи на образи като земеделец, бунтовник, селяни, поставяйки ги в иносказателни ситуации. В „Косач” едрата фигура на мъж, която изпълва платното,
гледа дръзко и държи в ръката си коса, но надали единствено поради естеството на земеделската
работа. Възрастен мъж и жена в селски одежди са седнали в очакване „На гарата”, но какво и кого
чака тази двойка, художникът е оставил на личната интерпретация на зрителя.
Съвсем диаметрално може да ситуираме композицията „Почивка”, която остава емблематична творба за творчеството на Ценко Бояджиев. Тя носи характерния за автора почерк и едно засилено усещане за категорична структурна цялост на творбата. Посредством хроматично натрупване на маси, които извличат форми от природата, за да ги пресъздадат в платното, той се
отказва от претенция за „обективно отражение на действителността“, но независимо от това
в нея формата и цветът се разработват, без да напускат опорните точки на реалистичната
връзка със света. Художникът е класически материален и плътен в изграждането на формите
и обемите посредством чисто живописни средства. Лиричен в постановката и категоричен в
нейното пренасяне на платното, Ценко Бояджиев достига такова живописно въздействие, което дава на творбата и автора заслужено място във всяка представителна изложба. Неслучайно
именно тази творба е избрана за корица на единствения му каталог, издаден по повод юбилейната му изложба през 1973 г. През същата година картината се тиражира във вид на пощенска марка по повод годишнина от създаването на Националната художествена галерия. Едно признание
година след кончината на художника.
Пейзажите на Ценко Бояджиев са категоричен пример за модернистична живопис в прегръдката на нещо родно. Той успява да изрази таланта си на живописец именно в интимни произведения
като „Италианската легация” и „Градинката на двореца” или да развихри бурята на четката в
„Терени”, „Из Добруджа” или „Родопски пейзаж”. Във времена на фигурална живопис, изпълнена със
сцени от народния живот, Ценко Бояджиев намира себе си в пейзажа и характерната за него
свобода. Той е стихията, в която авторът потушава своята живописна страст. Пейзажите на
Ценко Бояджиев успяват да ни убедят във възможността да намериш своя път във време на
промяна и да не изгубиш онова чувство за лична правдивост, което прави от художника творец.
Днес, повече от век по-късно, се обръщаме назад във времето не за да възкресим едно име,
което впрочем никога не е напускало изложбените пространства, а за да погледнем по-дълбоко,
по-искрено и от дистанцията на времето към богатото творчество на Ценко Бояджиев. Можем
категорично да заявим, че то е неизменна, репрезентативна част от българското изобразително изкуство от средата на ХХ век.
Ирина Дакова

1

В различните източници картината се среща под името „Жена сред природата” и „Почивка”.
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ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА
ПЕТЪР ЧУКЛЕВ В ГАЛЕРИЯТА
НА „ШИПКА” 6
Който познава изкуството на Петър Чуклев и който има поне приблизителна представа за
богатата на емоционални и смислови връзки графична вселена на автора, знае, че това изкуство
е необичайно и като пластичен израз и като духовно съдържание и не на последно място - като
поведение на автора
Времето не е за изтънчената артистична чувствителност на Чуклев - при една девалвирана ценностна система, при една артистична агресия, с приблизителни стойности и творчески
привидности, времето е колкото необичайно, толкова и чуждо на неговата душевност. Петър
Чуклев е от онези автори, за които е неудобно да се говори за талант и възможности! Неудобно,
от една страна, защото суперлативите нямат качествена стойност в духовния живот на изкуството, и от друга страна, той до такава степен владее езика на творческата свобода във всичките й пространствени и пластически стойности, че каквото и да се каже, едва ли ще покрие
поне малко дълбочината и силата на делото му. Една реална поетика, сурова и странно красива,
невидима и неуловима, минава през нас като видения от друг свят, с други измерения във времето
и пространството - преди и след сътворението - една вселена, в която фантастичното и иреалното са приземени чрез брилянтна графична култура. Петър Чуклев трудно ще го открием в
артистичния калабалък и изкушенията на арт пазара. Избор колкото достоен, толкова и труден
като творческо и човешко поведение.
Дали Чуклев е избрал самотата, дали тя него, или изкуството го е избрало за себе си...?
Светлин Русев
Черно и бяло, закривени или остри линии, свободни от всякакви ограничения форми, петна,
странни лица и приказни същества... плетеница от светлини и сенки... гъсти гори... полет на
мисълта и сетивата, паяжина от преплетени пространства и образи, неочаквани състояния...
красиви или добронамерено гротескни изображения... Насищане на мрака и измъкване на светлината, съновидения, сложност, трепет, загадки и още - любопитство, забава, игра... жизнена
перфектност без претенции за съвършенство... все неща, които те карат да забравиш понятия
като „логика” и „задължителност”... Графиките и рисунките на Петър Чуклев са всичко това и още
много неща. Неща, които всеки преживява посвоему и за които му е трудно да говори, защото
са отвъд думите.
Петър Чуклев е създател на графични опуси... симфонии на монохромността, където тоновете
на фантазията те заливат като огромни вълни, от които не бягаш...
Петър Чуклев е един от най-скромните големи художници днес. Той, имам чувството, е истински неизчерпаем. Видях няколко съвсем нови негови рисунки. Те са нови не само като хронология,
но и като мисъл... сякаш е започнал да изчиства не само линията, но и самия себе си. Изглежда, че
с годините рутината вместо да доминира - изчезва... е, само при някои хора е така... Ценя изключително ненатрапчивостта като художническо поведение. Аз също не искам да прекалявам. Има
начини едно изкуство да достигне до хората и без досадно афиширане, както и без дълги обяснения от пристрастни колеги...
Петър Чуклев...
Рисуването - начин на живот...
Десислава Минчева
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Петър Чуклев е просто „инструмент, създаден от природата“, за да прави образи, да създава
рисунки... За мен този художник е все още една загадка...
Той е от този тип творци, които могат да рисуват при всякаква обстановка и привсякакви
обстоятелства, без претенциите дори за най-скромни удобства.
Това не е нито маниер, нито външна демонстрация, това е състояние, трайното състояние
на твореца, при което той винаги, и при най-малкото отклонение, бърза към своята рисунка, към
своя свят, където го мами вечно недовършената приказка на неговото въображение.
Импровизационният момент, свободният полет на въображението и строежът на композицията по законите на музиката, включването на всеки нов образ и моментна инвенция в общия
графичен ритъм, характерни за рисунката на този художник, са свойствени и на неговата графика, и на илюстрацията му, към които „видове“ се колебаем да го причислим категорично именно
поради характеристиката му на „рисувач“.
Чуклев се проявява като изтънчен тълкувател на женската красота в нейното сложно преплетено изящество от деликатните нюанси на еротичното, фаталната сила на женственото
начало и възвишената одухотвореност.
Петър Чуховски

Петър Чуклев - Художник и модел
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КАКВО Е ЕДНА НАГРАДА
Слово на Любен Генов, председател на СБХ, при връчването
на Националната награда за живопис „Владимир ДимитровМайстора”
Признание. Чест. Слава. Памет. Мечта. Стимул. Престиж.
Равносметка. Амбиция. Постижение. Гордост. И много повече…
Какво може да означава награда на името на Владимир
Димитров - Майстора за един художник? Трудно ми е да
обясня, предвид светостта на името Майстора и великия
гений на неговото изкуство. Нека да добавим и авторитета
и таланта на всички големи имена в българската живопис,
които вече са имали честта да получат това признание.
В периода 1973 – 1989 г. Съюзът на българските художници
присъжда наградата за живопис „Майстора” на: Вера Недкова,
Илия Петров, Кирил Петров, Калина Тасева, Златю Бояджиев,
Цвятко Дочев, Иван Ненов, Ненко Балкански, Атанас Яранов,
Васил Бараков, Теофан Сокеров, Александър Петров, Веса
Василева, Атанас Пацев, Стоян Сотиров, Генко Генков, Иван Димов, Емил Стойчев, Димитър
Киров, Бисера Прахова, Георги Баев, Милко Божков, Спас Нешовски, Йордан Попов, Йоан Левиев,
Румен Гашаров, Кольо Витковски, Светлин Русев, Емил Попгенчев, Йордан Кацамунски, Николай
Майсторов, Надежда Кутева.
Сега вече можем да се опитаме да си представим какво може да означава тази награда за
този, който я получава днес.
Винаги съм приемал изкуството като вид свобода. Единствено и само въпрос на личен избор
е дали човек ще се хвърли да плува в океана изкуство. И никой от брега не е длъжен с нищо
на тези, които се борят с вълните. Да, но когато тези отвън започнат все по-често да се
събират на брега и все по-дълго да гледат в морето и да наблюдават как онези вътре играят
с вълните, тогава нещата бавно започват да се променят. Постепенно се оформя една зависимост, обвързаност, необходимост на едните от другите. Тази необходимост намира и
своите форми на определена преднамереност или целенасоченост, които пък имат нужда и
от енергиен ресурс – и материален, и идеален.
В съвременния пъстър свят и начина, по който е устроен, правенето на изкуство като
индивидуален акт и развитието на културата като цяло представляват една особена съвкупност, един много сложен процес. Не е възможно развитието на този процес да става от само
себе си. Освен индивидуалните усилия изкуството се нуждае и от институционална подкрепа
– институциите в сферата на културата и всички останали обществени институции трябва
да работят в синхрон и с разбиране към важната си роля да стимулират и да съхранят изкуството.
Учредяването на Наградата за живопис „Владимир Димитров - Майстора” е един пример
за съчетание на добра воля, положени лични усилия, институционално сработване и най-вече
отношение към изконните ценности. Наградата е учредена благодарение на кмета г-н Петър
Паунов и община Кюстендил. Лично на него и на общината сме длъжни да изкажем най-голямата си благодарност. Господин кмете, трябва да Ви уверя, че жестът, който правите за
българското изобразително изкуство, е много голям и високо оценен. Фокусът на значимостта
на културните събития е силно изместен от обичайно приемания столичен център в един прекрасен български град, какъвто е Кюстендил. Може да сте горд с това. Изключителна заслуга
за това събитие имат и г-н Михаил Калдъръмов, директор на галерия „Владимир Димитров –
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Майстора”, и известният български художник Свилен Блажев, приятели и колеги, които всички
ние много ценим. Огромна благодарност към министъра на културата г-н Вежди Рашидов и
Министерството на културата на Република България. С тяхната подкрепа наградата наистина затвърждава своя висок престиж и с право се нарича Национална. Благодарност, разбира
се, и към Съюза на българските художници като един от двигателите на културните процеси.
Благодарности на ХГ „Владимир Димитров - Майстора” и нейния екип като домакини на това
значимо събитие, за прекрасната изложба и гостоприемната атмосфера, която създават, и
най-вече за мисията, която изпълняват.
Днес, след почти 25 години, сред номинираните за наградата бяха:
Любомир Савинов, Анета Дръгушану, Андрей Даниел, Василка Монева, Долорес Дилова, Свилен
Блажев, Моника Попова.
Журито, гласувало наградата, бе избрано от УС на СБХ в състав: Любен Генов – председател,
Емил Стойчев, Любен Зидаров, Милко Божков, проф. Ивайло Мирчев, проф. Свилен Стефанов,
проф. Станислав Памукчиев.
…Няма как мнозина от вас да не си спомнят, че през есента на миналата година в галерия
„Академия” почитателите на изобразителното изкуство имаха възможността да видят една
изложба, наречена „Свързани лица” (между другото, свързана и с 60-годишнината на нейния автор). Година-две преди това в друга столична галерия от същия автор бе представена изложбата „Носталгия по цялото”. Малко по-отдавна – негова изложба в галерия „Сибанк” със заглавие
„Нещата извън нас”. Преди десетина години и една впечатляваща ретроспектива в галерия
„Райко Алексиев”… и още много… Всъщност от първата му изложба са минали почти 35 години.
Въпросният художник е роден през 1952 г. в Русе. Завършил е Художествената академия в София, специалност „Живопис” при проф. Добри Добрев. От 1977 г. редовно участва в национални
и международни художествени форуми. Реализирал е повече от 25 самостоятелни изложби в
страната и по света. Член е на СБХ. Професор по живопис в Художествената академия в София. През 1994 и 1995 г. води магистърски клас по живопис в Сеул, Корея, към „Сеул арт център”.
През 1995 г. е поканен от Фондация „Про Арте Булгарика” за едномесечен престой и работа
в Швейцария. През 1997 г. печели стипендия за пребиваване и работа в Сите интернационал
дез’ар - Париж. Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, художествени галерии в страната,
държавни и частни колекции в чужбина – Швейцария, Холандия, Италия, Финландия, Израел,
Испания, Франция, Англия, САЩ, Германия, Канада, Южна Корея; Национална художествена галерия - Братислава, Художествена галерия - Шчечин, колекция Д-р Петер Лудвиг - Аахен и др.
Има реализирани участия в общи изложби, представящи българското изкуство в Рим, Лисабон,
Стокхолм, Москва, Люцерн, Шафхаузен, Виена, Батрайхенхал и др.
Всъщност можех да ви спестя всичко казано дотук само с две думи. Достатъчно беше просто да изрека: АНДРЕЙ ДАНИЕЛ. Пропуснах да отбележа, че през десетилетията, отдадени на
изкуството, Андрей Даниел е получавал и награди:
- Диплом от Международен младежки конкурс по живопис – София 1979 г.
- Диплом от Международен конкурс по живопис – Кошице –1983 г.
- Първа награда на ОХИ „Портрет” – Пазарджик – 1988 г.
- Кристална звезда на галерия „Макта” – 1997 г.
Дори и да съм изпуснал някоя от наградите му, в случая това не е толкова интересно, защото най-важното, което ни събира тук и сега, е, че днес, 1 февруари 2013 г., на рождения ден на
най-святата личност в българското изкуство - Майстора, тук, в гр. Кюстендил, в галерия „Владимир Димитров - Майстора”, на фона на тази невероятна изложба художникът АНДРЕЙ ЛЕОН
ДАНИЕЛ получава Национална награда за живопис „Владимир Димитров - Майстора” за 2012 г.
Любен Генов
1 февруари 2013 г.
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РЕМИНИСЦЕНЦИИ ОТ МИНАЛОТО
Творческото послание на Анелия Александрова ни въвежда в магическия свят
на традиционната маска, която чрез
силата на ритуалната маскарадна игра
осъществява спиритуална връзка с времеви пространства от дълбоката древност на българските земи.
Серията творби, които художничката представи в Национален арт център „Форум“ на своята шеста самостоятелна изложба, озаглавена “Реминисценции от миналото”, е израз на вдъхновение, почерпено от традицията и
съхранения български дух през вековете, чиято сила е витална чрез ритуала
на традиционните маскарадни игри.
Представените творби са ключ към
стаята на познанието, което наричаме
класическа маскарадна обредност. Те ни
докосват до съхраненото послание на
индоевропейската древна представа
за света в съчетание с личното светоусещане на авторката. Загатната
е стойностна информация, повдигаща
въпроса за националните ценности и
осъществяването на връзката миналонастояще в насока на обредното изпълАнелия Александрова - Реминисценция
нителско изкуство.
Маскирането е умение, възникнало в дълбока древност по нашите земи. Маската е и материален израз на космическата представа за преход и духовно пречистване.
В класическата фолклорна култура ергенските игри с маски, както и самите участници
в тях, носят различни имена по различните краища на българското землище: кукери на Кукувден, старци на Старчовден, джамали, бабугери, ешкари, дракуси, камилари, василчари на
Васильовден, Сирвискаре, Карнавале, Плашилки, Юдички и други. Днес тези имена са потънали в селищната памет и почти всички се наричат кукери или сурвакари. Все още не се
знае откъде и как е достигнало до нас названието кукер. Независимо от разнообразието на
названията на ергенските игри с маски, те не са загубили връзката с онази сила, която е дала
път на интелекта и на стремежа към усъвършенстване на личността и хармонична връзка
с природа и космос.
В края на 2012 г. художничката Анелия Александрова получи награда на журито “Пазител на
традициите” 2012 в категория “Изобразителни изкуства” - млади. Тя е победител и в онлайн
гласуването “Пазител на традициите” 2012, в категория “Изобразителни изкуства” - млади.
Посланието, което струи от изкуството ни помага да бъдем “Творци на бъдещето”, да
вникнем в магията, въплътена в художествения образ, която е така необходима за духовния
подем на обществото.

ПРОСТРАНСТВА НА СЕНКИ И СПОМЕНИ
Художничката Десислава Денева отново представя интересна и запомняща се изложба.
„Пространства на сенки и спомени”, представена в галерия
„Алма матер”, интригува не
само като търсене на виртуозна пластическа многостранност, живопис, графика, тризмерни обекти, а и като успешно
изведена идейна концепция.
Десислава Денева е от художниците, които уважават класическата форма, рисуването от
натура, имат вроден аристократичен усет за тайните на
изграждането на живописната
тъкан, от една страна, а от
друга – запазват детското любопитство към света, към откривателството на нови форми и пространства, запазват
изострената си чувствителност към тревожните теми на
съвремието. Като особено продължение на основната артистична линия е и тази изложба.
„Пространства на сенки и
спомени” представлява интерес като отлично организирана
система на образи. Те са многостранни и разнопосочни... понякога дуалистични, силно емо- Десислава Денева - Bicycle
ционални като преживявания, или безпристрастни като хронологии на забравени събития
и факти. Десислава Денева успешно обединява както изразните средства на живописта,
графиката, триизмерните обекти, така и противоречиви за претворяване категории и
състояния. В картините на художничката съжителстват двуизмерно – триизмерно, знаково
– повествователно, настояще – спомен, детство – зрялост, светлини – сенки, мечти – реалности, видимо – невидимо...
Десислава Денева с предствената в галерия „Алма матер” изложба „Пространства на сенки и спомени” извежда сянката от чисто пластическия смисъл като елемент от обемното
изграждане и я съпоставя и пренася в други, по-поетични смисли. А те могат да бъдат открити навсякъде – като сенки-спомени от детството, като вглеждане в себе си, като второ аз, като ритуал заклинание. Изложбата определено заслужава вниманието на зрители и
ценители най- вече поради факта, че е отворена за съпричастие, продължения и нови идеи.

Юлиян Райчев, куратор на проекта
Николай Маринов
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БОЛНИЦА ЗА ВЛЮБЕНИ
Изложбата „Болница за влюбени” като идея се роди
след дискусия между художници, лекари, химици, критици и журналисти. Нейният основен заряд е онова
особено състояние на драматизъм, което често ни
обхваща и превзема, а не само сантименти и любовни
преживявания. Тази идея привлече около 200 автори от
десетина държави, сред които хора с най-разнообразни
интереси и от различни генерации. Тук бихме споменали имена като Вячеслав Зайцев от Русия, моделиер на
фамилиите Горбачови и Путини, Перица Донков, професор по живопис от Сърбия, Петер Весман от Швеция, Гюнул Нюолу от Турция, Суе Магрини от Германия,
Бистра льо Шевалие от Франция и цяло съзвездие български художници, сред които Зара Александрова, Любен Генов, Виргиния Пенчева, Катрин Томова, Пенка
Минчева, Динко Стоев, Румен Жеков, Виолета Танова,
Свилен Блажев и др.
Преди време, когато замисляхме тази изложба, основните ни поддръжници бяха лекари и колеги. Използваме
някои техни размисли, без да ги цитираме поименно,
като изразяваме благодарност към всички. Под всички
имаме предвид онези над 200 души, които откликнаха.
Вячеслав Зайцев - автопортрет
В интернет публикувахме някои текстове, които
бяха посрещнати с разбиране. Същевременно се извиняваме, ако провокациите ни са прозвучали лично. Всъщност има много лично, но не само това беше целта.
Двайсет процента от пациентите в психиатричните клиники са там вследствие на любовни преживявания. В нормалния свят процентът на влюбените, които имат нужда от
лечение, вероятно е още по-голям. Става въпрос за милиони хора, които имат необходимост от специализирана помощ, която да ги лекува в състоянието им на влюбени. Темата
е засягана от много философи, писатели, поети, учени и т.н. За пример бихме посочили Данте, Гьоте, Дерида, Фуко, Дюркем, Кундера, Киняр, Зюскинд, Трюфо и др. Проблемът всеки го
разбира посвоему, но има и общи характеристики, които позволяват изводи.
Заболяването Любов е включено преди време в международната класификация на болестите. Експерти от Международната здравна организация причисляват любовта към психичните разстройства и там тя е записана под код F63.9. Определена е като разстройство
на навиците и влеченията. Експертите я сравняват с обсесивно-компулсивно състояние.
Изпитването на любов не е много по-различно от самата лудост. Работи се най-усилено
върху превенцията и профилактиката; говори се и за имунизация... Всичко това звучи за незапознатите силно и дори страшно. Но дали е страшно да изпитваш нещо, което изключва
всички други усещания, без което не можеш да живееш и което те извежда извън света на
материалното? На ядрено-магнитния резонанс се откриват белези на любовта в мозъка.
Могат ли обаче медицината и науката в цялост да обяснят явлението? Засега не. Затова и
се обръщаме към художниците. Те са от онази част на човечеството, която е най-влюбчива.
Може би „Болница за влюбени” трябва да се преименува на „Болница за щастливи”. Тук парадоксът съвсем се изостря. Една от кореспондентките написа, че е прекалено щастлива,
за да участва в „Болницата”. За такъв тип прекаленост може би има други изложби. Във
всеки случай д-р Христина Димитрова, която разреши да я цитираме като лекар и като
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пациент, смята, че профилактиката и опитът са необходими на влюбените. Реализацията
е един вид изход, но и тя не е достатъчна. И в този смисъл авторите, направили картини,
текстове, видеа, инсталации и т.н., навлизат в реализация. Чрез нея пътят към щастието
е обозначен. А от него не трябва да се крием, както и от самото влюбване.
Да си влюбен до неузнаваемост не означава, че не знаеш. Да си влюбен до вманиаченост
не значи, че манията не е великолепна. А да си влюбен до разрушителност не изключва съзиданието.
Изложбата включва живопис, рисунка, скулптура, инсталация, фотография, видео, текстове и т.н. Нейната цел е да представи една въображаема реалност, хуманна и жестока,
на която сме подвластни всички. Като казваме всички, имаме предвид все пак хората с
качества да се влюбват не само в противоположния пол, а и в децата си, предметите,
природата, животните, явленията и т.н. Тук не изключваме и различните категории на
хомосексуалната и платоничната любов.
Смятаме, че тази изложба ще отвори широко вратите към едни не достатъчно изследвани области на човешката психика и ще провокира дискусии от най-различен тип. Като
визия изложбата също е предизвикателна. Защото зад всяко изображение се крие конкретна
случка, изживяване и лична биография. Кой как ще разчете посланията, които се съдържат
тук, е въпрос на лична способност, на толерантност и до голяма степен на познание.
Димитър Грозданов

Бистра ле Шевалие - из изложбата „Болница за влюбени”
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ДИМИТЪР ДЕЛИЙСКИ В ГАЛЕРИЯ
„РАЙКО АЛЕКСИЕВ” /1932 - 2012/
Слово на академик Светлин
Русев при откриването на изложбата, посветена на 80-годишнината от рождението на
художника
Тази изложба е колкото памет и посвещение за Димитър
Делийски, толкова и урок за артистична отдаденост независимо от времето и мястото,
независимо от битовите и житейски изпитания, през които
е минал авторът.
Има нещо като древна
притча в усилията на Миньора, който дълбоко под земята
се бори с черната руда, за да я
извиси и превърне с творческата си любов и всеотдайност
в скъпоценни късчета духовДимитър Делийски - Тополи
ност. Сами по себе си няколкото ранни работи на Делийски, като че ли изкопани от под земята, са достатъчни със
суровата си истина да разкрият не само силен и самороден талант, но и да покажат колко
далеч от истината са претенцията на разглезената арт фриволност, независимо дали е
гримирана с класически или с модерен грим.
Истинска загадка е дори за посветените в творческите усилия как този патриархално
достолепен Миньор, влюбен в земята, в старите горуни и закътани в Балкана селца, е стигнал до уроците на една изящна пластичност – структурно модерна и живописно вълнуваща.
Нещо повече - изведени до един синтез, който не само разкрива душевната дълбочина на
автора, но и една природна интелигентност, която естествено и непреднамерено превръща природата в знаци на трайни живописни послания.
Близките на Димитър Делийски бяха донесли картини поне за още три изложби! Дали сме
направили най-добрия избор - не съм сигурен. Имаше поне 30-40 малки живописни работи
като късчета скъпоценна руда, като онази, оставена пръсната покрай мините и събирана
от бедните деца за топлината на тяхната зима.
Мисля, че посвещението на Емил Попов казва повече от остриганите думи на едно откриване.
Но преди всичко можем да бъдем благодарни за чистата труженическа всеотдайност на
Димитър Делийски, за съдържателния творчески и житейски урок.
Светлин Русев, 7 февруари 2013 г.
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EX LIBRIS – ИЗЛОЖБА НА
СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
През януари Столичната библиотека представи изложбата „Ex libris”, в която участваха
студенти от СУ “Св. Кл. Охридски” (специалност „Изобразително изкуство”) и от Националната художествена академия, като наред
с младите художници свои работи показаха и
техни преподаватели - Снежина Бисерова, която е в ролята на своеобразна пресечна точка
между двете институции, тъй като преподава и в Университета, и в Художествената
академия, Ралица Николова (НХА) и Майя Чолакова (СУ). Бяха експонирани и работи на рано
напусналия ни Атанас Василев – дългогодишен
преподавател в Университета и един от признатите майстори в областта на екслибриса и на изкуството на книгата.
За младите хора, които все още са на етапа на ученичеството, малкият формат на екслибриса като че ли се оказва особено удобен за експерименти с графични техники, за игри
с образа, в който важен визуален компонент се оказва и текстът. Но изложбата е и нещо
повече от демонстрация на чисто техническите умения на студентите, защото иманентно качество на екслибриса е многопластовостта – той съдържа закодирана връзка между
художника и личноста, за която е предназначен (тук видяхме и оличностяването на институцията – в частност на Художествената академия). Но и самото название ех libris ни препраща към търсенето на връзката между образа и литературния текст. Във време, когато
дигиталната книга започва да набира все повече почитатели – тя е достъпна и удобна, но
съвършено безлична, не-лична, в известен смисъл стерилна, екслибрисът, който е кръвно
свързан с изкуството на книгата, не изчезва, а продължава да е територия, на която младите експериментират. А и с навлизането на дигиталните графични техники екслибрисът
като че ли се приближава към дигиталния формат на книгата, като може би тук се крие и
шансът да превърнем дигиталната книга в нещо лично и близко.
В този смисъл едва ли има по-подходящо пространство от зала „София” на Столичната
библиотека, в което да се заплитат връзки между книгата като художествен продукт (чудесна илюстрация на тази концепция е библиофилското издание, представено от Снежина
Бисерова), текста, читателя, художника. Тук е и надеждата за това, че независимо от технологичните превратности изкуството на екслибриса, общуването с литературния текст,
интелектуалните отношения художник-писател-читател ще продължат да се развиват.
Изложбата е интересна и защото разкрива равнището на процеса на обучение и в Софийския университет, и в Художествената академия. Тя позволява на младежите от двете
институции да се опознаят като автори, да се съизмерят един с друг, да се ситуират в
полето на визуалното. Още повече че съдбата на изкуството е в техните ръце – те са
тези, които поемат щафетата. В това отношение е любопитна и съпоставката между
студентските работи, защото те разкриват, най-общо казано, две основни течения в екслибриса – от една страна, по-повествователния подход в работите на студентите от
Академията, а от друга – по-условния, разчитащ не толкова на разказа, колкото на чисто
визуалното въздействие, застъпен в тези на младежите от Университета.
Милена Блажиева
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16 години тактилна керамика
на Иван Кънчев Иванов
Тактилната керамика на Иван Кънчев Иванов е интересен факт
в нашата културна среда. Авторът е пионер в проучването,
разработването и представянето на керамични произведения,
предназначени за хора с нарушено зрение и незрящи. Вътрешно
присъщо за изкуството е винаги да се стреми към разрушаване
на установените нагласи и към изграждане на нови концепции и
изображения, различни от вече познатите и установените.
Тактилната керамика е начин на възприемане на света, на една
друга реалност и не на последно място - начин на приобщаване и
съпреживяване при допир с изкуството.
Идеята за представяне на керамиката без посредник вълнува
художника Иван Кънчев Иванов от 1996 г. Като студент в Националната художествена академия авторът избира да направи
сервиз за зрително затруднени хора под мотото „Мост към...“.
Така започва неговият интерес към темата, който се превръща
в творчески избор и път към намиране на диалог и опит за приобщаване на незрящите и хората с проблемно зрение. Този избор
художникът продължава да развива и обогатява до днес, за да го
превърне в истински осъзнат и осъществен диалог.
Първоначално авторът се запознава и започва проучване и изслеване на психологическите особености и нагласи на хората с ограничено зрение. В процеса на работа разработва идеята и така се
ражда първата тактилна керамична пластика „Кораб към...“
От тогава досега художникът представя множество самостоИван Кънчев Иванов –
ятелни изложби у нас и в чужбина на тази тема, както и теореАдам и Ева, 2009 г.
тични изследвания и студии, посветени на проблема. В България не
съществува практика за приобщаване на зрително затруднените и незрящи хора към визуалното изкуство. Поради това тактилната керамика, която създава Иван Кънчев Иванов, е
първата по рода си в нашата културна среда. Задълбоченият и сериозен подход, който той
използва от създаването до аранжирането на произведенията и анализирането им на един
по-късен етап, допринася за обогатяването и развитието на темата.
За изкуството, базирано на осезанието, е важно тактилното произведение да въздейства с еднаква сила на незрящите, зрително затруднените и на зрящите. Чрез тактилността
незрящите се приобщават и съпреживяват визуалното изкуство. Важна част в случая е,
че тактилната керамична пластика предоставя възможност и на зрящата публика да се
докосне до друга, различна сетивност и да почувства и усети чрез своите ръце фактурата,
детайлите и формата. Възприемането на пластиката по този начин допълва цялостното
възприемане на произведението.
Настоящата изложба е резултат от един дълъг път, който авторът избира в своето
развитие като керамик и творец.
Чрез своите пластики Иван Кънчев Иванов постига определени естетически внушения,
чрез умелото представяне и съчетаване на форма, цвят и фактура. В неговите керамики
разчитаме древни послания и многовековни наслагвания. Пластичните знаци на Брайл не са
достъпни за нас, зрящите, но усещаме тяхната сила и красота в съчетанието от топлината на материала, изисканата форма и релефната декорация.
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Произведенията в настоящата изложба са подбрани внимателно и експонирани по начин, който да спомага за директен контакт с тях. Художникът улеснява не само достъпа,
но той създава и една среда, пространство на културно и естетическо съпреживяване с
неговите творби. Подвластен на идеята за многопластовото преминаване през различни
културни наслагвания и влияния Иван Кънчев Иванов създава през всичките тези години един
уникален пластичен „код“, който се превръща в запазен знак за неговото изкуство.
Тактилната керамика на Иван Кънчев Иванов ни отвежда в един чист и духовен свят на
толерантност, хармония и красота, предразполагащ към диалог и сближаване.
Диана Драганова-Щир
Изложбата продължава до 6 април 2013 г. в Галерията на Дружеството на пловдивските
художници.

ЗА КНИГАТА И АВТОРА
„Графичен дизайн” е книга, посветена на глобални и същевременно фундаментални постановки на
съвременния визуален език, който се е превърнал в
неотменна комуникационна съставка на днешното
общество и представлява образно лице на модерната култура. Авторката, доц. Антоанета Радоева, е
съумяла коректно, синтезирано и четливо да изложи текстово и чрез богат илюстративен материал основни понятия на визуалния език, чрез който
функционира днес графичният дизайн, разполагайки
с последни поколения компютърни технологии.
Завършила специалност „Дизайн” в Националната
художествена академия в София, тя продължава
творческия си път на професионалист в различни
сфери на дизайна. Ярко се откроява обаче нейното
присъствие в графичния и рекламния дизайн. Дългогодишен преподавател във Варненския свободен
университет, доц. Антоанета Радоева обучава
студенти от различни дизайнерски специалности.
Опирайки се на богатия си опит на творец и преподавател, тя обобщава в основни понятия на визуалния език своите изследвания и ги прави
достъпни за изучаващите и работещите в областта на графичния дизайн.
С пълно право още самото начало на книгата е фокусирано върху отношенията между
формалните елементи на двумерния дизайн и неговите градивни съставки. Преминавайки
от частното към по-сложната проблематика на графичния дизайн, а именно – от точка, линия, равнина, в повествованието се разгръщат темите за мащаба, ритъма, текстурата, за
да се достигне логично до кадрирането, йерархията, цветността. Усвоил основни понятия,
читателят преминава към творческо разгръщане на двумерната визуализация чрез мрежата
и модулацията. Книгата е навременен отговор на актуални въпроси, свързани не само с професионализма на графичния дизайнер, но и с пластичната култура на съвременника.
доц. д-р изк. Незабравка Иванова
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„НОВИТЕ 100” – НОВИ СТО
АРТИСТИЧНИ ТЕОРИИ
„Новите 100” е най-новият, мащабен,
международен по своя характер проект на
пловдивската галерия „Резонанс”. Той заслужава особено внимание с желанието си за
всеобхватност и съпричастност. „Новите
100” са сто обекта от България, представени от повече от сто съвременни български и
чужди художници от различни поколения. Те
са съпоставени, но не преповтарят точно
100-те национални туристически обекта.
Търсената асоциация е само повод за нова
креативност, а връзката с конкретния
Ицко Мазнев – Айсберг
обект е по-скоро емоционална.
Всеки автор представя своя обект като лична артистична територия. За някои това
място има географска конкретност. За други това е повърхност за изследване и трансформации. За трети е копнеж по изгубеното или непознато, сакрално или мечтано поле за съкровени, поетични, многословни или мълчаливи истории.
Проектите от „Новите 100” на галерия „Резонанс” се представят чрез три последователни изложби, като първата се откри през януари, втората - през февруари, третата се
открива през март. Първият проект представя над 50 художници. Галерията успешно съчетава картините и гледните точки на автори от няколко генерации, като отдава почит на
вижданията на художници, които вече не са сред нас. Това е и първата линия в структурирането на „Новите100”. Представени са емблематични автори като Дечко Узунов, Димитър
Киров, Димитър Казаков - Нерон, Георги Божилов - Слона, Георги Баев, Атанас Яранов, Лика
Янко, Иван Кирков, Магда Абазова, Георги Иванов – Рембранда.
Втората линия на изложбата представя проекти с подчертано емоционално търсене на
видимите и невидимите метаморфози на природата и битието. Те не са само фокусирани
към конкретен обект, място или феномен, а са отворени към съпричастие, за обогатяване, за допълнения към преживяването. Пример в тази посока са „Остров” на Станислав
Памукчиев, „Усещане за вода” на Десислава Минчева, „Море” на Свилен Блажев, „Интимен
екстериор” на Долорес Дилова, „Бряг” на Димитър Чолаков, „Червена нощ” на Стоян Цанев,
„Пеперуда” на Милко Божков, ”Река” на Станимир Желев, „Айсберг” на Ицко Мазнев и др.
Третата линия представя автори, които трансформират своите асоциативни натрупвания и предлагат своя проект като цялостно артистично изведен обект. В тази посока са
обектите: „Секунди от залеза”- видео на Любо Хранов, „Родопи” на Мария Иванова, „Обект
и субект” на Илиана Манукова, „Опитомени камъни от Огоста река” на Лаура Димитрова.
Интерес представляват и бодипринтът акрил върху платно ”Минало, настояще, бъдеще”
на Криста Мембранд (Холандия), както и изображенията върху агнешки пергамент на Лепосава и Милош Сибинович (Сърбия).
Вторият етап от „Новите 100” обединява проекти с подчертано идеен и концептуален
характер. Той обединява две основни, понякога преплитащи се линии на артистични трансформации. Първата група художници първоначално свързват своите проекти с конкретен
географски обект и след това предлагат своето виждане, докато вторите търсят обекта
като емоционално усещане, внушение или откритие, като оставят отворено продължение
към зрителя. Интерес предизвикват всички проекти, като по-специално внимание заслужа-
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ват „Витамина” на Елена Панайотова, „Щендер за веещи се завеси”на Десислава Морозова,
“Jump”, видео на Севдалина Кочевска, „Капани за сънища”, видеоинсталация на Весела Статкова, видеоинсталацията на Валентин Стефанов (Франция), „Кръговрат”, пластика от черно желязо на Евелина Петкова, „Графити”, дигитален принт на Сашо Стоицов, „Дестинация
на съдбата” на Джорджиана Козма (Румъния), „Лятно равноденствие на Камен бряг” на Хосе
Анайа (Мексико), „Aмфитеатър” на Наталия Залазная (Беларус) и много други.
Интересно е да се отбележат при откриването на изложбите и музикалните и танцовите пърформанси като част от проекта, съответно на танцово студио „Дуенде”, танцово
студио „Пантарей”, както и музикалният пърформанс на Николай Иванов - ОМ и на Емил
Ламбрев – „Родопа” .
В продължение на януари, февруари и март пловдивската галерия „Резонанс” благодарение на своя собственик и художествен директор Антония Димитрова и енергията на група съмишленици представя на вниманието на ценителите на изобразителните изкуства
една нова емоционална карта, с нови 100 обекта. На нея автори от различни поколения и
с различни естетически разбирания, но с доказани постижения преплитат вибрациите на
своите усещания, които прерастват в един неповторим резонанс от споделени пътувания
и предизвикателства.
Николай Маринов

(И) ВИХРОНИ ПОПНЕДЕЛЕВ НА 60
На 1 март 2013 г., на първия ден от нов месец, на празник и навръх кръглолетния си рожден
ден Вихрони Попнеделев откри не една, а едновременно две самостоятелни изложби, с които регистрира своето преминаване в бодрите редици на творците с шестица пред броя
на годините си. Поводът, разбира се, е достоен, а прецизна характеристика за тези експозиции е мащабност – портрети, голи тела, пейзажи, безпредметни композиции, живопис,
текстил, керамика... Но истински важното около личността и делото на този художник,
тъкмо преминал с малко “на попрището жизнено средата”, е неговият подход към живописта като към музикална партитура, в която всеки цвят, нюанс, светлосянка, форма, съот-

Вихрони Попнеделев - Голо тяло

23
брой

02/2013

СБХ бюлетин

и з куство, думи
ношение и експресия имат своите тоналност, сила и ритъм, подправени с хумор, ирония и
неочаквани хрумвания. Така разказите се превръщат в метафори, цветовете – в хармонии,
присъствията – в характеристики, а изображенията – в картини.
Двете паралелни изложби на Вихрони в столицата са експонирани в “Арт алея” – традиционен азимут на неговите ежегодни бохемски живописни “рапорти”, събиращи колеги, приятели и ценители на радостна среща с чаша вино, и в галерията на Министерството на културата “Средец” като място на “официалното” отбелязване на годишнината на автора си.
По-интимните пространствени дадености на “Арт алея” предразполагат към близък,
почти дактилен контакт с “кавалетността” на богата серия от типичните, по-скоро неподражаеми голи тела на Вихрони Попнеделев, създали в изключителена степен славата му
като майстор на една рядка поетика на живописното присъствие, резултат от отношение, превръщащо в естетска магия всяка “голота”, назависимо от физическите характеристики на модела. “Интимността” е подправена и от няколко от “дивите” пейзажи, с които
Вихрони фиксира гледки от своето ежедневие, като ги трансформира във визуалните вълшебства и необичайния прочит на скритите си образни същности. Друга отличителност
на живописеца е неговата способност на портретист и автопортретист, имаща на пръв
поглед като че ли малко общо с традиционната представа за този жанр. Портретите
на Вихрони винаги размачкват в цвят и форма нечии физически дадености и им предават
своите си образи в друго измерение – това на моментното състояние, на съдържанието на
личността, на раздипляне на варианти на характера.
Залата на галерия “Средец” грее в цветове, стоплена от хроматичните експлозии на серия работени главно през последно време едроформартни “безпредметни” композиции. Те
са ярко доказателство за едно от най-впечатляващите качества на този художник - неговите способности на колорист, или казано по-образно – на таланта му да разбира и да усеща
цвета. Резултатът е доста неочакван: независимо дали се отнася до “сюжетни” или до “абстрактни” картини, те в еднаква степен предават съдържание, защото то е закодирано
в тях във вида на емоционален запис. Вихрони е един от немногото български живописци,
усвоили до съвършенство един от главните принципи на безпредметността в смисъла на
постулираното от Кандински “духовно в изкуството”; че такива композиции притежават
звуков еквивалент, защото цветовете и съотношенията им отговарят на определени музикални вибрации. Но, разбира се, дори и постигната, изобразителната музика може да бъде
различна по вид и качество. При Вихрони тя е могъщ джазов ритъм, карнавална разточителност, екзотична мистерия, тропически ураган. Допълнително прозведенията от този
вид са изпълнени и в текстилен материал (от плъст) по същата методика, по която се
сътворява картина в маслена техника.
Двете изложби показват и едно от най-младите творчески увлечения на Вихрони Попнеделев – пластиката от керамика. Независимо дали тя приема образа на комични, стилизирани,
идолоподобни “портрети” или на сюрреални хищни “същества”, свързващи тематики от
съвременния политически спектър с елементи на неговите социокритични жанрови композиции от 80-те години, тя отново демонстрира най-характерното в неговото творческо
амплоа – невъзможността да остане в една точка на артистичните си пристрастия.
Така, от дистанцията на изминалите години, обемното творчество на тази изключително популярна и обичана творческа личност от родната арт сцена е своеобразна илюстрация, свидетелство за нейната най-ярка способност и харатеристика – щастието да
притежава точно онова съотношение между дарба, оригинална интуиция и смелостта за
творчески рискове и предизвикателства, изразени в умението да се участва с радост в
безкрайната игра да си истински художник.
Филип Зидаров

изкуство, думи
ИЗЛОЖБА ИЛЮСТРАЦИИ НА
НОВИТЕ ДИПЛОМАНТИ
Изложбата илюстрации, открита в края
на януари в Столичната библиотека, включва
дипломни проекти на студенти, дипломирали
се през 2012 г. в специалност „Книга и печатна графика” на НХА – петима, Мария Вълкова,
Мартин Цеков, Борис Праматаров и Яна Добрева, в образователно-квалификационната
степен бакалавър и Анелия Калева - в магистър.
Колекцията представя авторски издания
за деца, които същевременно са част и от
поредното, пето издание на международния
студентски проект „Авторски издания за
деца” – „Климат, околна среда / 2012”, с учасМартин Цеков
тието на НХА, катедра “Книга и печатна
графика, Fachhochschule Münster (Fachbereich Design, Мюнстер, Германия), Duksung Women’s
University – Сеул, Република Корея, и Bezalel Academy - Йерусалим, Израел.
За онези, които все още не са имали удоволствието да общуват като читатели с авторски издания за деца, това са издания, обикновено картинни книжки, в които художникът
илюстратор е автор - на цялостната идея за изданието, на фабулата, сюжета, автор и
на текста и, разбира се, на илюстрациите. Такова определение обаче е до голяма степен
формално и не прониква в дълбоката и крайно специфична същност на тези книжни издания.
Днес книгата, запазвайки своята информационно-четивна коректност и благородството си на високохудожествен продукт, е преди всичко част от изключително динамичните
процеси на генериране и развитие на съвременната визуална култура. Това определя едно
ново разбиране за смисъла и функцията на художествената илюстрация – не просто като
визуализиране на текста, а като равностойна, успоредна на словесната реалност, която в
изключително динамично, многопластово партниране с текста поражда реалния идеен и художествен прочит на изданието. Релациите между така специфично определените текст
и илюстрация разкриват едно особено широко, индиректно мисловно-духовно пространсво,
в което свободно се разполагат индивидуалното въображение и емоционална чувствителност на читателя.
Именно тези най-съвременни художествени тенденции характеризират в най-голяма
степен настоящата изложба и определят значимостта . Представените от младите
художници илюстратори проекти за издания са новаторски, дръзки като авторска идея
и пластическа реализация. Не се ограничават с традиционната стандартна представа за
картинна книжка за деца. Именно такъв експериментален по отношение на формата и
съдържанието подход на художника фокусира вниманието на читателската публика върху
авторските издания за деца и осигурява изключителния им успех на книжните пазари.
В заключение държа да отбележа ролята на катедра „Книга и печатна графика” в НХА,
представляваща онази креативна и изцяло адекватна на съвременните художествени идеи
творческа среда, в която се развива и професионализира таланта на тези млади художници; и най-важното – която генерира и поражда съвремието и бъдещето на изкуството на
книгата и илюстрацията в България.
доц. Регина Далкалъчева,
ръководител катедра „Книга и печатна графика” в НХА
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БОХЕМСКИТЕ ЧАСОВЕ НА
ИВАН ПЕНКОВ
Новата книга на проф. д-р Милена Георгиева „Наздраве, Маестро! Бохемските часове на Иван Пенков” е
фокусирана върху твърде специфичен обект на изследване, който по същество представлява синтетичен
„словесно-изобразителен” продукт – т.нар. от нея
бохемски албуми на Иван Пенков - един от най-изтъкнатите български художници от първата половина на
ХХ век. Тяхна рамка е неговото оригинално слово и все
още непознатите му за широката публика творби от
всички видове и жанрове, в които е работил. Текстът
осъществява успешен опит за вплитане на социологически и културни измерения, което без съмнение повишава стойността и на изкуствоведските анализи и
изводи, правейки го по-отворен към интердисциплинарни насоки.
Явления и факти от подобен, да не кажем „маргинален”, но във всеки случай своеобразен „игрови” пласт
в историята на българското изкуство досега не са
били обект на внимание. А неформалните обединения,
функциониращи на равнища, различни от официалните в сферата на художествената култура, понякога
дават повече материал за разбирането и реконструирането на онова, което често неопределено наричаме дух на епохата.
Авторката познава отлично периода, за който пише много увлекателно. Нейно своеобразно кредо е убеждението, че стилистичният анализ далеч не е достатъчен за пълноценното разбиране на феномена. То трябва да бъде допълнено от изследване на културната
роля на дадени ключови или важни фигури в определен художествен и духовен контекст, да
се впише в проблематиката на албумите в по-обширни тематични кръгове - като ролята
и значението на кафенето в новата градска среда, традицията на бохемските артистични среди у нас, анализа на социални жестове и поведенчески модели, чието успоредяване
условно, и схематично може да бъде назовано като изкуство и живот. Изложени в ясна и
достъпна форма, тези страни на анализа се четат с повишен интерес. Много интересна е
двойната оптика за читателя – да възприеме албумите като своеобразно средоточие на
определена културна епоха, от една страна, и да види самата епоха през конкретиката на
албумите. Фино са откроени спецификите на двата типа тоталитаризъм (събитията в
Германия през 20-те и 30-те години, комунистическият режим в края на 40-те и началото
на 50-те години) и рефлексията им върху поведението и творчеството на Иван Пенков.
Заслужават внимание и наблюденията на авторката относно проникването на черти от
авангарда в „ниските” зони на художествената култура и сравнително по-голямата свобода, която художниците си позволяват именно тук, където карнавалното или игровото се
разполагат по-органично в сравнение със „сериозното” изкуство.
Да ни въведе в смеховата култура на българския интелектуалец в едно истерично, жестоко, но точно затова и очовечаващо време – това е задачата на Милена Георгиева.
проф. д-р изк. Чавдар Попов
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Кирил Божков, доктор в катедра „Живопис”
на НХА, получи престижна награда на Международния конкурс за най-добър акварел
за 2012 г., обявен от община Карпос, Македония. Авторитетно жури в състав: проф. Данчо
Ордев, проф. Решат Амети и Тони Шуляковски раздаде няколко награди между 10 000 и
30 000 македонски динара. Всички наградени
произведения ще намерят място в луксозен
каталог и изложба. Участват още Симонида
Китановска (Македония), Бехард Холеман
(Австрия) и др.

На 7 март в столичната галерия „Импресион
арт” се откри изложба на Юри Буков (живопис) и Илия Иванов (скулптура). В края
на 2012 г. те заедно с Валентин Топалов
(живопис) показаха творбите си в залата на
Софийската филхармония в изложбата „Три
погледа и едно старо приятелство“. Сантимент и много спомени свързват тримата
художници още от 1963 г., когато се запознават като ученици в софийската художествена гимназия. Тогава, преди всеки да тръге
по своя творчески път, често работят заедно
под звуците на класическа музика, затова и
избират зала „България”

Кирил Божков - Зима

Вержиния Маркарова показа „Цветни чувства” - изложба текстилни творби, от 4 до 17
февруари в галерия „Аросита”. „В моите творби винаги съм използвала свежите, ярките,
по детски чисти цветове. Опитвайки се да
създам леко, весело и повдигащо духа чувство у самата себе си, докато ги създавам, а
по-късно и у зрителя, който ги вижда.”

Илия Иванов – Добрата магьосница, бронз

Долорес Дилова представя най-новите си
живописни творби през месец март в галерия
L’Union de Paris в Пловдив. Към рисуваните
през последната година пейзажи, запечатали мигове на тишина и съзерцание, които
софийската публика видя през есента в галерия „Ракурси”, художничката е добавила
нови, в които все така си остава мечтател....

Вержиния Маркарова в галерия „Аросита“
Долорес Дилова – Отразена тишина
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В галерия „Любен Гайдаров” в Двореца на
културата в Перник бе представена изложба
живопис на Йордан Ресански (1933 - 2012),
организирана от ХГ Перник и ХГ „Жорж Папазов” – Ямбол. Йордан Ресански е роден в
Перник, но превратностите на живота завеждат семейството му в град Ямбол, където
прекарва дванайсет плодотворни години от
живота си.
Художникът Иван Русев гостува за първи
път в Севлиево по покана на галерия „Видима”. Откриването на изложбата на 20 февриари бе само седмица след обявяването му за
„Рицар на четката” в националния приз за
художник на годината, органзиран от артцентър „Орхидея” – Карлово.

хроника
Изложбата “Рефлексии от детството“ в Галерия-книжарница „София прес”, която се
открива на 18 март, представя художествен
проект на Николай Маринов, резултат от
няколкогодишни изследвания. Погледът към
детството, към запазените детски рисунки
на художника е не само тема или отправна
точка за необходима равносметка, а и основополагащ фундамент в творчеството му. Не
без доза ирония и самоирония той се опитва
да загатне за онези “художествени първопричини и смисли”, чиито отправни точки и корени водят началото си от неразгадаемите и
неведоми кодове на детството.

От 12 до 30 март Галерия 1908 представя
изложба плакати на проф. Димитър Тасев.
В творчеството на художника се откриват
белезите на попарта. Създател на театрални,
кино и социални плакати и запазени знаци,
той е автентичен носител на онези идеи на
70-те години, на които дължим промяната,
свободата и всичко останало. В свое интервю художникът споделя: „Моята идея беше
да правя изкуство, учейки се от големите художници в Европа и САЩ. Каквото и да правех, го сравнявах със световните образци. И
така се опитвах да взимам най-хубавото от
света.”

Николай Маринов
Иван Русев - Натюрморт

Галерия „Юзина” представя втората част от
концептуалния проект на Александър Юзев
– „Вътре – Вън“. Нa 25 февруари, пет месеца след първата акция - външна изложба
от три живописни пана, заемащи местата на
билбордове, които бяха поставени в центъра
на София, между бул. “Евлоги Георгиев” 22 и
ул. “Христо Смирненски”, тази втора, „вътрешна” част от проекта се разгръща в галерията,
като представя естетизирана, инструментално-декоративна версия на репродуктивния
акт, част от основния цикъл на проекта.
Монтирани и сгъстени в пространството на
мултимедийната инсталация, актови сцени
внасят агресивния рекламен жаргон и поп
културата в рамките на галерията по един
зрелищен начин.

За изложбата си „Събудени сънища”, състояла се през февруари в галерия „Жорж Папазов”, Пловдив, Антон Антонов споделя: „Настоящето е на върха на четката и миналите
блаженства се сливат с още неизживените
извън потока на времето. Цялото мое същество е насочено натам, към върха на четката,
защото събудените сънища принадлежат на
бялото платно.”

Художникът Валентин Дончевски представя
през март в галерията на СБХ „Шипка” 6 „Зодия Петел” – изложба, която сам той определя като завършен етап на пластичните му
търсения от последните шест години, част от
цикъл картини с общо мото „Чуй петела”. „За
мен е важно да покажа как невидимият свят
става видим, как баналното в живота може
да бъде одухотворено чрез творческата искра. Затова изходна точка е фиксирането на
момент от действителността чрез фотография - документирана реалност, и нейното
претворяване чрез различни прийоми - колажи, надживописване, добавяне на стихове.”

Валентин Дончевски – Жокер
Димитър Тасев - Къщи и птици

На 28 февруари се навършиха 100 години
от рождението на Петко Абаджиев (1913 –
2006). Известният пейзажист е запечатал в
своите творби романтичния си поглед към
ежедневните, на пръв поглед дори безлични
гледки, в които вижда красотата и нежност.

На 19 февруари в галерия „Аросита” се откри
изложбата на Ромил Калинов, назована „Целувката“. Тази колекция от графики и пластики продължава да изследва сравнително
новите творчески интереси на автора си.
Това е някакво персонализирано изследване на измерения на един шеговито-абсурден минимализъм, подсказващ по-голям брой
внушения, отколкото разкази.

Ромил Калинов - целувката
Петко Абаджиев - Пейзаж
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През феврурари Галерия-книжарница „София прес” показа „Градината на Слънцето”
– изложба живопис на Игната Василева. В
последните си търсения авторката се вдъхновява от средновековната литература и изкуство; изворите, от които черпи идеи и мотивация, са от средновековна Западна Европа,
Византия и Далечния изток. Член е на СБХ
както и на Българското дружество за защита на птиците. „Моята градина съществува
само в моите мисли. Създадена е от многото
градини, които обичам и рисувам”, казва художничката.

хроника
За шести път галерия Le Papillon във Варна
е домакин на изложба графика малък формат и екслибрис. Проектът представя автори,
добре познати по света, отличавани с много награди от форуми на графиката, експериментиращи с възможностите в полето на
класическите графични техники като дълбокия печат и литографията - Роберт Баръмов,
Петър Великов, Юлиян Йорданов, Мартин
Олиете, Жуанг Ман, Константин Калинович,
Живко Мутафчиев, Цанко Цанков, Петър Лазаров, Сергей Тюканов, Карол Феликс, Мартин Байенс, Хаманиши Кацунори, Христо Керин, Жени Кателиева, Роман Суслов, Невена
Вълчева, Роман Романишин, Лембит Льомус,
Хана Глаука. Изложбата продължава до 15
март.

От 1 до 23 март галерия „Астри” показва живопис на Цани Цанев, един от първите български художници, наричани поколението на
60-те години. В изложбата са включени около
100 произведения - акварели от предизвикалия още навремето вниманието на критиката
и ценителите цикъл от Унгария, акварели и
акварелни техники върху хартия от Румъния,
София, скици и рисунки от житейските и емоционални пътувания на художника, както и
цикълът „Джаз” от 2001 г.

В рамките на своята платформа за съвременно изкуство „Място за срещи” до 7 април
галерия „Васка Емануилова” представя найновия проект на младия автор Борис Праматаров – „Зъл двойник”. Изложбата, която
се реализира едновременно в пространството на галерията и под формата на графична
книга, е курирана от Десислава Панчева
(Dssy Mssy), която през април 2011 г. създаде „Хип хип ателие” в София.

Цани Цанев – Перник, акварел
Игната Василева – Златно

„50 години! И какво от това?! Или приказка
за врабчетата”. Така юбилейно и аналитично
художникът Онник Каранфилян е озаглавил
изложбата си, открита на 8 март в галерия
„Ракурси”. „Отказах се от равносметка въпреки биографията ми, с която единствено и
само мога да радвам родителите си и моите
близки. Прочитам я и се мъча да си спомня
различни детайли от нея, но има някаква
жълта пелена пред очите ми и всичко изчезва, слива се и завоалира... и тогава чувствам
безсмислието на тези въпроси – откъде съм,
кой съм, накъде отивам.”

Христо Керин

От 14 февруари до 6 март изложбата Food
art drugs в галерия „Ракурси” събра Валери
Чакалов и Стефан Божков – двама художници, свързани с приятелство и сходство в
творческите си търсеня.

„Между небето и земята” – изложбата си рисунки и скулптури, представи Боян Боянов в
галерията на СБХ на „Шипка” 6. Авторът завършва скулптура при проф. Крум Дамянов.
Духовни търсения го водят към храмове и
православни манастири, където наблюдава
отблизо живота на аскетите. Там намира и
професионална изява – в интериора и екстериора; понастоящем работи за Гигинския
манастир. Голяма часто от творбите му са
провокирани от Трънския край, родното му
място. „Не изпускам моментите, които силно
ме вълнуват – смяната на сезоните,зимата,
пролетта, есента. Спокойствие, красота и
няма кой да го види.”

Онник Каранфилян – Public relations
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Борис Праматаров – Портрет на две страдания

Александър Вълчев завършва скулптура през 1998 г. в класа на проф. Крум Дамянов. До 26 март в галерия „Аросита” той
показва рисунки с образите на съблазънта
в изложбата си Pin-up girls. По думите на
автора - една колекция красиви жени пеперуди, обект на копнежи и фантазии, скрити в
най-тайните кътчета на подсъзнанието; „само
някои от жените, с които съм мечтал да „спя”
от 2000 г. досега”.

Александър Вълчев Стефан Божков - Сигурен съм, метал, дърво
Боян Боянов – Монаси

Pin-up girls
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i n memoriam
ПЕТКО ДОБРИНОВИЧ /1928 – 2013/

Петко Добринович е роден в София. Съдбата на семейството му, свързвано тогава с
най-богатите столични среди, е превратна във времето. Той започва следването си в Софийския университет, но впоследствие се записва в Художествената академия. Завършва
през 1965 г. със специалност „Стенопис” при професор Георги Богданов.
Член на Съюза на българските художници, секция „Приложна графика”, от 1978 г. Работи
в областта на приложната графика, запазения знак, сценичното изкуство, художник е във
Видинския и Русенския театър.

НИКОЛА БОГДАНОВ /1932 - 2013/

Скулпторът Никола Богданов е дългогодишен председател на Представителството на
СБХ в Добрич и творчески секретар на Дружеството на добричките художници. Един от
създателите на държавния куклен театър в града, той е негов главен художник в продължение на 20 години. Сценограф е на над 70 куклени пиеси.
Никола Богданов е роден в Търговище. Завършва Художествената академия, специалност
“Декоративно-монументална скулптура” през 1961 г. при проф. Любомир Далчев. През 1964
г. основава Дружеството на художниците в Добрич. Неговите монументални творби, паметници, релефи, стенописи, мозайки, керамични пана и скулптурни композиции оформят
облика на Добрич и Каварна, екстериора и интериора на обществени сгради в Добруджа.

ДИМИТЪР ТОМОВ /1934 – 2013/

Името на проф. Димитър Томов в последните 30 години е свързано най-много с неговата преподавателска дейност в специалността „Анимация” в Националната академия за
театрално и филмово изкуство още от създаването на специалността през 1980 г. Димитър Томов завършва живопис в Художествената академия през 1961 г. в класа на проф.
Ненко Балкански. През 70-години, в периода на разцвет на българското анимационно кино,
е поканен в Студията за анимационни филми „Бояна”, където работи по различни проекти
като художник, постановчик, сценарист. Работи също така и в областта на живописта и
карикатурата. Самият той казва в свое интервю, че най-важното, което хората трябва
да знаят за него, е че се е занимавал с живопис: „Това е територията, в която един творец
може да се чувства най-свободен.”

СИМЕОН НИКОЛОВ /1940 – 2013/

Симеон Николов е роден в с. Злогош, Кюстендилско. Има средно електротехническо образование. Членува в СБХ от 1980 г. Художник на свободна практика. Работил е в областта
на живописта и приложната графика. От 1960 г. участва в множество окръжни, зонални
и национални изложби и пленери. Реализирал е четири самостоятелни изложби – в ХГ „Владимир Димитров – Майстора” – Кюстендил, и в Дупница. През 2011 г. става лауреат на
Наградата на журито от годишната изложба на кюстендилските художници.

КРЕМЕНА СОКЕРОВА /1977 – 2013/

Кремена Сокерова завършва Националната художествена академия със специалност „Илюстрация и оформление на книгата” през 2002 г. Член е на Съюза на българските художници от
2004 г. Работила е в областта на илюстрацията и дизайна на книги, учебници и помагала,
различни печатни издания; на авторски проекти за детски книги, между които забележителните черно-бели илюстрации към „Български народни приказки”, издание на „Труд” от 2006 г.
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