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с ъ общения
В Деня на София - 17 септември, в Народния театър „Иван Вазов” по време на официална
церемония Съюзът на българските художници бе удостоен с Наградата на Столична община
за ярки постижения в областта на културата през изминалата година.
През 2012 г. Съюзът на българските художници реализира два значителни проекта – изложбите ИДЕЯ ЗА ДОМ и издаването на книгата 120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО (СЪЮЗИ,
ДРУЖЕСТВА И ГРУПИ 1892 – 2012), съвместно с фондация „Поддържане на изкуството в
България”.
Проектът „Идея за дом” по идея на Мария Василева бе посветен на 80-годишнината от
обединяването на няколко сдружения в Съюз на дружествата на художниците в България,
чийто наследник е Съюзът на българските художници, и целеше да подчертае смисъла на
организацията като дом на творчески експерименти, колегиална конкуренция и динамично
общуване. Деветте изложби „Идея за дом”, последователно открити през ноември и декември
2012 г. в шест галерии, оформиха в столицата своеобразен културен маршрут за ценителите
на изкуството.
Съвместният проект на СБХ и фондация ПИБ – книгата „120 години българско изкуство
(съюзи, дружества и групи 1892 – 2012)” - излезе в две издания – на български и на английски език. Книгата сумира изследователските усилия на екип от известни специалисти в
областта на българското изобразително изкуство. Тя е уникална по своя характер, тъй като в
нея за първи път се прави цялостен, обобщаващ преглед на българското изкуство и на найзначимите имена, трасиращи неговия път на развитие.
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С решение на управителния съвет на СБХ от 16.07.2013 г. е изплатена главницата по спечелено дело във ВКС СУ срещу СБХ.
Управителният съвет прие да се проведе международен конкурс за идеен проект за преустройство, реконструкция и надстрояване на сградата на СБХ на ул. „Шипка” 6.
Приключи първият етап от ремонта в базата на СБХ във Велико Търново. УС взе решение
за започване на ремонт на втория етаж.
Тъй като обявеният по-рано конкурс не даде очаквания резултат, Изпълнителното бюро на
СБХ и секция „Скулптура” подновяват конкурса за изработване на пластика за Националната награда за живопис на името на Владимир Димитров-Майстора:
размер – до 40 см
материал – бронз
тираж – 10 броя
Каним скулпторите, членове на СБХ, да вземат участие в конкурса, като представят:
1. Макет 1:1 или оригинал. Макетът може да бъде изработен в материал по избор на автора. Височина на пластиката - до 40 см.
2. Оферта за авторски хонорар и изпълнение на тираж, като общата сума не трябва да
надхвърля 8000 лв. Избраната пластика ще бъде излята в бронз в тираж 10 бр.
Награден фонд:
Първа награда – 1000 лв. и възлагане
Две поощрения по 500 лв.
Срок – 22 ноември 2013 г.
Проектите се представят в СБХ, ул. „Шипка” 6, Заседателна зала. Лице за контакт – Ани
Шапкарова, тел. 02 948 37 19, 02 846 72 48.
СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки 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
цените са без ДДС.
НАГАРАДИ НА VII-ТО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ – СОФИЯ 2013
На 2 октомври 2013 г. жури в състав: Петер Поч, Унгария, Томаш Богославски, Полша, Джанпинг Хе, Китай/Германия, Божидар Икономов, Божидар Йонов и Любен Генов – председател на
СБХ, определи следните награди:
ГОЛЯМАТА НАГРАДА „СОФИЯ”, пластика „Златен плакат” с автор Богомил Николов
Стефан Бунди, Швейцария, за плаката „Риголето”
ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ, бронзови плакети от проф. Богомил Николов:
Лех Майевски, Полша, за плаката „Бекет”
Анет Ленц, Франция, за цялостно представяне
ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ за млад автор (до 35 годишна възраст), бронзов плакет от
Георги Чапкънов в памет на Асен Старейшински:
Мая Стайкова, България
Агнешка и Камил Банаш, Полша
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ЛИЧЕН ПРОФИЛ В НОВИЯ САЙТ НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете
на СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата.
При заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава
пароли за достъп – по електронна поща, по телефона 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.
На 5 септември 2013 г. комисия жури, назначена със заповед № 162/02.09.2013 г. на председателя на СБХ, в състав:
Десислава Минчева – председател,
Камен Старчев – Секция 13,
Кирил Матеев – скулптура,
Михаил Михайлов – дизайн,
Петър Митев – сценография,
Светла Петкова – критика,
Станислав Памукчиев – живопис,
Стефан Божков – графика и илюстрация,
Страхил Ненов – монументални изкуства,
и представител на КК на СБХ Елена Панайотова, разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за
2014 г. в Сите де-з-ар, Париж, Швандорф – Германия, Мюнхен - Германия, Барселона - Испания,
както следва (според получения брой гласове):
Сите де-з-ар
Петя Денева, Стефан Чурчулиев, Стела Василева, Теодора Илиева, Стоил Мирчев, Лиляна
Чаушева, Валентин Топалов, Орлин Иванов, Калия Калъчева, Мирена Златева, Кристина Йосифова, Галина Лардева. Резерви: Росен Рашев – Рошпака, Моника Найденова.
Швандорф
Георги Янков, Елена Яневска. Резерва: Росен Рашев – Рошпака
Мюнхен – за втори тур
Моника Найденова, Бисера Вълева, Лаура Димитрова
Барселона – за втори тур
Иво Бистрички, Иван Кънчев Иванов, Нели Гашарова
НАГРАДИ НА ВТОРОТО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2013
На 23 септември във В. Търново, изложбени зали „Рафаел Михайлов”, жури в състав проф.
Иван Бочев, председател – ВТУ, проф. Любомир Каралеев – СБХ, доц. Младен Младенов - ВТУ,
Николай Сираков - Община В. Търново, гл.ас. Галина Цветкова – ВТУ, номинира и определи
наградите във Второто биенале на рисунката:
Номинации: Атанас Тотляков, Божидар Тонев, Боряна Петкова, Деница Янева, Жасмина
Володева, Злати Златев, Иван Нинов, Пламен Бонев, Румен Нечев, Татяна Антонова.
Награди:
Община Велико Търново – Атанас Тотляков
ВТУ „СВ. Св. Кирил и Методий” – Злати Златев
Съюз на българските художници – Божидар Тонев
Поощрение за млад автор, участие в пленер Малоградец 2014 - Боряна Петкова, Жасмина
Володева.
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НАГРАДИ НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „АРТ КОЛАЖ”- ПЛОВДИВ
І награда - Дора Славова
ІІ награда - Митко Железаров
ІІІ награда - Стоян Куцев.
ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА
На 29 ноември 2013 г. предстои да се открие ІV Фестивал на съвременната керамика. Той
ще се проведе в София – галерия „София прес”, ул. „Славянска” 29, и галерия „Дебют”, бул. „В.
Левски” 62 – Художествената гимназия (а не в галерия „Индустриална 11”, както бе съобщено
в бр. 5 на бюлетина на СБХ).
Почетно участие в изложбата ще имат проф. Красимир Джидров и Сашка Балева.
В рамките на Фестивала се обявява конкурс на тема „Зелено”. Темата позволява широк
спектър на тълкуване (младост, природа, екология, вечност и др.). В рамките на конкурса ще
бъдат обявени награди. Предвидена е и награда за дебют.
Извън конкурса в изложбата се приемат и произведения на свободна тематика.
Авторите, които желаят да бъдат включени в рекламните материали, трябва да предадат
снимки на свои творби, с които ще участват във Фестивала, в секция „Керамика” (ул.”Шипка”
6 – ІV етаж, Ани Шапкарова) до края на октомври. Снимките трябва да са качени на CD и
да бъдат съпроводени от информация за името на автора, названието на произведението и
годината на създаване.
Творбите за изложбите ще се приемат на 27 ноември 2013 г., сряда, от 10 до 17 часа, както
следва:
Галерия „Дебют” – само за автори с дебютно участие.
Галерия „София прес” - за всички останали автори.
ІV-ят Фестивал на съвременната керамика се открива на 29 ноември 2013 г., петък, от 18
часа, в галерия „София прес”, ул. „Славянска” 29.
Молби и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в изложбените зали на СБХ през 2014 г. ще се приемат до края на месец октомври.
Материалите се предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.
СБХ съвместно със Софийския зоопарк и Столична община стартират отворена дългосрочна програма за естетизиране на откритите пространства на зоологическата градина.
За разлика от световните традиции у нас това място за забавления, образование и социална комуникация е почти напълно лишено от присъствие на произведения на изкуството. В
конкретния случай става дума за липсата на скулптура в публично пространство, която би
трябвало да бъде неотменима част от визията на зоопарка. За постепенното осъществяване
на горното се отправя настоящата покана към всички български художници за представяне
на идеи и проекти на анималистична тема. Същите ще бъдат осъществявани поетапно, във
връзка с конкретни местоположения и в зависимост от ангажирането на спонсори за всяка
отделна творба. Предложения и проекти ще бъдат приемани от Мариела Янакиева и дебатирани от комисия жури, която ще заседава веднъж в месеца в СБХ на ул. „Шипка” 6.
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II МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” - СОФИЯ 2013
Организатор: СБХ - Секция “Графика и илюстрация”
Условия за участие: Форумът е отворен за всички съвременни художници.
Всеки автор може да представи до 4 произведения, създадени през последната година, подписани самолично и коректно, съобразно общоприетите изисквания. Графиките се предават
или изпращат без паспарту и рамка.
Размери:
на печатната форма – максимум 20 см
на хартията - максимум 30 х 32 см
Допълнителни изисквания:
За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави:
CD, съдържащо CV и дигиталните изображения на представените произведения в резолюция 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg
Tакса в размер на 20 лв., която не подлежи на връщане независимо от резултатите на
селекцията.
За пръв път в тазгодишното издание графиките се приемат без рамки, тъй като те са осигурени от секция „Графика и илюстрация” чрез получено финансиране по столична програма
„Култура”.
Жури, назначено от УС на СБХ, селектира графиките и определя наградите.
Награди:
Награда на СБХ - на името на Стефан Марков, плакет и 300 лв.
Награда за млад автор - на името на Стефан Марков, плакет и 300 лв.
Награда за медийно отразяване на съвременната българска графика.
Спонсорски награди
Срокове:
Представяне на работите: 4 ноември (понеделник) 2013 г. от 10.00 до 16.00 часа в секция
“Графика и илюстрация” – СБХ, ул. “Шипка”6, ІV етаж
Откриване на изложбата: 2 декември (понеделник) 2013 г.; 18.00 часа, галерия „Сезони”
Съпътстваща програма:
В рамките на Форум „Малки графични форми” са предвидени няколко изложби, експонирани в различни столични галерии.
Пълната програма на събитието и технически подробности по организацията ще бъдат
публикувани в следващия брой на бюлетина и на www.sbhat.com .
Продава се къща, подходяща за ателие, 120 кв.м, с двор 800 кв.м, в с. Равно поле, Софийско. Иван Гавазов – тел. 07156/2472, 02/8657955
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
октомври - ноември 2013 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
VII международно триенале на сценичния плакат
3 – 31 октомври, откриване – 3 октомври, 18 ч.
Изложба 120 години българско изкуство
Едно десетилетие (1972 – 1982)
ОХИ „Земята и хората”
от 12 ноември до 21 декември, откриване – 12 ноември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Изложба Николай Ростовцев (1898 – 1988) – 115 години от рождението му
откриване – 14 октомври
СБХ и банка „Пиреос” АД представят изложба живопис на Динко Стоев
1 – 16 ноември, откриване – 1 ноември, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба графика, рисунка, живопис на Веса Краваева (1928 - 2009)
16 – 31 октомври, откриване – 16 октомври, 18 ч.

Божидар Икономов

Изложба скулптура на Леда Старчева
8 – 26 ноември, откриване – 8 ноември, 18 ч.
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IX ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА – КОЧИ, ЯПОНИЯ
Всеки участник може да изпрати до 3 творби, оригинали, отпечатани само на хартия, размер до 100 х 100 см. Да са направени след 2012 г., непоказвани, без рамки, в пластмасови или
картонени тубуси или поставени между неогъващи се плоскости.
Не се изисква такса за участие.
Формуляри може да бъдат изтеглени оттук www.k3.dion.ne.jp, както и от www.sbhart.com.
Всички формуляри се попълват с главни печатни букви на английски език. Формулярът
трябва да бъде подписан! Копие от него, както и етикет (Exhibit form) трябва да бъдат здраво
закрепени в горния десен ъгъл на гърба на всяка работа.
Работите се изпращат по пощата, като задължително на пакета се отбелязва No commercial
value.
Награди:
Първа – 1 000 000 йени
Втора – 500 000 йени
Трета, няколко по 300 000 йени
Четвърта, няколко по 200 000 йени
Takao Hiwasaki награда – 300 000 йени
Tosa Washi (за работа на японска хартия) награда – 200 000 йени
Наградените творби остават собственост на организационния комитет на спонсорите. Ненаградените няма да бъдат върнати; организаторите си запазват правото да ги продават или
даряват за целите на триеналето.
Изложбата ще се състои от 11 октомври до 30 ноември 2014 г.
Участващите творби трябва да бъдат получени на пощенския адрес на триеналето между
1 и 30 април 2014 г.
Адрес за изпращане на творбите:
KOCHI INTERNATIONAL TRIENNIAL EXHIBITION OF PRINTS
Ino-cho Paper Museum
110-1 Saiwai-cho, Ino-cho, Agawa-gun, Kochi-ken 781-2103 JAPAN
Tel. 0888930886 Fax: 0888930887
Повече информация – на http://www.k3.dion.ne.jp
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100 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ПАВЛЕТО
В света на изкуството измеренията и качествените нива не следват елементарната
логика на физическите величини. В изкуството всичко е лично и въпрос на характер, а мерните единици са идеалистични понятия, свързани с талант, дух и красота. Малкият голям
човек на българското изобразително изкуство, живописецът Георги Павлов - Павлето, е един
от най-забележителните наши художници, творили между 30-те и 80-те години на миналия
век. Брилянтен живописец с жизнерадостен и светъл колорит, виртуозен рисувач, Павлето
създава творчество в характерен стил с европейска звучност и в духа на топлите средиземноморски и френски живописни традиции. Като великолепен пейзажист и проникновен
портретист, маестрото ни е завещал значими творби, част от които за щастие могат
да бъдат видени и сега в художествените галерии в София, Сливен, Бургас, Стара Загора,
Смолян, Монтана, Видин и др. Изключителната му артистична личност балансира в себе си
качествата на художника и критика с достойнствата на един невероятен човек и обаятелен събеседник. Сто години от рождението на Георги Павлов е важна годишнина в историята на българското изобразително изкуство, а творчеството на Павлето - ценен бисер в
огърлицата на родната ни култура.
На 13 септември 2013 г. бяха положени цветя на паметната плоча пред дома му на ул.
„Г. С. Раковски“ 86А. На церемонията присъстваха Йорданка Фандъкова (кмет на София),
Любен Генов (председател на СБХ), Димитър Грозданов (заместник – председател на СБХ),
Георги Софкин (председател на фондация „Георги Павлов – Павлето“ ), Ренета Инджова, Милка Пейкова – художничка и близка приятелка на Павлето, както и други граждани и представители на арт средите.
СБХ
Г. Павлов - Пристанище

и з куств о, думи
ИВАН Б. ИВАНОВ В ГАЛЕРИЯ
РАЙКО АЛЕКСИЕВ

Иван Б. Иванов – Генезис

Има художници, които възприемат и осмислят себе си и света около тях, като търсят да
изразят хармоничното начало, тишината, уюта, спокойствието. С една дума, те съзерцават и интерпретират мирозданието като поле, в което враждуващите начала намират
своето разрешение и изглаждат несъвместимостите помежду си. Има и други, за които,
обратно, действителността е вечна арена на перманентни сблъсъци, на конфликти и противоречия, на „единство и борба на противоположностите”, както гласи един от знаменитите закони на диалектиката.
Мисля, че не са необходими особени доказателства, за да се уверим, че като пластичен
мироглед, стилистика и творчески нерв Иван Б. Иванов принадлежи към втория тип.
Това се вижда ясно и от най-новата му изложба, организирана по повод неговата 80-годишнина, но която няма нито юбилеен, нито пък още по-малко ретроспективен характер.
Сега той е подредил непоказвани картини, които са създадени, с малки изключения, през
последните няколко години.
Ако трябва да потърсим някаква ключова дума, която да ни въведе в света на неговите опуси, това е може би „драматургията”, „драматургичното начало”. Авторът, като
правило, изгражда композициите си от множество разнообразни и разнородни като пространствено степенуване, като форма и като цвят елементи. Той съумява да ги организира
в динамично балансирани композиции благодарение както на впечатляващия си творчески
талант и опит, така и на интензивните си сегашни търсения в областта на изчистването и редуцирането на фигуративно-предметното по посока на абстрактното начало.
При все това обаче неговите картини не биха могли да бъдат еднозначно определени като
абстрактни. Той е премного свързан и отдаден на сетивното, на визуалното богатство,
откъдето черпи творчески импулси в не по-малка степен, отколкото от вътрешното си
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аз, от историята на изкуството и от опита на модерните майстори. Ето защо платната
балансират на границата между двата принципа, нещо, което внася допълнително вътрешно напрежение във визуалния образ. Субективните интроспекции, социалният рефлекс, материята и духът сякаш се намират в състояние на непрестанни стълкновения, които ту
се уталожват, ту изригват отново.
В редица случаи имаме чувството, че картината е свита, натегната до крайност пружина, която всеки момент ще се разпъне и ще се разлети в пространството. Онова, което удържа цялото и му придава определена органична спойка, са грижливата композиция,
състояща се от множество строго и понякога рационално премислени като съвкупност
символи и знаци, зареждащи полето със силна и открито импулсивна енергия.
Развитието и вариациите на дадена тема логично водят художника до цикъла, в който
музикалното начало със своята характерна ритмика и с контрапункта си има водеща роля
при транспонирането на времето и звука в пластически стойности.
В периода на истинската си творческа зрялост Иван Б. Иванов е достигнал до удивително единство между стил на живот, темперамент и творчество. Той съзнава много добре,
че в изкуството няма крайна цел – цялото невероятно и изпълнено с интерес приключение
е в пътя, във вечния и същевременно недостижим стремеж към съвършенство.
проф. д-р изк. Чавдар Попов

ЗАД БАРА, НА ПЛАЖА
150 000. Приблизително толкова са часовете, които Павел Койчев досега е прекарал в
ателието си, обитавал е реалността-извън-реалността на своето изкуство. Сутрин с
предвоенна добросъвестност се заселва в нея, за да я напусне вечер, ако това въобще вече
му е възможно. Там, според собствените му признания, има един-единствен закон и той
единствен е негов създател и пак единствен – негов подчинен. Впрочем, докато не го отрече със следващия закон в следващата си работа… А те, поделящи си алчно човешкото му
време, съвсем не са малко. Но не броят им, а източниците на вдъхновение са важни, завидната способност на Койчев да извлича смисъл от какво ли не – от Библията до китайчетата,
както гальовно ги нарича; от извънземните до земните грехове; от еротиката на плътта
до игрите на детството; от прахоляка на склада до илюзиите на музея; от градската самота до копитата в калта; от скучната красота на машините до преданата упоритост
на магаретата; от кошниците на циганите до усърдието на плувците; от агресията на
думите до тишината на рибите… И езичеството, за което щях да забравя, ако сливенският митрополит Йоаникий не ме бе подсетил с публичния си гняв срещу шестметровата
реплика на фигурата от Свещари, превърната от немирното въображение на Павел Койчев
в морски фар край Царево. Била тракийска, а не християнска - на св. Андрей Първозвани
или на св. Николай Чудотворец. Разбираемо е Църквата да не иска да следва извивките на
нечий артистичен почерк, но не е разбираемо да иска да ги изправи, нито митрополитът
да определя чий образ ще стои сред вълните. Но да оставим това в зоната на куриозите.
Барт подсказва една съществена разлика между стил и почерк – ако стилът почти физически идва от автора и е негово продължение в материала на творбата, то почеркът е
обърнат навън – към битието, към това какво изкуството иска да „поправи” в него, коя от
плашещите му дупки иска да запълни, да репризира. Стилът на Койчев отдавна е станал национална художествена марка, която той успява да защити пластически дори в откровено
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концептуалните си работи. Но това сякаш се разбира от само себе си, израз е на дълг към
собственото му име в изкуството. Изненадата идва от почерка му, всеки път се питаш: „А
повече може да е измислил”; и всеки път той те гледа оттам, накъдето ти не си се сетил
да погледнеш. Артистичното му пласиране по терена на битието става някак с лекота, без
демонстративно дълбокомислие, като избор на маршрут за следобедна разходка. Така че,
нямаше как да не се стигне дотук – до нещо наистина толкова лично като превръщането в
творба на обикновен миг от живота му (море, бар, ваканция), който не се отличава от останалите. Освен може би по това, че със сигурност му харесва. И той използва средствата
на изкуството, за да го разшири дотолкова, че да погълне цялото време. Което прави концептуално възможно то да спре, защото изтичането му е следствие на съпоставимостта
на моментите и престава да те засяга, ако ги преживяваш отвътре, всеки сам за себе си.
Тъкмо тогава, в така обърнатата перспектива на времето, Зенон никога не настига костенурката. “Нещо лично” е неписана ода за тази победила „по условие” метафизическа костенурка на Зенон. Проблемът за неизбежния край – на състезанието, на победата, на живота,
е отменен, скулпторът е създал пространствен модел на човешко щастие. Възприятието
се лута между буквализма и непроницаемостта на гледката, защото е фикционализирана не
тя, а механизмите й в нас: колко по-щастливи щяхме да сме всички – за художниците да не
говорим, ако притежавахме „априори за пространство”, но не и за време. Гледката щеше да
си е същата – оттук идва буквализмът й, само ние щяхме да сме неузнаваеми – оттук идва
непроницаемостта й. Разбира се, Павел Койчев, както обикновено, не е издържал и в последния момент ни е дал пластически ключ за концепта – скулптирал е персонажи (на хълма сред
бъза), излегнали се извън времето. Впрочем, и ние като тях великодушно сме приютени в
творбата – зад бара на плажа на Синеморец, който завършва на “Раковска” 125 и несъмнено
е най-дългият бар на вселената.
Георги Лозанов
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СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
В ГАЛЕРИЯ АКАДЕМИЯ
След „гранично – без/гранично“ в СБХ и „Опуси“ в Галерия “Резонанс“, Пловдив, Станислав
Памукчиев представя в годината на своята
60-годишнина проекта „Пепелни картини“ в
Галерия „Академия“. Изложбата е съставена от
нови, непоказвани произведения и някои значими за художника творби от циклите „Пепели“
(1993 – 1996) и „Утаено време“ (1998).
С „Пепелни картини“ авторът отстоява
качеството на разширен възглед за живопис с
автономен, пластично-концептуален код. Утвърждава, като търси развитието във времето на своя съдържателна територия – митопоетика, с изследване на трансграничното, Голямото митологично време, родовата памет
и архетипни съдържания, вечното търсене на
път и смисъл.
Повече от 20 години художникът „живописва“ с неконвенционални материали – основно
пепел и въглени, които освен формално-пластичните си характеристики разкриват своята психологическа активност и символно –
семантична съдържателност. Действието и
В ателието
трансформациите в пластическия материал
търсят внушение за изначалното субстанциално единство, за вечното движение и промяна.
Експресията на художествения израз, големият формат, изявената структура, аскетичната хроматичност, отворената композиция, с ритъма на повтарящи се елементи (методът може да се определи като интензивна монотонност) атакуват сетивно-психически и
ментално.
В показаните картини и рисунки се активира темата за трансформацията преход-посвещение-онтологична промяна. Поставянето в гранична, прагова ситуация раздвижва дълбинни психически конструкти и духовното любопитство към задграничното. Ритмично повтарящият се фигурален мотив в отделните части на картините се променя, като следва
фази на развитие, на духовна сублимация и трансформация. Енергиите на разпад и на ново
пораждане търсят символично, посвещенско оживяване в друго онтологично състояние.
Авторът се вглежда в човека - „...това странно същество, потиснато и вдъхновено, раздвоено между крайно и безкрайно, телесно и духовно, тленно и вечно.“ (Н. Бердяев). „Пепелни картини“ са усилието да се постигне пластическа материалносубстанциална сплав
– символизация на вътрешната свързаност в дихотомиите телесно - духовно, гранично
– безгранично.
Заявената артистична теза се съпротивлява на развлекателните и крайно комерсиализирани модели в масовата култура и утвърждава разбирането за изкуство като самопознание
и себеразкриване.
Прес Галерия „Академия“
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VІІ НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
„АРТ КОЛАЖ” ПЛОВДИВ 2013
Седмото издание на
Националната изложба
„Арт колаж” отново се
откри в залата на Дружеството на пловдивските художници (27
септември – 25 октомври), приютила това
национално
събитие,
емблематично за град
Пловдив. То е знаково
както за организаторите, така и за участниците в него, когато
Пловдив е кандидат
за Европейска столица
2019 година.
Колажът е особен
вид изкуство, което
Интериор от изложбата с творби на Дора Славова (I награда) и
Стоян Куцев (III награда)
съчетава интереса към
различните видове пластични форми в комбинация от хартия, метал, керамика, стъкло,
текстил, камък и дърво. Но не това е най-важното. В своето развитие колажът е намерил
мястото си във времето, използвайки живителните корени на минало, настояще и бъдеще,
вписвайки се и в сферата на съвременнитe техники и технологии. В неговата основна канава се вплитат живопис, графика, скулптура, мозайка, керамика, текстил, стъклопластика и
още много видове и варианти на пластичното формообразуване.
Колажът е вселена. Той дава шанс на творци и зрители да усетят удоволствието от
ръчната работа, от изграждането на пластове изкуство, отваряйки врати към неизвестното, поглъщайки слънчевата светлина от отворения прозорец, усещайки магията на сътворението.
Неговата същност се разкрива чрез силата на емоциите, находките на всеки от участниците, неусетно свързвайки се с останалите в невероятен лабиринт, напомнящ личното
пътуване на автора, в забележителния свят на чудесата, открит от Алиса.
По традиция в седмото издание на „Арт колаж” Пловдив участват автори, представители на различни поколения творци от всички краища на България.
В настоящето издание участват 60 художници. Всеки от тях има забележителен принос
към събитието.
Залата на Дружеството на пловдивските художници е превърната в зала на чудесата. Голямоформатните пана обгръщат по-малките, стените са се превърнали в ода на радостта
- пластика, цвят, хармония, музикални навеи, житейски съдби, послания към близки и далечни
светове, погледи навътре в себе си, внезапни открития, които те карат да се спреш и да
потънеш в дълбините на всяка от колажните творби. За кратък миг ставаш част от един
невероятен свят, който те кара да бъдеш по-добър.
В изкуствоведчески план Националната изложба „Арт колаж” – Пловдив, е представена
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като едно истинско национално богатство. Невероятно е въздействието върху публиката, тъй като творбите носят посланията на своите автори, различни и допълващи се,
докосвайки се до всеки вид пластично изкуство, напластени с различни визии, с невероятно
богатство на форми, багри, композиции, различни почерци, геометрични паралели, пространствена среда, докосваща природни дадености, човешки преживявания, образи и отражения от света, който ни заобикаля. Наистина богата изложба, в която зрителят може
да усети духовните измерения на творческата личност. И не само това, изложбата е една
огромна отворена книга, на чиито страници откриваме почерци и скрити многопластови
събития - във времето, в историята, в музиката, в балета, в сивотата на ежедневието, в
отворените прозорци към светлината, в обема на камъка и керамиката, в необхватната
вселена на колажа, който ни разкрива истини и ни докосва до мъглявината на Андромеда, до
слънчевия залез, до приливите на океана, до великата пустиня майка на човеците, до всичко,
което озарява човешкото въображение, превръщащо истината в мечта и надежда.
Една изключително представителна изложба, в която са вплетени нишките на нашето
самочувствие и благодарност към свободата, която сме си извоювали. Свободата да бъдем
творци на своето време.
Може би в някой не така далечен ден в Пловдив ще стане възможно откриването на музей
на колажа, нещо което рядко се случва дори в Европа.
Светла Москова
изкуствовед, уредник в ГХГ - Пловдив

В ПАМЕТ НА ВАСИЛ КРАПЧАНСКИ
На 11 август 2013 г. от този свят си отиде Васил Крапчански. Той бе роден през 1935 г. в
Сапарева баня. Ще го запомним като един от най-интересните и разпознаваеми български
художници. Живя и твори в Перник. През 1989 г. Крапчански става стипендиант на престижната галерия „Ламбер“ в Париж. През 2003 г. Международният биографичен център Кембридж
- Великобритания, го номинира за художник на годината. Богатата му творческата биография се вписва в период от повече от пет десетилетия и включва множество самостоятелни изложби в страната и в чужбина, участия в национални и международни изложби, пленери
по живопис и биеналета. Самият той е организатор на международния пленер „Джерманея”,
провеждан неколкократно в родната Сапарева баня. Неговите изяви по света се разпростират от Европа до Канада и САЩ. Последната му изява беше свързана с откриването на
градска художествена галерия в Сапарева баня, за която художникът направи огромен жест,
дарявайки мястото, на което тя бе построена, както и една значима част от своето творчество и от колекцията на пленер „Джерманея”. В дарението със свои творби се включиха и
негови колеги и приятели. Галерията бе открита на 31 май 2013 година. Името и личността
на Васил Крапчански ще издържат изпитанието на времето, веднъж заради качествата на
живописта, която ни остави, и втори път, заради възрожденския дух, щедрост и отговорност към бъдещето.
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АРИСТОКРАТЪТ НА ТЕАТЪРА
Плакатът е облак, откъснат от небето, или парче залез на витрината за надежда. Той е
монологът, който отсъства от сцената. Той е началото на усмивката и краят на сълзата.
Той е алюзията, която искаш да си прибереш вкъщи поне още за няколко часа. Той е симфонията на паузите и ремарките. Той е невидимата чига, с която слизаме и се качваме към себе
си. Плакатът понякога e и безпризорeн врабец, облян от сняг, дъжд и вятър. Понякога бездомен котарак, окъпан от стърготините на слънцето, очакващ своя аплауз. Но той винаги е и
повод да си доизмислиш света, да отидеш към петия сезон, да застанеш пред авансцената
на живота, без да ти пука от нищо. Плакатът не е за общественото, не е за всенародното.
Той е интимен акт – ти и той, той и ти. Лична кардиограма. Процеп до гримьорната на
душата. Той е онази минута, от която винаги се нуждаеш, преди да седнеш на пети ред, 12
място. Минутата, в която можеш да обърнеш сърцето си наопаки или да го сложиш някъде
вдясно. Всъщност плакатът е аристократът на великата илюзия, театърът е живот, а
останалото – детайли.
Елин Рахнев

Стефан Бунди (Швейцария) – Риголето,
Голямата награда „София”
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Агнешка и Камил Банаш (Полша) –
Награда за млад автор

изкус т в о , д у м и
ДЕСЕТ ГОДИНИ ГАЛЕРИЯ „САВЧЕВИ”,
ОРЯХОВО
От първото провеждане през
1995 г. на международния пленер,
посветен на проф. Марин Върбанов, изминаха 17 години. Днес, с
откриването на тази изложба,
слагаме точка и на четиринадесетото издание. Използваното
по традиция понятие пленер тук
отдавна е излязло вън от своя буквален смисъл. За пореден път през
август в любимото ни Оряхово се
събират художници артисти от
цял свят и в рамките на около две
седмици творят и оставят нещо
от себе си. Наред с това частица
от впечатленията и усещанията
им за това място отлитат далеч
Откриването
извън пределите му.
Има няколко аспекта, които могат да осмислят подобна творческа среща и да я направят
пълноценна. Един от тях несъмнено е свързан с природните дадености на едно кътче от земята, което може да привлече и вдъхнови онзи тип хора на изкуството, за които гледките
са от особено важно значение. Другият засяга атмосферата и спецификата на регионалния
бит и култура, феномен, който би могъл да провокира въображението на художниците с
концептуална нагласа. Трети аспект е свързан с предизвикателството за артиста, попадайки някъде другаде, образно казано, да излезе от черупката на обичайния си модел на поведение и рутината. Друг важен момент е този на общуването както на социално битово
ниво, така и на ниво обмен на идеи. Но може би един от най-важните моменти е свързан с
личния творчески резултат и удовлетвореност независимо колко субективна може да бъде
подобна равносметка. Струва ми се, че инвенциите от тези, макар и относително кратки
творчески срещи, тлеят дълго време. За да се осъществи подобен процес, са необходими
съответните условия, среда и организация, които, от една страна, да приобщават и обединяват, а от друга - същевременно да осигуряват свобода, място за дистанция и отворено
пространство. Сложна задача…
Познавам един човек, който с лекота (поне привидна) дръзна да се заеме с такова начинание и който години наред, веднъж спечелил уважението на десетки художници, поддържа
пламъците в огнището. С всички сили и средства, а когато средствата свършат, с цялата
си упоритост, Нейчо Савчев и галерия „Савчеви” работят за каузата Оряхово да бъде притегателен център за хората на изкуството.
Днес галерията отбелязва своята десета годишнина. Не знам дали за съществуването й
едно десетилетие е малко или много време, но ако си представим колко голяма е разликата
между дете на една и дете на десет години, можем да направим алюзия и по отношение на
качественото натрупване в една културна инститтуция за такъв период. Доказателство
в този ред на мисли е и тази поредна изложба, събрала в едно пространство артисти като
Алла Георгиева, Вин Рейнтиенс (Белгия), Галина Кравченко (Украйна), Господин Цветков, Дали-
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борка Маркович (Сърбия), Кабау Мирко Бата (Сърбия), Крис Ди Кайгер (Белгия), Крум Петлешки, Любен Генов, Радослав Нейчев, Тед Ефремов (САЩ), Чавдар Георгиев.
Не бих се наел с трудната задача да тълкувам поотделно участието на всеки един в пленера, нито имам дързостта да окачествявам резултата, представен в изложбата. Знаейки
предварително, че ще трябва да напиша нещо, се опитах умишлено да стоя на дистанция
именно за да не бъда субективно повлиян от личното авторско присъствие, за сметка на
определени качества, които бих желал да открия в самите творби.
За моя радост, в това несъизмеримо и несъпоставимо разнообразие на художествени
форми изненадите бяха приятни. Живопис в почти всичките и лица – поетичната експресия на Господин Цветков, нежното лирично отношение към натурата на Галина Кравченко
от Украйна, акварелните откровения на Крум Петлешки, природните експерименти на Радослав Нейчев, артистичната закачливост и хумор на Алла Георгиева и абстрактните импровизации на Любен Генов. От силното присъствие на скулпторите от Сърбия Далиборка
Маркович и Кабау Мирко Бата с техните композиции от камък и дърво, преминавайки през
керамичните експерименти на Крис от Белгия, стигаме и до концептуалното изкуство на
белгиеца Вим, абсурдните иронични редимейд пластики на Чавдар Георгиев и филма на Тед
Ефремов, търсещ сред хората от бреговете на река Дунав отговорите на редица важни
житейски въпроси.
Моето крайно усещане бе за едно добро ниво на представяне и удовлетворение от видяното. Надявам се, че и всеки друг е получил своята доза наслада от тази изложба. Ако е така,
то бих поздравил Нейчо Савчев и колегите за това, че и този път си е заслужавало.
Любен Генов

ОТКРИВАНЕ НА ЕДНА НОВА-СТАРА
СТРАНА С ЖЪЛТИ ПАВЕТА
Не очаквах нищо от България. Поне се опитвах. Предстоеше нашето* първо посещение.
България все още беше бяло петно в моя личен европейски пейзаж. Може би мислех: нещо
подобно като Румъния, вероятно. Бях ходила в Румъния през 2002 г., когато източноевропейската мода беше облякла младите жени в униформата на ултракъсите миниполи дори
в ранна пролет. Още с излизането от аерогарата в моето зимно палто си помислих, че на
улиците се разхождат само проститутки. Измършавелите лица на десетки улични деца,
просещи стари хора, които сочеха настоятелно своята беззъба уста, глутниците скитащи
кучета в комбинация с пищящите автомобилни аларми нощем ме смущаваха, нещо повече
– караха ме да се чувствам тревожна и депресирана. Нямах идея как да се справя с това.
Във всеки случай знаех, че столица на България е София, а не Букурещ и бях твърдо решена
да хвърля свеж поглед към нашата „нова” страна в Европейския съюз. Трябваше ми известно
време, за да открия, че България всъщност е много стара Европа.
София ми изглеждаше напълно различна от Букурещ. Градът ме очарова веднага. Имаше
една положителна виталност навсякъде, където и да погледна – бях залята от колоритна
смесица от драматичен сблъсък между къщи и стрийт арт, оживени улици с приветливи, естествени хора, нови кафенета с интериорен дизайн от възстановени и рециклирани пред-
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мети, трамвая – приключението беше навсякъде. Имаше и бедност, видях няколко души,
ровещи в контейнерите за боклук точно както у дома, в Германия, почти не срещнахме
изпаднали хора. И неочаквано бързо очуканата врата на Балканите се отвори за мен.
Бяхме топло посрещнати от нашите домакини от СБХ. След като опразнихме кафени
чаши в едно улично бистро, те ни показаха някои забележителни места. Когато минавахме
по известните жълти павета в центъра, които Дитер (Дитер Лор, вторият германски
гост – бел.ред.) и аз бяхме гледали по телевизията преди няколко седмици, потръпнах от
респекта, който усетих към демонстрантите срещу българската политическа мафия, опитващи се да направят страната си по-добро място за повече хора. Вярвам, че единството е бъдещето и се надявам, че те ще успеят.
Следващата ни спирка беше Велико Търново. Установихме се в прелестната Синя къща на
ул. „Сливница” 4 за три седмици. Всяка сутрин се събуждахме под импозантния Царевец зад
щорите, докато дневната светлина приветстваше нашата стая през осемте прозореца.
В съседство, в минимаркета на нашия слънчев домакин закусвахме кафе, баница и сладолед.
Запомняхме по 2-3 български думи дневно, окуражавани от очарователната продавачка. В
началото ни беше трудно да произнесем “dowa molia”, “blagodaria”, “Govorite li angliski?” и
“dowishdane”, но след повторения отново и отново думите ни ставаха все по-близки. През
деня основно работехме върху нашите ръкописи: Дитер върху новия си разказ, аз главно
върху театралната пиеса, в която отчаяно бях затънала. Докато обсъждахме работата си,
седейки на стъпалата отпред и пиейки „Мавруд”, изненадващо станахме съавтори и започнахме заедно да пишем нашата първа пиеса “Laozi goes West” (Лао Дзъ отива на Запад). Беше
забавно! Когато имахме нужда от почивка и огладнявахме, отивахме в любимия ни снекбар и
ресторант и се отдавахме на удоволствия с възхитителната българска кухня. Разполагахме
с толкова много време да пишем, живеейки в това вдъхновяващо място, и това ни караше
да се чувстваме в рая. Няколко дни в къщата прекарахме с артистична двойка от Барселона – българката Ина и испанеца Карлос. Говорихме за ситуацията в България; за мен беше
много интересно да науча повече за промяната от реален социализъм към „капитализъм с
човешко лице”.
Намерих електронния вариант на книгата „Улици без име” („Street Without A Name”) от
Капка Касабова и веднага започнах да чета. Нейните горчиво-сладки спомени щяха да ме
придружават по време на остатъка от престоя ми и по пътя към дома.
Обратно към София ние попаднахме в съвсем различен сценарий – шофьорът на едно менте такси „не можа” да намери адреса и се оказахме някъде в периферията. Но следващият,
редовен водач ни докара до правилния блок. Когато слязохме от таксито, челюстта ми
увисна – монументална бетонна сграда се издигаше към небето, машина за обитаване в
най-лошия й вариант. Аз не можех да повярвам, че желязната завеса е била вдигната преди
25 години; изглеждаше, сякаш е било вчера. Но когато игрището пред нашия апартамент се
изпълни с живот и разпознахме лицата на съседите си, всичко стана различно. Слънцето се
показа. В съседство отвори ново кафе и ние бяхме посрещнати като първи гости. Имаше и
приятен ресторант наблизо. Нашият апартамент беше с много специална, прозаична атмосфера, която ни вдъхнови по неочакван начин. Питах се дали Капка Касабова не бе живяла
някъде наблизо преди четвърт век и се почувствах близо до нея. Нощта преди да си тръгна
(Дитер имаше повече време и можеше да остане още седмица, веднъж дори да се присъедини към демонстрантите на жълтите павета, за което винаги ще му завиждам) ние пихме
„Каменица” в нашата кухня и вдигнахме бутилки: „Довиждане, България! Благодарим много
за вдъхновението!”
Ангела Кройц*

* Ангела Кройц и Дитер Лор, писатели от Регенсбург, Германия, гостуваха на
СБХ по разменна програма с центъра за изкуства в Швандорф.
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ДАНАИЛ АТАНАСОВ В ПЕРНИК

Изложба живопис на Данаил Атанасов в галерия „Любен Гайдаров”,
град Перник, по повод 70-годишнината му
Колкото и относително кратък да е един живот, осъзнаването му в някаква по-зряла възраст е свързано с поглед
назад и равносметка, но същевременно и със задаване на въпроси относно смисъла. Понякога в света, който обитаваме, се появяват хора по-особени и странни... Във въпросния
относително кратък живот има периоди на дълъг низ от
дни, в които всичко се повтаря, които отминават и няма
как да върнем в спомена си. Но понякога, често случайно,
съдбата ни среща с по-специални хора, незабравими чудаци.
Случва се да са наглед съвсем семпли, но така истински, че
да останат завинаги в сърцето и съзнанието ни. Възможна
е такава близост, в която думите да са излишни, а топлината на разбирането да се излива като мелодия.
С Данаил Атанасов се запознахме на едно море преди десетина години и оттогава сме се виждали няколко пъти.
Повярвайте, чувствам го толкова близък, колкото не чувствам много от хората, с които по една или друга причина съм
Данаил Атанасов
споделял дните си през тези десетина години. Ежедневното
общуване и пороищата от изприказвани думи не са в състояние да стопят бариерата от различия, нито могат да заместят усещането за хармония в сходните по честота вибрации на
емоционалните струни. А за да чуем посланията на Данаил Атанасов, който дори и когато не
иска, винаги има какво да ни каже, просто трябва да замълчим поне за известно време.
Дори и да бях изкуствовед, трудно бих решил да се впусна в обяснения и тълкувания на
творчеството на Дани. Според мен опитите за превод на неговата живопис в словесен
език биха я лишили от непосредственост. Докато си говорим, едва ли бихме потънали в
музиката така, че да я почувстваме в пълната й дълбочина. Това важи и за живописта. Невинаги можем да се вкопчим в образа. Оставяме го да се плъзне покрай периферното ни зрение,
пропускаме го и се отпускаме в дълбочината на живописното пространство.
Преди три години Данаил направи изложба на „Шипка” 6. Прекрасно си я спомням. Тогава
Димитър Грозданов написа следното: „Светът на Данаил Атанасов е свят на почти религиозно преклонение пред смисъла на живописта. Става въпрос за тази живопис, която безпрепятствено среща личния свят със социалното пространство, и то по начин, по който
личността измерва социума. Тук трябва да се подчертае специфичното мислене на автора,
при което натрупаната култура и вътрешното убеждение създават нещо като сбор от
правила, които можем да наречем индивидуален канон или по-точно стил, а стилът на художника, доказал се чрез много изложби и прояви, изразява светъл, човечен и просветен свят.”
Полски изкуствовед казва за живописта на Данаил Атанасов: „Това е музика за глухите
хора.” Аз бих го репликирал, че това е музика за зрящи хора.
Данаил Атанасов е фин човек. Фина и автентична е живописта му. Дани е артист, успял
да открие свой оригинален изказ, запазил искреноста си и овладял дълбочината на едно духовно пространство, в което музика и живопис се сливат.
Той казва: „Повечето хора намират моето изкуство за абстрактно, но абстрактното изкуство е толкова абстрактно, колкото и реално. Прозорецът е това – изкуството. Гледаме
и се мъчим да се докоснем до изконната същност.”
Дани, пожелавам ти още много живопис и много музика!
Любен Генов, 19 септември 2013 г.
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ДЕВЕТОТО ИЗКУСТВО
На 10 септември 2013 в СБХ се откри изложба, която окончателно разруши стената от
стигми и стереотипи, лепнати за комикса и наслоявани в България сто години. Постерът
за изложбата (художник Пенко Гелев, по идея на Сотир Гелев) е закачен зад величествената
бронзова фигура на Владимир Димитров-Майстора. На него Спиридон, нов, съвсем непознат
герой, на фона на полихромното заглавие на няколко езика (вкл. японски), с граучо-марксова
извивка се опитва да се прокрадне незабелязан в залите на галерията – досега светая светих
единствено за изящните (по определения от XVII век) изкуства. На официалните два първи
етажа са подредени гъсто произведенията на повече от 100 автори с 600 пана.
Изложбата е в два раздела: XX век – в черната зала, в която на 10 септември се проведе
многолюдно и шумно откриване, и XXI век – на светлия втори етаж, за младите автори и
за 5 български издателства, публикували комикси.
Организаторите (СБХ и „Проектът Дъга”) връчиха за първи път наградата на името на
Александър Денков. Логично първият й носител стана 90-годишният Любен Зидаров. Той
подготви специално за изложбата колекция от рисунки (първите от 60-те години, последните от 2013) за „Островът на съкровищата”. На откриването художникът подари на младите автори 50 подписани албума с последната цветна версия. Председателят на СБХ Любен
Генов поднесе на художника плакет с образа на Александър Денков (проектиран и реализиран
от „Проектът Дъга” – Петър Станимиров, Румен Чаушев, Сотир и Пенко Гелеви) и оцени
изложбата като „едно от трите събития на годината в СБХ”.
Изложбата е представителна за българския комикс от последните 80 години. В каталога,
подготвен за събитието, трима автори бяха отделени: Александър Денков – новатор в
българската илюстрация, сценография, оформление и един от пионерите на българския комикс. Неговата поредица „Храбрият ескимос” - за оцеляването на човека в суровата природа, е публикувана през 1941 в „Чуден свят” заедно с няколко народни приказки и исторически
комикси по текстове на Орлин Василев и Змей Горянин. „Заговор в двореца” и „Бан Янука”
остават недовършени – бомбардировките над София разрушават печатници и редакции,
комиксът изчезва от българската преса в класическия си вид.
По същото време Любен Зидаров рисува комикс-приказки в „Илюстровано четиво”. Още
16-годишен, той навигира умело в различни стилистики. Комиксите му с немски, японски и
български народни сюжети показват вкус в оформлението и типографията. Те, заедно със
свободната му, „а ла прима” рисунка, остават характерни за него в дългата му кариера на
илюстратор.
Михаил Руев публикува преди войната комикси във „Весела дружина”. Тогава е само 13-годишен! След 60-те той е един от значителните български илюстратори на фантастични
и приключенски романи.
Златният период на българските комикси са 80-те години, когато се публикуват 42 книжки на списание „Дъга” и 18 на „Чуден свят”. В края на 70-те нуждата от картинни разкази около честванията на 1300-годишнината на България щастливо съвпада с факта, че се намира
група талантливи и подготвени художници, които могат да осъществят устойчиво поредици в този труден жанр. В залите на СБХ са представени автори на исторически и фантастични комикси в реалистичния регистър от този период – Христо Кърджилов, Владимир
Коновалов, Григор Бояджиев, Евгений Йорданов, Петър Станимиров, Димо Стоянов-Димо,
Венелин Върбанов-Хари, Константин Георгиев-Коко, Николай Киров и др. Героите им се помнят като знакови за списанието – Елемаг, Спартак, Крали Марко, Добромир, Янтар, ЕЛО...
Комичните поредици в тези списания заемат равноправно място, автори като Николай
Додов („Дарко”), Светослав Янакиев (с герои Граф Монте Христо и котарака Спас), Румен
Петков („Чоко и Боко”), Доню Донев („Тримата глупаци”), Тоня Горанова („Умният мишок” в
списание „Чуден свят”), Петър Станимиров („Бубачко”), Румен Чаушев („Алиса – момиченце-
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то от Земята”), Божидар Димитров („Детективът Ори”), Росен Манчев („Ян Бибиян”) и т.н. са
любими на няколко поколения деца с героите си. А
някои автори работят еднакво добре и в двата
маниера (Хари, Петър Станимиров, Евгений Йорданов, Божидар Димитров).
Преди прехода на 90-те българският комикс
вече е натрупал опит и отличил самобитни
автори. В последните броеве на „Дъга” българските читатели получават и фентъзи с високо
качество – много преди екранните суперпродукции по Дж. Р. Р. Толкин, българските деца очакват
списанието и заради епизодите на „Билбо Бегинс”
и „Господарят на пръстените” в приказните рисунки на Сотир Гелев. Последният брой на „Дъга”
е преход към годините, изпълнени с фентъзи, книги-игри, еротични и хорър комикси. Част от този
период е представен с откъси от вестниците
„Разкази в картини” и „Пулсар”, списанията „Рикс”
и „Рико”. Веселин Праматаров („Терцианският
светлин”), Божидар Димитров и Христо Христов са част от художниците на тези издания,
представени с рисунки и цели страници. Заедно
с утвърдените от „Дъга” автори натрупват самочувствие и майсторство няколко художника,
които ще маркират следващото десетилетие.
Александър Денков
Румен Петков, Пенко Гелев („Маугли”, 1997),
Алекс Малеев и Ивайло Иванчев стават известни далеч зад пределите на България. Румен
Петков печели кино награди и работи за Картуун нетуъркс, Алекс Малеев започва да публикува в „Рикс” (издатели Пенко и Сотир Гелеви) и „Рико” (издател Божидар Димитров) през
1991-92, а в началото на XXI век го намираме в Ню Йорк като един от емблематичите автори на Марвел и ДС (Daredevil, Batman). Ивайло Иванчев, след стотици публикувани страници
в списания и книги-игри през 90-те, прави успешна кариера като художник в анимационната
киноиндустрия в Австралия. Пенко Гелев е поканен от издателя Дейвид Салария да осъществи 22 комикс версии на прочути романи и пиеси („Дейвид Копърфилд”, „Дракула”, „Хамлет”
и т.н.). И четиримата автори са представени пространно в изложбата с подготвителни
рисунки и цели страници.
През 2003 година се появява ерзац на списание „Дъга” с нови художници. Списанието няма
голям успех и спира след 13-ти брой, но е повод да натрупат опит авторите от младото
поколение. Повлияни от манга, графити, уличен жаргон и стил, Даниел Атанасов-Сатанасов,
Константин Витков-Титис, Георги Мурджев са имена, които респектират с енергията си.
Уменията им да правят необичайни композиции, да разбъркат правилата за подредба на
страници и отделни панели, да деформират и преувеличават перспективни съкращения
променят начина на четене на комикси. Българските читатели имат световната мрежа
за своевременна референция. Сибила и Иван Коритареви натрупват опит в „новата Дъга”,
след нея рисуват и издават амбициозния триезичен албум „Бяс” и обединяват група художници в издателството си „Grozen”. Повечето художници от най-младото поколение работят
за базирани в България фирми за видео игри и анимация – това рефлектира върху техния
стил и език. Те са лаконично небрежни, уверени и разбираеми в цял свят с визуалния си изказ.
Новата публика е намерила нови автори!
В България се публикува и графична новела. Новият жанр, спечелил „Пулицър” за литерату-
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ра („Маус” на Арт Шпигелман), е представен на изложбата с пана от трагикомикса на Георги
Господинов и Никола Тороманов-Фичо („Вечната муха”, издание на „Жанет-45”).
Стивън Кинг в комикс-интерпретация на Алекс Малеев („N”, издание на „Бард’), история и
митология за деца в комикс на Петър Станимиров (поредица на „Кибея”), Маугли на Пенко
Гелев („Гекон”) са някои от акцентите на втория етаж от изложбата.
Борис Праматаров е представен в изложбата с графики, които маркират нови подходи в
комикса. В Европа те са наложени от издателства като френското Футурополис, от комикс
фестивалите в Ангулем и Люцерн, от автори като Маржане Сатрапи, Томас От и Йоан
Сфар. Комиксът се преплита с изящните изкуства, киното и литературата. Цитати, колажи, празни страници, концептуални повторения и примитив са част от арсенала на наймладите. Група художници се представя със сборниците Ко-миксер. Ивайло Драганов е част
от тях, негов е и активният портал за комикс-култура comicsbistro. Екология, всекидневие,
поколенческа нетърпимост са част от темите в него.
Веселин Чакъров, Владимир Димитров, Светлин Велинов са част от качествените художници в представителната колекция на Варненската група. Виктор Кълвачев, Георги Бандеров, Айхан Харула и много други художници са още едно основание Първата изложба на
българския комикс да се посети многократно. В сушата от комикс издания през последните
10 години единственият начин да се види графичното умение на тези художници е именно
изложбената зала. Димитър Митовски, режисьор и продуцент, след комикс в НХГ (част от
изложбата Диско-95), се представя с криминален сториборд. Комиксът е добър помощник
в киното, изучаването на езици, работата с деца в затруднено положение (групата „Компот”). Забележимо е включването на все повече качествени художнички в различни издания.
След активната Сибила Коритарева се забелязват все повече имена: Мая Бочева-Уили, Анна
Цочева-Рикае, Милена и Славена Симеонови, Василена Харизанова, Ива Груева и Шарки/Баст
са само част от тях. Комиксът вече не е изкуство, предназначено за деца. И съвсем не –
само за момчета!
В центъра на втория етаж на изложбата са окачени голямоформатните откъси и подготвителни рисунки (посетили вече галерии в 7 града) от албума „Над дъгата” (2012), превърнал се в библиографска рядкост. Те ще бъдат изложени на 26 септември в Белград по специална покана на организаторите на XI международен фестивал на комикса. По този повод
на откриването в София специални гости бяха Марко Стоянович (Лесковац), Алекс Узелац
(Белград) и Мариан Миланов (Ниш), представители на сръбския комикс. През 2012 година
носител на голямата награда за „Най-добър класически комикс” в Белград стана Петър Станимиров за „Дамга” (част от албума „Над дъгата”). Той е председател на новосъздадената
секция „комикс” в СБХ.
В залите на СБХ акцентът е върху художниците на комикси. Но една от целите на изложбата е да провокира писатели, сценаристи, художници и, разбира се, издатели към активно
взаимодействие и търсене на партньори. Това е пътят за създаване на нови герои и серии
в това синкретично изкуство. В залите присъстват български писатели – Дончо Цончев,
Любен Дилов, Стефан Дичев, Светослав Славчев, Кънчо Кожухаров, Николай Хайтов, Георги
Господинов, специализираните в сценарии за комикс Иван Кесаревски, Асен Кожухаров, Любомир Чолаков, Сотир Гелев, Любомир Манолов, Величка Петрова, Любомир Николов, Марин
Трошанов и много други. Българските читатели искат нови истории с български автори и
сюжети – повече, по-добре написани, с продължение!
Комиксът по света генерира обороти от няколко милиарда долара на година. В САЩ филмови компании са закупили най-мощните комикс студиа и създават систематично нова
митология, базирана на комикс истории и герои. Изложбата на българските художници в
залите на СБХ е обещаваща стъпка към активизиране на деветото изкуство в България и
включване на българските комикс-автори в европейските и световни процеси.
Антон Стайков
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БЪЛГАРСКИ АРТ ФОРУМ В БАНАТ
През август тази година за пети път беше организиран Български арт форум в Банат,
в село Липова, Румъния. Селото се намира недалеч от Тимишоара, близо до унгарската и
сръбската граница. Пленерът се проведе с подкрепата на Дружеството на българите в
Банат, община Стар Бешенев (Румъния) и Съюза на българските художници. Форумът събра
13 български художници, които живеят в родината или в чужбина. Участниците бяха от пет
страни – България, Германия, Словакия, Италия и Румъния.
Художниците се срещнаха с банатските българи в Стар Бешенев и се запознаха с историческите паметници в региона. Тази година се навършват 275 години от заселването на
българите по тези земи. Арт форумът под надслов „Родина на кръстопът” е част от културните събития, с които на 15 август бе отбелязан празникът на града.
Участниците в пленера посетиха музеи и галерии в Тимишоара и Арад. Разгледаха една от
най-красивите и големи катедрали в региона, построена от българи в село Винга.
Художниците работиха в село Липова, където домакините осигуриха много добри условия за работа. Липова впечатлява с архитектурата си и е известна с най-голямото място
за поклонничество в Румъния – манастирът Мария Радна с чудотворната икона на Богородица с младенеца. Всяка година на 8 септември банатските българи заедно с много други
вярващи – предимно румънци и германци, идват на поклонение. В тази връзка бе поставена
и обща творческа тема на художниците – „Вяра”. Човешката вяра, вярата като посока за
търсещите, като цел, като път от и към родината. Вярата като обединяваща сила, като
събирателна точка на житейския кръстопът.
Участници в пленер Липова 2013 бяха: Иван Василчин от Румъния - член на СБХ и организатор, Володя Казаков, Лиана Димитрова, Николай Георгиев, Юлий Таков и Калина Мавродиева
от България – представители на СБХ, Мария Калапиш (Румъния), Никола Велчов (Румъния),
Флорин Василчин (Италия), Антония Стефанова Дуенде (Германия), Радостина Доганова
(Словакия), Раду Котишел (Румъния), Динко Ненов (България) и най-малкият участник – Деа
Гълъбова, дъщеря на Лиана Димитрова.
По време на творческия престой участниците създадоха над 50 тематични творби, предимно живопис. Картините бяха показани на 11 август на изложба в сградата на община
Стар Бешенев. Събитието беше отразено в румънските вестници „Гласът на Арад” и „Наша
глас – Бешенев”.
Радостина Доганова
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МАГИЧЕСКИ КОДОВЕ НА
ЖЕНСКАТА ДУШЕВНОСТ
В творчеството на хасковската художничка Мара Латева сякаш няма нищо случайно.
Експресивните съчетания от ярка цветност
и контрастиращи силуети закачливо гъделичкат чувственото ни възприятие, разказвайки
необикновени истории за тайнствените лабиринти на живота.
На 17 септември 2013 г. към богатата си
творческа биография Мара Латева прибави
нова изложба, наречена „По линията”, този
път в столичната „Галерия 205”. Родена в Свиленград, завършила специалност „Скулптура”
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” (1977), автор на 15 самостоятелни изложби (скулптура
Мара Латева - Черно и бяло
и живопис) у нас и в чужбина, с много участия в
общи международни и национални изложби, симпозиуми и пленери, член на Съюза на българските художници и на Атлантическия клуб, собственик и управител на фирма за производство
на бои „Лектра” ООД, с престижни номинации („Великите жени на XXI век – ABI, Вашингтон,
Кембридж, 2004; „Бизнес дама на годината” – София, 2005) и награди (Златна статуетка за
най-добро търговско име – Париж, 2005), тя продължава да изследва, обяснява и интерпретира. Дори жената – капризна, загадъчна, противоречива, но също и желана, търсена.
Образът на жената котка, любима тема на много кинотворци, музиканти, художници, занимава и Мара Латева. В търсенето на визуално и смислово сходство между поведението и
природата на котката и жената, тя обаче целенасочено страни от популярните шаблони,
наблягащи предимно на външните, физически характеристики. Нейните картини, посветени
на жената котка, са някак по свойски жизнени и различни, като че ли лично преживявани, а после споделени в послание. Емоционалното въздействие на огнените цветни петна, динамиката в движението на линиите, графичните очертания и смелите мазки издават неспокойната
женска душа, изправена пред вечни промени и никога разбрана напълно.
Сред уютната атмосфера на галерията, между своите картини авторката е подредила и
малки оцветени пластики от дърво, в които личи тънък естетически вкус към плавните и спокойни форми, изчистени от излишни детайли. Със своя обобщен и абстрактен изказ тези триизмерни произведения кореспондират по особен начин с магнетичната експресия в платната,
бидейки едновременно и баланс, и допълнение към тях. Изправен гордо в близост до прозореца,
прочутият хасковски „каун” (пъпеш) също се радва на пластично превъплъщение.
Независимо че повечето посетители едва ли ще се взират в търсене на скрития подтекст, неговото присъствие тук е очевидно и ни оказва влияние. Това са картини и пластики,
всяка от които ни разказва отделна история и сякаш историята на всяка от тях е неделима
част от някакво общо цяло, а именно общата история за Мара Латева. И още неприключила
едната история, нямаш търпение да чуеш следващата, и това, което чуваш, сякаш не е
всичко. Искайки да стигнеш до края, продължаваш да се вглеждаш все повече и повече в пространството от цветни мазки, пластични форми, линии, откриваш нови и нови парченца,
ключ към историята за човека и неговата душевност. Светът на Мара Латева е заключен
в нейното изкуство. Тук има и блясък, и движение, и емоции. Определено свят, към който не
можеш да останеш равнодушен.
Румяна Александрова
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„СЪЖАЛЕНИЕ... И ДРУГИ ТВОРБИ”
НА РУТ БИАНКО
Художничката от Малта Рут Бианко гостува
в галерия-книжарница „София прес в началото на
септември с видео и рисунки. Проектът „Съжаление...” изследва трагично-романтичната история между Едит Пиаф и Марсел Сердан. Разказът
й е изпълнен със сблъсъка на факти и фикция, представящи трагичната романтика между Едит
Пиаф и Марсел Сердан; между малкото врабче и
световния шампион по бокс, който умира в самолетна катастрофа на път към любимата си.
Проучването на Рут Бианко се развива като
визуален биографичен ангажимент, вдъхновен от
тези две емблематични фигури. Славата и богатството поставят хората на сцената. И все пак
зад светлината на прожекторите страстите са
тези, които ни правят човеци, но и изваждат на
светло всичко у нас - от любов до омраза, от
празник до скръб, от радост до съжаление. „Non,
Je ne regretterien ...” рефренът на Едит Пиаф резонира по-скоро като личен момент на загуба и
съжаление. Фактът и фикцията, тъй както филмът и животът създават илюзорни представа
за начина, по който възприемаме сценичната реалност, но по ирония на съдбата ни помагат да
преподреждаме нашия собствен живот и истории, които се преповтарят.
Другата част от експозицията, наречена „Мръсна живопис”, е колекция от колажни работи върху хартия. Те са създадени специално за и в контекста на Сохо - квартала на червените фенери на Лондон.
Рут Бианко има магистърска и докторска степен по изящни изкуства от Университета за
изкуства в Кент, Великобритания. В момента е старши преподавател по изкуство и дизайн
във Факултета за архитектурната среда в Университета на Малта, където преподава съвременна култура, пространствена инсталация в архитектурата и дигиталните изкуства.
Тя е куратор на изложби и координирани международни сътрудничества, артист, преподавател и лектор в Малта, Великобритания и други европейски университети.
Тя показва и пътува с работата си; участва в различни и значими изложби. През 2008 г.
е поканена да участва в Grand Palais в Париж, на Европейското изложение, представящо
съвременни аудиовизуални и мултимедийни изкуства. Тя представлява Малта в изложба с
участието на избрани художници жени от Европа - ART‘FAB Femmes d‘Europe: La première De
L‘ETE - Сен Тропе, Франция 2006 г., а също така представлява страната си в Breakthrough и
Nieuwe EU-Landen , Kunstzentrum в Хага по време на присъединяването на 10-те нови страни към ЕС от 2004 г. Други участия: фестивал в Опава, Чехия; Remont Gallery, Белград; Faux
Mouvement Centre d‘Art Contemporain, Metz; Rencontres Internationales Париж, Берлин, Мадрид;
Stemperando Биенале 2012 , Торино, Козенца, Рим; Сараево Зимни фестивал 2013. Нейни творби се представят в международни колекции, включително в Tate Gallery, Лондон; Виктория и
Албърт музей, Лондон; Кралския колеж по изкуствата в Лондон.
София прес
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ИЗЛОЖБА НА ВАЛЕНТИНА ДУКОВА
АРТ ЦЕНТЪР „ФОРУМ”
Наскоро в софийския Арт център „Форум” се състоя самостоятелната изложба на Валентина Дукова. Тя е завършила специалност „Стенопис” и има няколко реализации в обществени пространства, но основните й занимания като художник по редица причини се фокусират в кавалетното творчество.
В изложбата си младата авторка беше представила различни по характер произведения
– картини, релефни композиции, представляващи специфична комбинация между живопис и
скулптура, и триизмерни пластики, предимно голи тела.
Ако не знаехме, че става дума по-скоро за дебют, а не за равносметка или сумиране на
някакъв по-продължителен творчески път, бихме могли да сметнем, че експозицията демонстрира някакво еклектично смесване на жанрове, стилове и форми. Всъщност аз лично
възприех творбите по-скоро като опити, като търсене на посоки, като изпробване на
възможности и визии и не на последно място като „сондаж” за евентуален интерес и проява
на внимание от страна на колекционери и ценители.
Валентина Дукова показва добри и овладени професионални умения, жив и динамичен
рисунък, автентично чувство за цвят и форма. Влиянията на сецесиона не препятстват
свободното и искрено самоизразяване на младата художничка. Сигурен съм, че на нея й предстоят още редица стойностни прояви в бъдеще.
проф. д-р изк. Чавдар Попов

Валентина Дукова
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ЮБИЛЕЙНИ ДУМИ ЗА
ВИОЛЕТА РАДКОВА
В двете си равни хипостази – на живописец и сценограф – Виолета Радкова (1948 г.) за
изминалите четири десетилетия упорит и вдъхновен труд постигна забележителни успехи, голяма популярност и любовта на публиката. Последните й изложби в родния й Русе и в
София се превърнаха в истински празници, юбилейният й албум е великолепен. Среща ни с
дълбоко оригинална, вълнуваща живописна поетика и сложна амалгама от изискани колоритни решения и оригинални композиционни принципи, според които отделните елементи са
разположени не по логиката на традиционното единство на време, място и действие, а
според мястото им в емоционалната памет на художничката.
Бих казал, че картините на Виолета Радкова са спонтанен израз на една поетична, чиста
душевност. Още в началото на творческия си път като живописец, след като завърши
Художествената академия в столицата, тя се отказа от реалистичния академичен стил,
от елементарното наподобяване на натурата и живота. Първите й, малко „литературни”
платна сякаш разрушаваха преградата между реалния и въображаемия живот, караха зрителя да изпитва главозамайващото усещане, че мечтае или сънува наяве.
Великият Йонеско (когото имам удоволствието да превеждам) казва: ”... в съня си ние сме
по-истински, по-дълбоки, защото сме погълнати изцяло от себе си...” Виолета неведнъж е
споделяла, че картините й обикновено се раждат насън. На сутринта тя просто им дава
материален израз върху платното. Така се раждат тези възхитителни и изящни отражения
на нейната безгранична фантазия. Зрим, реален образ на виденията й. За Виолета сънят е
вид медитация, духовно съзерцание. Мислене чрез живописни образи. Понякога тези сънища
се оказват прозрения за Човека, за Живота... Тя обича да казва: „платното е моят храм.”
Това го казват всички, но дали го постигат? Да, малцина могат да уловят и предадат с
помощта на четката си прелестната поетичност на съня или носталгията и чара на
спомена, като нея. Това е общуване с вечността. Права е галеристката и изкуствоведка
Краси Алексиева във встъплението си към албума: „Художественият свят на Виолета Радкова е обитаван от рядко сполучлива хармония и духовност. Нейните картини са отключени
малки храмове, където се извършват тайнствените и прекрасни обреди на света, наречен
Déjà vu. Не помним точно нищо за него, но Виолета ни дава усещането, че сме били там. И
това е достатъчно...”
Без съмнение, Виолета Радкова е щастлив творец. Дадено й е от Бога да твори в две
уникални пространства. В двуизмерното на платното, неголямо като площ, но широко
като мащаб, и на сцената – тази магическа тристенна кутия. През целия си живот досега
тя се „разпъва” между статива и сцената. Бих казал, че театърът е в кръвта й. Още първите й работи в русенския драматичен театър, на който посвети голяма част от живота
си, показаха дарбата й за пространствено и метафорично мислене, които не се срещат
често заедно. Бих казал, че сценографката Виолета Радкова не се различава съществено
от художничката. В картините й има сценография, театър, а в проектите й за сцената –
живопис, изискани цветови хармонии, динамични композиционни решения. Една, безспорно
пълноценна среда за разгръщане на сценичното действие. За дейността си в театъра получи немалко национални награди, както и високото признание на театралната критика. В
повечето от работите си за сцената тя е равноправен автор на спектакъла. Често пъти
решенията й предопределят успеха му, а понякога и засенчват режисурата. Остават за
дълго в паметта на зрителя. Досега е имала щастието да работи с режисьори от ранга на:
Димитър Гочев, Константин Димчев, Слави Шкаров, Стоян Камбарев, Красимир Спасов, Лю-
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бомир Дековски, Аркадий Кац. С тях е осъществила големите си успехи в театъра. Автор
е на сценографията на десетки постановки, сред които бих отбелязал непременно няколко,
които оставиха зрим, незаличим спомен у мен: „Комедия на суетата”, „Музика от Шатровец”, „Картината”, „Миналото лято в Чулимск”, „Лисичета”, „Амадеус”, „Кучешко сърце”...
Прекрасни бяха и сценографските й проекти в операта: „Ксеркс”, „Дон Паскуале”, „Пер Гинт”,
„Човешкият глас”. Наистина, невъзможно е да се изброят всички. Това е голям, достоен за
възхита и уважение труд. Ето какво казва самата тя по повод тази своя хипостаза – сценографията: „Ние, сценографите, сме необходима част от спектакъла. Без декор може и... не
може! Но без сценичното осветление и Питър Брук не може... Претъпканата с „реалистичен
декор” сцена може да е необходима точно на този автор или жанр. Зависи от времето,
когато поставяме точно тази пиеса, от режисьорската концепция, от модата, но и от
мен – сценографа...
Да се стопиш от обич към сцената в цялото...”
Огнян Стамболиев

Виолета Радкова – Дон Кихот
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ВДЪХНОВЕНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА
МИНКО ФЕТВАДЖИЕВ
Изминаха 20 години, откакто ни напусна завинаги
художникът Минко Фетваджиев (1927 – 1993). Посветил живота и творческата си енергия на изкуството,
той открива отрано самобитния си път в нелекото
артистично поприще, оставяйки свой оригинален
стил в областта на карикатурата, илюстрацията,
рисунката и живописта. Всъщност той е известен
преди всичко със своите карикатури, в които влагаше деликатното си добронамерено чувство за хумор,
което понякога прерастваше в изобличителна сатира. Макар и с привидно затворен характер, чрез изкуството си, на което беше всеотдаен 45 години от
живота си, Минко Фетваджиев изразяваше открито
гражданската си позиция, както и изостреното си
чувство за лична и социална справедливост, по редица актуални проблеми, свързани с ширещата се чиновМинко Фетваджиев – Без думи
ническа бюрокрация, със замърсяването на градската
среда, с вредата от тютюнопушенето, със спонтанните изблици на вродената човешка
завист и злоба, а на фона на тази противоречива и сложна действителност авторът поставяше чистия и непринуден свят на детето. Изобщо детето и неговото място в нашата нелека, напрегната и невинаги справедлива действителност беше една от главните
насоки в изкуството на Минко Фетваджиев като рисувач, карикатурист и илюстратор.
Рисунъкът му се отличава с пестеливост, а добре овладяната композиция най-често е
наситена и раздвижена с много фигури, пресъздадени в различни състояния. Отличителна
особеност на голяма част от творбите му е, че линейната перспектива в тях е от “птичи
поглед”. Авторът ни представя такава гледна точка, сякаш се е издигнал високо над цялата
обърканост и залисия в този земен свят, за да проникне навсякъде и да открие недосегаемата истина за него. Тази гледна точка, до която художникът е достигнал върху невидимите
крила на вдъхновението, дава романтично усещане за независимост и свобода, създава впечатление за обективност.
Освен карикатури и рисунки Минко Фетваджиев е оставил и пълноценно живописно наследство. Маслените му платна – портрети и композиции, се отличават със своя дълбок,
многопластов колорит, сред който изпъкват разнообразни лица и фигури като вдъхновени
метафорични отблясъци. Някои от тях са създадени със сочна и плътна линия, други са едва
загатнати или са обобщени до степен на знакова символика. Мястото и състоянието на
всеки от художествените образи е убедително обосновано в добре организираната композиционна цялост. От хармоничните платна на художника струи някаква особена мелодичност. Това впечатление се подкрепя от основната тема, която той разработва като
колорист – музиката. Фетваджиев е сътворил непринуден свят, в който концертиращи
музиканти и музикални инструменти са в неповторимо ритмично движение навътре и навън спрямо картинното пространство, ту изпъквайки, ту чезнейки в дълбочинните му пластове. Бихме определили този самобитен артист като мечтател, издигнал се високо над
рационалната посредственост и пошлост.
Минко Фетваджиев твори пълноценно от началото на 50-те години на миналия век, когато публикува първите си карикатури в периодичния печат като студент по право. След

30
СБХ бюлетин брой

08-09/2013

изкус т в о , д у м и
като се дипломира, следва в Националната художествена академия в София, в класа на професор Илия Бешков, но поради тежки здравословни причини не успява да завърши. След като
се възстановява, работи почти 25 години на свободна практика. От 1974 г. е художник в
Кремиковския комбинат.
Участва редовно в общите художествени изложби в страната. Особено активен е в десетилетието 1974 – 1984 г. Участва в ежегодни международни изложби и биеналета – в Канада,
Куба, Италия, Турция, Холандия. Негови творби са част от експозиции, посветени на мира и
на опазването на околната среда.
Отива си от този свят самотен.
Йонко Бонов

КОНЦЕПТУАЛНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В ИЗЛОЖБАТА „NEVER THE SAME”
НА РОСИЦА ГЕЦОВА
През юни тази година в българския културен
институт в Прага беше открита изложбата
„Nеver the same” на Росица Гецова. За авторката това не е първата изява извън границите
на страната ни. С последния проект чешката
публика имаше възможността да потърси и
открие света на човешките емоции и преживявания в твърде деликатната метафорична
изказност. Визуалната практика на обеми от
цветни принтове и фотографии е защитена
– както споделя Роси – с „представа за света,
обектите в него и тяхното взаимодействие
със средата“. Минималистичната естетика е
наситена с елементи в твърде неангажирана
пространственост и концептуално присъствие. „Nеver the same” не е само позиция, изложбата е поглед за света и чрез други философии. В този контекст Росица Гецова поставя
съзнателно посоките на концептуалните измерения.
Хибридните форми между цвят, скулптура,
принт твърде умело си кореспондират, за да
придобият онази завършеност, която открива зрителят. Структурите и конфигурациите от листове паус, подредени в математически форми, създадени с възможностите на
Росица Гецова
съвременните технологии, са с прочита на
знака и семиозата. Деликатните цветови натрупвания върху прозрачната материя позиционират мисълта в една подвижна и открита кореспонденция. В художествената цветност
и материализация откриваме тъгата, радостта, приятелството, конфликтите и всички
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преживявания, които ни съпътстват и ни карат да научим уроците си. За тази изложба не
съществува двузначността материя и цвят, а многозначността на изкуството в търсене
и откриване на смисъла и разбирането.
Повърхностното мултиплициране (размножаване) притежава сходни цветови палитри,
без те да са идентични, а само с еднаква текстуализация, които са синоним на моментното
и никога неповторимото във времето. В облечените от цвят обеми конкретният елемент може да е преживяване или отреагирана ситуация. При всички случай това са структури с пластична стойност, които са носители на единствения миг.
„Замразяване“ на мига на преживяванията откриваме и във фотографиите от изложбата.
Това са предмети от бита (гумички, свещи) или реалистични пейзажни фотоси, които са
претърпели метаморфозата от обект в субект. Помощните технически средства като
фотографския апарат и компютъра са използвани за начин на изразяване. „Рисувайки“ с възможностите им върху пенокартона, върху повърхностите от нефокусирани изображения,
се констатира изтриване на образ и реалност. Това става с натрупване на образи, размиване на отчетливия контур, откъсване на фрагменти и откриване на тяхната стойност.
Ефирната цветност отключва нагласата за съпричастност към кодираните минималарт търсения. Търсейки да изрази себе си чрез художествените форми, Росица Гецова прибягва до екстериоризацията и я заявява чрез концептуалните измерения. Знаковостта и
информалът са основен движещ потенциал за изказността, откритостта и разбиранията
на моментните изживявания. Образите, получени чрез разместване и деформация във фотографиите и геометризацията на пластиките, са представени с цел да се забрави техният първообраз, като по този начин зрителят става участник в „създаването“ на творбата. Сензорните сетива (очите) не поемат готовата информация, а чрез мисълта, която
трансформира със своите способности видяното, тя се дешифрира. Изложбата “Nеver the
same” осъзнава паралелите между реален и нереален свят с деликатно търсеща позиция и
присъствие.
Анна Покровнишка

ЗА ИЗЛОЖБАТА НА
ХРИСТОФОР ПЕЙЧЕВ В САМОКОВ
Да празнуваш 80-годишнина е събитие. Още повече когато си художник и когато си отдал поне 60 съзнателни години от живота си на изкуството. Когато твоята лична съдба е
станала част от живота на един град като Самоков, тогава и критериите, според които
трябва да е издържано това честване, стават високи. Достатъчно е да споменем имената
на Христо Димитров, Захари и Димитър Зограф, Станислав и Никола Доспевски, Никола
Образописов, Васил Захариев, Христо Йончев-Крискарец, Георги Белстойнев, Наум Хаджимладенов, Зафир Йончев, за да си дадем сметка за художници от каква величина става въпрос.
Ако продължим списъка с имената в по-ново време, няма как в един момент да не стигнем и
до името на художника Христофор Пейчев. Повечето му приятели го наричат Фори и той
е главното действащо лице в изложбата, отбелязваща тази 80-годишнина.
Какво по-голямо признание и удоволствие от това, с откриването на твоя изложба (14
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август 2013 г.) да се постави официалното начало на традиционните културни празници на
града.
Христофор Пейчев е роден на 24 март 1933 г. в Разград. През 1958 г. завършва шестгодишния курс на Художествената Академия при проф. Александър Поплилов. Същата година се
установява в Самоков, където живее и до ден днешен.
В далечната 1977 г. Зафир Йончев пише следното: „Макар и роден в Лудогорието, Христофор Пейчев се изгради като художник в Самоков и неговото творчество се опира на два
солидни основни камъка – богатите традиции на изобразителното изкуство в Самоков, с
творческия климат, създаден от днешните изтъкнати художници на нашия град и солидната школа на своя учител, народния художник проф. Александър Поплилов.
На тази основа развитието на Христофор Пейчев бележи един непрекъснат възход. Неговите творби са сигурна гаранция, че той ще постига все нови творчески успехи.”
Няма по-голямо признание от това на учителя: „Беше много добър студент, редовен трудолюбив и отдаден на учебните си занимания. Завърши много успешно… Той се изгради и утвърди като много добър художник. Графиката му е отлична – опростена, стегната и ясна…
Живописта му се отличава със същите качества. Пейзажи, направени уверено, със завидна
акварелна техника, много добре интонирани. Колоритът му е звучен, сюжетите отлично
подбрани и професионално овладени.
Гордея се с моя ученик – Христофор Пейчев!” – признава професор Поплилов.
Неговият колега Дончо Вълчев сполучливо го охарактеризира: „Чувствителната му натура възприема с по-голяма сила емоционалната страна, към която насочва зрителя – като
тиха музика сред притихналата природа…
С инстинктивния си творчески усет и любов към природата, а не толкова чрез академическите си познания за живопис и графика, художникът преоткрива един свой език, който
му дава възможност да каже нещо свое.
При Христофор Пейчев всичко е непринудено, естествено.”
Много близък до моето усещане за творчеството на Фори е смисълът в проникновените
думи на Ивайло Мирчев: „В произведенията на Христофор Пейчев се чете онова (вече рядко
срещано) безхитростно и почтено отношение както към темата, така и към средствата,
с които са постигнати артистичните внушения. Посланията му са разбираеми, а изобразителният език е експресивен, интелигентен и достъпен до най-широка публика.”
След толкова авторитетни думи, изтъкващи достойнствата на едно характерно артистично присъствие, все пак ще се опитам да добавя и нещичко от себе си. По един
много деликатен, ненатрапчив и тих начин изкуството на Христофор Пейчев успява да
ме завладее. Последна цел на това творчество е да провокира и впечатлява на всяка цена.
Напротив – създадено е по силата на някаква вътрешна необходимост, съзерцателно, с
всеотдайност и топлина, импониращи на чисто човешката природа на един артист. Изключително скромен човек (доколкото го познавам), тих и благ, той е успял с привидна
лекота, непринудено да влее своята чувствителност в автентичен изказ и лиричност. Преминавайки през своите майсторски графични серии, през маслената живопис и акварела,
през виртуозните и лаконични портретни рисунки, достигнал и до по-съвременно звучащите си експериментални търсения в циклите „Многообразни композиции” и „Образ в образ”,
маестро Христофор Пейчев е заслужил авторитета си на една от знаковите личности в
културното развитие на град Самоков. Със своите положителни човешки качества и отзивчивост, отдавна се радва и на обичта и признанието на своите съграждани.
Отправям му най-искрените си благопожелания. Нека бъде здрав и да се чувства удовлетворен!
Любен Генов
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На 7 септември в гр. Банско бе открит Световен конкурс за детска рисунка, организиран от фондация „Малък зограф”. Осем хиляди рисунки, изпратени от 43 страни в целия
свят, пристигнаха в пиринския град. Със свои
творби участваха 500 български деца от различни школи. Журито – проф.Анна Бояджиева,
проф.Панайот Панайотов, Димитър Грозданов – зам.-председател на СБХ, Йово Панчев
от МВнР – отличи 200 рисунки със златни,
сребърни и бронзови медали. Голям интерес
към конкурса бе показан и от страна на посланиците в България на някои от страните,
представени в изложбата. Фондация „Малък
зограф” проектира да представи изложбата и
в други градове, както и зад граница.
На 19 септември в галерия „Сезони” бе открита
изложба „Графика и рисунки” на Иван Нинов.
Графиките, изпълнени в техника суха игла и
литография, са в няколко цикъла – „Натура”,
„Знаци”, „Въображаем пейзаж” и „Пространство”. Повечето от творбите са правени през
последните две години. Рисунките с темпера,
обединени в цикъла „Природа”, не са показвани досега. Художникът експериментира с
абстрактните форми, с техния ритъм, цвят и
структура. Той с благодарност си спомня как
преди години е бил насърчен от Светлин Русев: „Стига си кандидатствал, започни да работиш!” Тези думи му дават творчески тласък
да върви напред.

Петима художници четири месеца изографисваха параклис в с. Сигмен, община Карнобат, като дарение за селото. Трима от тях са
родени в селото - Васил Вълев, Иван Радев
и Галина Янкова. Участват още Петър Янков и Мария Янкова. Параклисът е с много
прозорци, което предопределя цветовото решение на стенописите. През XVIII век селото е
било в енорията на Софроний Врачански, затова в изображенията преобладават български светии. Параклисът е изграден с дарения
на селяните, като основен спонсор е Красимир
Боев, изградил и парка около сградата. За реализацията на храма съществен принос има и
кметът Атанас Бяндов.

Стенописи в параклиса в с. Сигмен

Ямболският художник Цветан Казанджиев
събра рисунки и живопис в самостоятелна
изложба, открита през септември в галерия
„Дяков” в Пловдив.
Художникът Иван Поповски представи живописните си творби в залата на Дружеството
на старозагорските художници от 17 до 30
септември.

Иван Нинов – Натюрморт с чаша
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В края на септември в галерия „Стойчев” в
град Ямбол беше открита колективната изложба „Заключени пространства”. Своите
живописни творби представиха Боряна Чапърова, Кольо Костов, Траяна Панайотова и
Цветан Казанджиев.

хроника
Сред наситената програма от културни събития през месец август във Варна галерия Le
papillon срещна гостите на града с живописта на Кирил Митовски в изложбата „Стълбата”. Плетеницата от обекти и сюрреалистични
образи, които художникът рисува, обитават
приказен свят, провокиращ фантазията на
зрителя да продължава историите, започнати
от автора.

В навечерието на пловдивската нощ на музеите и галериите в Регионалния исторически
музей в Старинен Пловдив се откри съвместна
изложба на двама автори - художника резбар
и скулптор Рангел Стоилов-Бачо и фотографа Борис Ковачев. Дванадесет фотографии
рисуват портрета на Рангел Стоилов в действие, показват творчески ситуации и психологически състояния. Изложени са и 12 малки
пластики в бронз, показващи разнообразие от
стилови похвати от различни периоди в творчеството на художника.

Кирил Митовски – Пътуване към Антикитера

Изложбата живопис „Пейзаж” на Красимира
Михайлова бе открита на 20 септември в столичната галерия „Арт спайс”. Художничката
представи четиридесет платна - пейзажи, наситени с цвят и емоции, на границата на реалното и имагинерното.

Рангел Стоилов-Бачо - Пластика

Красимира Михайлова - Ноктюрно

„Диалог на поколенията” е дългосрочен проект на Общински културен институт Галериямузей „Дечко Узунов”. Тази година, вкрая на
юли, той се осъществи като провокативна среща межу картините на уникалния български
творец Дечко Узунов и произведенията на
две млади скулпорки, Галя Благоева и Яна
Караманджукова – за вършили Художествената академия през 2013 г.
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През горещите дни на границата между юли и
август в алтернативното художествено пространство на Старото военно училище във Велико Търново се разгърна изложбата „1+1=1”
на Лариса Илиева и Николай Панайотов. По
проект на Арт група „Дупини”, подкрепен от
община Велико Търново, тя е част от инициативите за Европейска столица на културата.
„Възползвахме се максимално от пространството и участта на тази сграда. Фактът, че
тя ще бъде съборена, ни провокира да бъдем
свободни в изразяването си, да правим истинско изкуство, без да бъдем комерсиални”,
сподели Николай Панайотов. Художниците за
четири дни върнаха живота в рущащата се
сграда с графити, рисунки и инсталации.

Красимир Яков, Георги Минчев и Роберт Цанев бяха българските представители в XVIII
международен симпозиум по скулптура в
дърво в Сент Блазиен, Германия. Арт събитието събра 15 участници от различни националности в надпревара с времето – за изработване на творбите художниците имаха по малко
от седмица.

Красимир Яков – скулптурата от Сент Блазиен

Л. Илиева и Н. Панайотов – Из изложбата „1+1=1”

В активния за крайморския град сезон – лятото, галерия „Ларго“ представи варненския
художник Веселин Костадинов. По известен
като скулптор, в настоящата експозиция авторът дава превес на живописните творби. Тема
и вдъхновение за автора са серия от малки
истории, представени в малък формат, изпълнени с темпера върху дърво.

Края на август варненската галерия „Арт
Маркони“ показа изложба на Светлин Ненов.
„Притчи за рибарски лодки, мрежи и луна...“
– наименованието на една от творбите, дало
надслов на цялата колекция - говори красноречиво за сюжетите и настроението в живописните платна.

Веселин Костадинов - Големия кормчия

Светлин Ненов - Притчи за...
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През септември Художествена галерия „П.
Чурчулиев“ ознаменува 66-годишнината
на Димитровград с две изложби в своите
зали. „Художниците на 70-те“ - живопис от
СГХГ, ГХГ Пловдив и ХГ Стара Загора. „ТОТ и
антиТОТ“ - карикатури от времето на социализма, гостуване на Дома на хумора и сатирата
- Габрово.

хроника
Панаирът за съвременна керамика Ceramic
art London (www.ceramics.org.uk) ще се проведе от 4 до 6 април 2014 г. в Royal College
of Art, Лондон. В неформална и оживена атмосфера, могат да се видят и купят произведенията на повече от 75 водещи художници
керамици. Програмата от дискусии, демонстрации филми ще изследва технологичното
разнообразие, и естетиката на съвременните
художници керамици и грънчари и как тяхната работа обогатява ежедневието.
На 5 септември в Арт център Плевен се откри изложба на Дружество на добричките
художници, осъществена с финансовата подкрепа на Община Добрич. С живопис, графика,
пластики от стъкло и хартия се представят
двайсет художници от Добрич: Николай Ханзъров, Божидар Тонев, Орлин Георгиев, Недко Недков, Митко Събев, Вера Пенева, Георги Петров, Гинка Димова, Здравко Тошев,
Георги Демирев, Пенка Димитрова, Венета
Велева, Димитър Митев, Евелина Ханджиева, Стелиян Стоянов, Елисавета Качулева,
Дона Стоянова, Кристина Якимова, Наско
Атанасов и Цветан Манев. Сътрудничеството
между творците на двата града ще продължи
с представянето на плевенски художници в
Художествена галерия – Добрич, през 2014 г.
Любен Пашкулски отново показа възхита
и преклонение пред женската красота в изложбата си „Душата в пространството на вариантите“. С разточителство на багри, нюанси,
състояния акварелите на художника изпълниха залата на галерия „Арт Маркони“ през
септември.

С „Пловдивски романс” - изложба живопис на
Калина Атанасова - галерия „Жорж Папазов”
взе участие в поредната Нощ на музеите и
галериите в Пловдив. Художничката е подготвяла картините за експозицията – пейзажи
и фигурални композиции - в последните две
години.

Калина Атанасова – Спокоен миг

На 20 септември 2013 г. в галерия „Савчеви”
в град Оряхово бе открита изложба живопис
на Бранимир Цаков и Десислава Цакова. Те
представиха 36 творби, изпълнени с маслени
бои и акварел. Експозицията продължава до
12 октомври.
Васко
Славков
отправи
посланието
„Happiness is a way of travel not a destination”
(Щастието е начин на пътуване, а не посока)
в своята изложба в галерия „Аросита” от 3
до 13 септември. Тази фраза принадлежи на
американския политик Рой М. Гудман от 70-те
години на миналия век, когато идеите на хипи
движението навлизат в обществото и налагат
нови морални и житейски норми. Днес непреживелите тази революция имат нужда да
преосмислят ценностите й - любовта е главно
основание на човешкото съществуванем; да
намираш смисъл да се радваш на дребните
детайли на ежедневието.

Любен Пашкулски - Акварел
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През август в Градската художествена галерия вав Варна Тодор Ламбов представи
творбите си, обединени в два цикъла - “Метафизични пейзажи” и “Бедстващи спомени”.
По думите на самия автор, „първият е вдъхновен от състояния, близки до меланхолията ,
до романтичното бленуване, до отчаянието и
механизмите, които душата открива, за да ни
преведе елегантно през тях...” Фрагменти от
внезапно появили се спомени са сплавени в
метала на работите от втория цикъл.

Книгата на Димитър Пампулов „Златю Бояджиев – виденията на великия майстор”, излязла неотдавна, е едновременно разказ, изследване, мемоари и поклон пред личността
на маестрото. Самият автор я определя така:
„Тази книга не е животопис в буквалния смисъл , а искри от огъня на изгоряла в пространството звезда. Грижливото придържане
към хронологията на събития и факти спомогна за по-дълбоко и по-осмислено проникване
в един трескаво преминал живот. А житието
на Златю Бояджиев е като озарена небесна
поляна.” Книгата е издадена от издателство
„Жанет 45”.

Тодор Ламбов – интериор от изложбата

С изложбата „На теб” – акварели на Атанас
Мацурев, откри есенния си сезон арт галерия
„Lе papillon” във Варна. „Опитвам се да уловя
духа на всеки материал и да се докосна до
нещата отвъд реалността. Търся фактура, която максимално да се доближи до същността
на предмета”, разкрива художникът
До 22 октомври продължава изложбата „Преходност” на Илиян Пеев в галерия „Арт Маркони”. „Портата е символ на вечното и носител
на белезите, които то оставя по нея – споделя замисъла си художникът – Със своята
архаичност и монументалност тя е свързващ
елемент, но и разделителна граница между
поколенията, на видимото и невидимото, на
минало и настояще, на материално и духовно.
Преминаващите през нея, със своите различни съдби, създават усещането за преходност,
за неспиращия, течащ живот. Тя е един своеобразен измервател на нашето време, времето на един човешки живот.“
Атанас Мацурев – Вратата
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Илиян Пеев – Преходност

хроника
Калин Серапионов създава новата си видео
работа “Колкото далеч, толкова близо”, за
първи път представена от ИСИ – София (2
октомври – 2 ноември), чрез съчетаване на
перфектно заснемане на природни и изработени от човека елементи, стриктна селекция,
поетични асоциации и психеделичен ритъм.
Той се осмелява да съпостави визуално лунното затъмнение, натоварено с асоциации и
метафори още от времена праисторически,
със символите на консумеризма – светващи
и загасващи неонови реклами и обекти от
днешния ден, или по точно – нощ.

На 13 септември в галерия „Ракурси” Любен
Петров получи Наградата за живопис за обещаващо развитие и посветеност на изкуството.
С този акт бе открита съвместна изложба на
творби на Едмонд Демирджиян и на наградения автор. Младият художник представи
произведения, повечето от които създадени
специално за изложбата. Сюжетите се движат между реалното и въображаемото. Мост
между двете изграждат герои от митологията,
християнската религия и народните обичаи. В
това преплитане на действителност и фантазия
се получават странни и интересни образи, които са колкото познати, толкова и неочаквани.

К. Серапионов - Колкото далеч, толкова близо

„Смущения в структурата” – изложба от Седмицата на съвременното изкуство, представи
в Центъра за съвременно изкуство – Пловдив,
Баня “Старинна”, десет художници, които чрез
работите си изследват структури: например
съвкупността от форма, материал, композиция, светлина в създаваното от авторите
художествено произведение (скулптура, фотография, живопис), или градивните елементи
на даден архитектурен ансамбъл - изложбено
пространство, градска архитектурна среда.
Структурата се анализира и в по-широк смисъл – взаимоотношенията между индивидите
и институциите в дадено общество.

Любен Петров – Арахангел Михаил

„Нито ден без следа” бе озаглавил поредната
си изложба във Варна пазарджишкият художник Васил Петров. Една от посоките на
творческите му пътища през последните 15
години го води често в морския град. През
август в галерия „Арт Маркони“ бяха представени неговите експресивни картини, които въздействат на зрителя като библейски
притчи, водят към размисъл за непреходните
ценности и вярата.

Васил Петров - Диаспазма
Из изложбата „Смущения в структурата”

39
брой

08-09/2013

СБХ бюлетин

х р оника
„Земя и дух’’е озаглавена изложбата на Явора Петрова и Тихомир Манолов в галерия
„Ракурси” (1 – 22 октомври). Те имат съвместна
изложба през 1997 г. със същото име. Това,
което продължава да държи вниманието им,
са темите за противоположностите, за духа и
материята, за времето и безкрайността, още
повече че са и съпрузи. Или както изкуствоведът Мария Василева казва: „Изложбата би могла да има и друго име: ...светло и тъмно, човек
и звяр, тяло и душа. Всяка от тези двойки изразява деликатната граница между дух и материя, чийто синтезиран образ се опитват да
изградят в работите си двамата художници”.

Явора Петрова - Агнес

След десетилетия отсъствие от софийската художествена сцена Красимира Дренска
представя избрани творби от периода 1990
- 2013 г. в изложбата си „Постеля от треви”
в СГХГ. Авторката участва активно в художествения живот у нас през 70-те години на
XX в. Произведенията, плод на дългогодишно
развитие и впечатляваща артистична дейност
в престижни световни центрове на изкуството, показват зрялото творчество на авторката
в светлината на разнообразни естетически и
пластически търсения.

„Липса и компенсация” – самостоятелната
изложба на Антония Гюрковска, бe предназначена и замислена специално за пространството на the Fridge (септември 2013).
Художничката представи видео и инсталация,
свързани с посоката на работа от последните
две години. „Подобно на други инсталации на
Гюрковска в Чикаго и Берлин, и тук абстракцията преодолява равнината на изображението
и самото пространство става рематериализирано. Изложбенaта зала е поле на териториалност, исторически и навярно херметично
запечатано като основа, върху която предмети
са оживявали и са се преобразували, но важността на живописта като средство остава.”
(Кортни Р. Томпсън)
“Стояновите доматени продукти” (галерия
„Credo bonum”, 5.9 – 6.10) е проект, който изследва преминаването на форми и идеи в няколко културни нива, саботирайки понятието
за реалност. Камен Стоянов готви култура,
пренасяйки рецептите на своята идентичност
в различни контексти и ситуации. Чрез храната художникът прави иронични изследвания
не само върху постоянно менящия се статут
на художественото произведение, но и върху
своя собствен статут от позицията на емигрант, на временно пребиваващ артистичен
агент, изобщо на чужд елемент в непозната
среда. Готвенето е подходяща стратегия да се
съберат много и различни елементи от тази
среда, да се смесят със специфичното, внесено
от автора, да се разбъркат различните културни пластове до постигането на най-добър
вкус/образ/обект.

Камен Стоянов – Доматена супа
Красимира Дренска - Physiology of Katharina
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РУМЕН ЛАПТЕВ /1957 - 2013/

Румен Лаптев е роден през 1957 г. в София. Завършва живопис в Художествената академия. Съосновател е на Секция 13 (неконвенционални форма) към Съюза на българските
художници. Работи в Националната художествена галерия. Петнадесет години преподава
рисуване в Националното музикално училище. От 1993 г. е хоноруван и редовен преподавател в Нов български университет. И най-важното – той беше художник, автор на интелигентна и чувствителна живопис.

ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ – БОЯДЖАНА /1933 – 2013/

Емблематична личност от пловдивската бохема, напорист и талантлив живописец и
монументалист, наследил от именития си баща любовта към изкуството и неизтощима
жизненост.
Художник, който ни провокираше и респектираше с активното си творчество, изпълнено с артистични закачки и непрекъснати експерименти, подчинени на завиден със
свежестта си професионален замисъл, на идеален баланс между енергията на цветовите
съпоставяния, на смелост в съчетаването на различните материали и разнообразие на
композиционните решения.
Не обичаше да наименува картините си, за да не наруши тяхната абстрактност. Работеше на един дъх – не защото се страхуваше вдъхновението му да не загуби непосредствеността си, а защото беше експанзивна и непрестанно търсеща натура.

ПЕТЬО АЛЕКСАНДРОВ /1950 – 2013/

Петьо Александров е роден в град Елин Пелин. Завършва техникум по художествени занаяти и след това скулптура във Великотърновския университет.
Първата му самостоятелна изложба е в София през 1985 г. Оттогава прави още 18 експозиции. Работи с камък, бронз и дърво.
В последните години Петьо Александров стана известен с най-голямата статуя на св.
Богородица в света, изработена съвместно с Никола Стоянов и колектив. Монументът бе
открит в Хасково през 2003 г. и е вписан в книгата „Световните рекорди на Гинес”, а от
2009 г. е включен в Стоте национални туристически обекта на България.
“В творчеството си съм се базирал на традициите на старите майстори, които са
творили преди мен, живели по нашите земи и вдъхновили ме чрез изразните средства на
скулптурата да изразя моите чувственост, познания и отношение към живота. Произведенията ми могат да ви се сторят разностилни, но това е моето поетапно развитие и
непрекъснатото ми търсене на ново и ново пластично изразяване на любовта и хармонията.”

ВЕЛИМИР ПЕТРОВ /1939 – 2013/

Велимир Петров е роден в Русе. Неговата работа като художник минава през различни
периоди и търсения, но той остава верен на вдъхновението от родния си град. Член е на
Съюза на българските художници, секция „Живопис”, от 1967 г.
Името му обаче ще остане свързано не само с изобразителното изкуство, но и със словото - той е автор на няколко хумористично-сатирични книги, които допълват с нови
черти лицето му на творец.
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i n memoriam
ЙОРДАН СПИРОВ /1944 – 2013/

Йордан Спиров е роден в София. Завършва Художествената гимназия, след това стенопис в ателието на професор Георги Богданов в Художествената академия.
Той работи в мокро фреско, сграфито, металопластика, керамични пана, мозайки, като
във всяко от произведенията си търси синтеза между монументалното изкуство и архитектурата.
Йордан Спиров е дългогодишен преподавател в Националната художествена академия.
Разширява сферата на педагогическата си дейност, като оставя знанията, опита, уменията си на художник в няколко книги - технологични справочници.
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Орлин Иванов - портрет на Боян

съ о б щ е н и я
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Мая Стайкова - Вагнер
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