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с ъ общения
Решения и въпроси, обсъждани от ИБ и УС на СБХ от 9.07 до 24.09 2012 г.
1. СБХ се присъединява към отворено писмо от творческите съюзи до Министерството на
културата относно дейността след промените в НДК.
2. Определено е жури за биеналето на малките форми в Плевен в състав: проф. Ивайло
Мирчев, Йордан Кисьов и Недко Недков. СБХ връчва награда на стайност 1000 лв.
3. По искане на общината в гр. Сливен за номиниране на художник за наградата „Добри
Чинтулов” ИБ определи Георги Пенчев.
4. По решение на УС започна ремонт на покрива на едно от халетата в Илиянци.
5. Поради желанието на СБХ да поддържа добри отношения с наемателите си и предвид
взаимния интерес ИБ взе решение за намаляване на наемите с 5% до края на 2012 г.
6. По решение на ИБ е проведен частичен ремонт на покрива и боядисване на залата
„Райко Алексиев” на ул. „Раковски” 125.
7. По предварителна договореност с фондация „Илинденци” СБХ поема част от транспорта
за откриването на поредната художествена изложба там.
8. По решение на ИБ се връчват награди – творби от фонда на СБХ, за: изложбата „Послания от вековете”, Велико Търново, Анимационния фестивал във Варна и международния
студентски конкурс „Рисунка” на НХА.
9. СБХ взе участие в ремонта на графичната база в Самоков.

ОТНОСНО НОВИЯ САЙТ НА СБХ:
Всички членове имат право да се представят в него с портфолио по образец, което ВСЕКИ
АВТОР САМ ПРАВИ. За целта членовете на СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. Пароли се получават по имейл, телефон или лично в
Международен отдел на СБХ след проверка за платен членски внос.
Стандартният пакет включва 5 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.
През ноември 2012 г. ще се проведе националната изложба „Дървопластика” във
Велико Търново. Откриване - 2 ноември 2012 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”.
Творби за изложбата ще се приемат в София и ВеликоТърново. Приемане на творбите в София – 25 октомври 2012 г. от 10 до 17 ч. в СБХ, ул. „Шипка” 6. Информация за
приемане на творбите във Велико Търново можете да получите на тел. 062 / 62 15 25
– Цани Василев.
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AMEXIM Co. – American Export Import Company чрез Фондация “Бибин” организира договаряне с българските художници за права на тираж (за Limited editions; Prints и др.) на
предложени от тях картини.
Картините се предоставят на електронен носител, формат на файловете JPG с големина 200
- 300 kb, при подписване на договор за предоставяне на права за тираж.
По време на договарянето авторите представят снимки на произведенията си.
Договарянето ще се състои в „Галерия за архитектура, изкуство и дизайн” в София, ул. „6ти септември” 17, партер, след предварително определен ден и час чрез електронна поща:
amexim1@aol.com, или тел. 0893 423 328 (от 13 до 23 ч.)
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
октомври 2012 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Изложба Национални награди „Алианц България” за живопис скулптура и графика
4 – 30 октомври, ет. 1 и 2
откриване 4 октомври, 18 ч.
Изложба рисунки - Диего Малло, Барселона, Испания,
5 - 14 октомври, ет. 4, фоайе
Юбилейна изложба на Рафаел Михайлов, живопис
10 – 30 октомври, ет. 4
откриване 10 октомври, 18 ч.
Изложба на представителството на СБХ, Сливен
12 – 27 октомври, ет. 3
откриване 12 октомври, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ” – УЛ. „РАКОВСКИ” 125
Италиански културен институт – изложба „Съвременното изкуство на
териториите на Италия: Поглед в бъдещето”
16 – 30 октомври
откриване - 16 октомври, 18 часа
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Урсула Щиглих-Шнауп, изложба монотипия и графика
15 – 29 октомври
„Между земята и облаците”, Снежана Бисерова, графика
31 октомври – 14 ноември
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конкурси

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
ноември / декември 2012 година
(датите на откриване ще бъдат уточнени допълнително)
ИДЕЯ ЗА ДОМ. СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 80 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
10 изложби, реализирани като отделни кураторски проекти
ОГЪН, куратор Станислав Памукчиев, „Шипка” 6, ет. 1
ВОДА И СВЕТЛИНА, куратори Олимпия Николова, Андрей Даниел, „Шипка” 6, ет. 2
КАМЪК И ДЪРВО, куратор Иво Бистрички, „Шипка” 6, етаж 3
ХЛЯБ, куратор Весела Радоева, „Шипка” 6, ет. 4
ЛЮБОВ, куратор Мария Василева, галерия „Райко Алексиев”
БИБЛИОТЕКА (Сили на анонимност), куратор Петер Цанев
галерии „София прес” и „Дебют”
РАБОТИЛНИЦА, куратор Филип Зидаров, галерия „Индустриална 11”
ИГРАЧКИ, куратор Божидар Бояджиев, галерия „Академия”
БУДОАР (Един нов будоар), куратори Мариела Гемишева, Димитър Делчев
галерия „Юзина”
КОМУНИКАЦИИ, куратор Йово Панчев, галерия „Vivacom Art Hall”

Григор Бояджиев - Децата ми дайте - портрет на Веска
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17-то международно биенале на графиката – Варна 2013
Биеналето се организира от Община Варна, Министерството на културата, Съюза на българските художници и се провежда под патронажа на кмета на град Варна.
І. Цели
1. Представя достиженията на световното графично изкуство.
2. Стимулира творческите изяви и контакти на художници от цял свят.
ІІ. Време и място
1.17. МБГ – Варна `13 се открива на 23 май 2013 г. в Художествената галерия – Варна.
2.Краен срок за получаване на творбите – 31 декември 2012 г.
3.Адрес:
МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА
Художествена галерия „Борис Георгиев”
ул. „Любен Каравелов” 1
9002, Варна
тел./факс: (052) 60 77 37
ІІІ. Условия за участие:
1.Не се взема такса за участие.
2.Всеки участник може да изпрати максимум две графични творби, създадени през последните две години и изпълнени в техника, позволяваща тиражиране (БЕЗ ПРИНТЕР).
Размерът на графичните творби трябва да не е по-голям от 80 х 120 см и не по-малък от
20 х 20 см.
3.Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна на графиките и да
бъдат попълнени с ПЕЧАТНИ БУКВИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
4.Творбите да не се изпращат в рамки, а в тубуси или между две твърди плоскости.
5.На тубуса трябва да пише: „ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ. БЕЗ ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ”.
6.Във формуляра за участие авторът дава съгласие или несъгласие творбите му да бъдат
откупени и сам определя цената в български левове или евро. Данните от формуляра се
включват в каталога и други публикации във връзка с биеналето.
7.Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на биеналето.
8.Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите графики се връщат с всички
останали след закриване на биеналето.
9.Творбите на специално поканените участници не се журират.
10.Разходите по изпращането на графиките до България са за сметка на автора, а разходите по тяхното връщане са за сметка на организаторите.
11.Организаторите не носят отговорност за щети, нанесени по време на транспортирането
на творбите.
12.При желание участниците сами застраховат творбите си.
ІV. Награди
Международно жури определя следните награди на 17. МБГ – Варна `13:
Голяма награда на град Варна:
2000 евро
Специална награда на журито:
1500 евро
Три равностойни награди:
по 1000 евро
Награди на културни институции, организатори и спонсори.
Носителят на Голямата награда е поканен да направи самостоятелна изложба в рамките
на следващото биенале. Всички разходи по организирането на самостоятелната изложба и
каталогът към нея се поемат от организаторите.
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V. Откупки
1. Откупки се правят по цени, посочени от автора във формуляра. Изплащат се в левове
или съответно в евро.
2. Парите от откупката се депозират в банковата сметка на биеналето и могат да се получат от автора при представяне на документ за откупка.
3. Организаторите получават 20% комисиона от стойността на всяка откупена творба.
4. При желание авторите могат да направят дарение за биеналето. Творбите постъпват в
колекцията на фонда на галерията, от който се организират изложби в страната и в чужбина.
VІ. Други
1.Формулярът за участие трябва да се попълни четливо с ПЕЧАТНИ БУКВИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
2.На всеки участник се изпраща безплатен каталог.
3.В случай че творбите се върнат на организатора поради неточен адрес или име, след
известен период от време се счита, че съответният участник се отказва от собствеността си
върху тях.
4.Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват творбите за нуждата на каталози и популяризиране на биеналето.
Формуляри и статути на биеналето можете да получите от СБХ, секция „Графика”
(София, „Шипка” 6, ет. 4, Албена Спасова). Допълнително ще бъде публикувана информация за евентуално приемане на графики за биеналето в София.
Българската народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на
художествени проекти на възпоменателни монети, емисия 2013 г.:
Писмените условия и задължителни изисквания за проектите на възпоменателните монети могат да бъдат получени всеки работен ден в сградата на БНБ на гише № 54 (тел. 02
9145-1217 от 8:30 до 12 и от 14 до 16 часа) и са публикувани по-долу.
Повече информация - на http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCompetitions/NAC_
COINS_COMPETITIONS_BG
25-то УБЕ Биенале – Международен конкурс за скулптура на открито
През есента на 2012 г. в град Убе, префектура Ямагучи, Япония, ще се състои 25-ото УБЕ
Биенале – Международен конкурс за скулптура на открито.
Събитието стартира през 1961г. като „УБЕ изложба за скулптура на открито”. Оттогава то
разширява възможностите на съвременната скулптура и създава връзка между скулптурата
и градския пейзаж. Петдесетата годишнина на биеналето е отбелязана с последната, 24-та
изложба. 18 наградени творби и 40 други ще бъдат изложени в Токива парк. След изложбата
най-добрите две работи ще бъдат изложени по улиците или парковете на град Убе.
Организира се от град Убе, комитетът на биеналето УБЕ, в. „Маиничи”.
Спонсорирано от: Ube Industries, Ltd.
Краен срок за формуляри за участие: 9 ноември 2012 г.
Първоначален подбор на макетите: 15 декември 2012 г.
Втори подбор на скулптурите: 28 септември 2013 г.
НАГРАДИ:
- Голяма награда – 5 000 000 йени
- Награда на „Ube Industries, Ltd.” – 4 000 000 йени
- Награда на „Mainichi Newspapers” – 1 500 000 йени
- Награда на музея в Убе – 500 000 йени
- Други награди
Цялата информация – на www.sbhart.com
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МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” СОФИЯ 2012
Организатори:
СБХ - СЕКЦИЯ “ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ”, ГАЛЕРИЯ “СЕЗОНИ”
с подкрепата на програма „Дебюти”, Национален фонд „Култура”
Тема: „ВИНОТО”
Раздели:
1.ГРАФИКА – МАЛЪК ФОРМАТ
2.ЕКСЛИБРИС
Условия за участие
Форумът е отворен за всички съвременни художници, без възрастови, национални и образователни ограничения.
Всеки автор може да представи до 4 произведения (за всеки от разделите), изпълнени в
графична техника, създадени през последната година и подписани самолично според общоприетите изисквания за графика.
За раздел „Екслибрис” произведенията се представят в 2 екземпляра.
Размери за раздел 1. „Графика – малък формат”
максимален формат на голямата страна на хартията - 20 см;
задължително е графиките да са в рамки с формат 30х35 см
и да са с професионелен експозиционен и търговски вид
за раздел 2. „Екслибрис”
максимален формат на изображението 13х13 см.
Допълнителни изисквания
За нуждите на рекламата и популяризирането на събитието е необходимо всеки автор да
представи компактдиск, съдържащ дигиталните изображения на представените произведения
в резолюция 300 dpi, или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg
Въвежда се еднократна такса участие в размер на 20 лева, която не подлежи на връщане
независимо от резултатите на селекцията.
Селекция и награди
Жури, назначено от УС на СБХ, определя колекцията и наградите.
Награди:
Награда за цялостно представяне – плакет на името на Стефан Марков + 300 лв.
Награда за млад автор – плакет на името на Стефан Марков + 300 лв.
Награда на името на графика Георги Василев – 300 лева
Награда за екслибрис – 300 лева
Награда за журналист с принос при популяризирането на съвременното българско графично изкуство
Допълнително са предвидени различни форми и програми за поощряване на млади и дебютиращи автори
Срокове
Представяне на работите
5 ноември (понеделник) 2012 г., от 10.00 до 16.00 ч., в секция “Графика” – СБХ, ул. “Шипка”6, ет. 4
Откриване на изложбата
1 декември (събота) 2012 г., 18.00 ч.
Галерия “Сезони”
Съпътстваща програма
В рамките на Форум „Малки графични форми” ще бъде представена колекция – избрано от
международната изложба „Графика – малък формат”, провеждана в Ниш - Сърбия, както и
други изложби, експонирани в различни столични галерии.
Предстои публикуването и популяризирането на пълната програма на събитието.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА РЕЗИДЕНТСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СБХ ЗА 2013 Г.
в Сите дез ар (Париж), Швандорф (Германия), Мюнхен (Германия) и Барселона (Испания)
На 21 септември 2012 г., комисия-жури, назначена със заповед №155/17.09.2012 г. на Председателя на СБХ, в състав:
Десислава Минчева – председател, и членове:
1. Николай Майсторов – живопис
2. Иван Славов – скулптура
3. Васил Колев – графика
4. Нели Христова – керамика
5. Георги Великов – дърворезба
6. Михаела Пъдева – текстил
7. Георги Янков – графичен дизайн
8. Владимир Николов – бижута
и представител на КК на СБХ - Елена Панайотова
прегледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя
на получените гласове специализантите в Сите дез ар, Париж – 2013 г., Швандорф, Германия
– 2013 г., Мюнхен, Германия – 2013 г., и Барселона, Испания – 2013 г., както следва:
За Сите дез ар:
1 Валентин Савчев
2 Иван Иванов
3 Юлиана Текова
4 Елена Георгиева
5 Николай Русев
6 Светозар Бенчев
7 Иван Велчев
8 Красимир Зинин
9 Марианжела Анастасова
10 Миглена Александрова-Кондова
11 Лилия Балева
12 Светла Петкова
Резерви:
13 Юри Буков
14 Калия Калъчева

За Швандорф
1 Мирена Златева
2 Росен Тошев
Резерви:
3 Калия Калъчева
4 Лаура Димитрова
За Мюнхен*
1 Богдана Топрева
2 Десислава Христова
3 Елена Яневска

НАГРАДЕНИ АВТОРИ ОТ БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2012
На 12.09.2012 г. комисия, назначена със заповед № РД-10-1195/10.09.2012 г. на кмета на
Община Плевен, в състав:
Емил Мирчев, председател – скулптура, и членове
Иван Узунов - живопис
Йордан Кисьов – живопис
Недко Недков – графика
Милко Божков – живопис
Нина Дорошенко – представител на Община Плевен
определи носителите на наградите от шестото издание на БМФ – Плевен 2013:
Голяма награда на СБХ – Мари-Терез Господинова
Награда на фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – Веселин Дамянов-ВЕС
Награда на Община Плевен – Пламен Бонев
Награда за живопис – Дианка Тодорова
Награда за графика – Лаура Димитрова
Награда за скулптура – Гълъбин Христов
Награда за млад автор – Антон Камбарев
Почетни дипломи за представяне:
Скулптура: Траяна Панайотова, Убавка Тончев, Богомил Николов, Атанас Пасев, Николай Нинов
Графика: Димитър Каратонев, Росен Спасов, Иван Нинов, Станислав Божинов, Ирина Робева,
Тодор Овчаров
Живопис: Десислава Минчева, Христо Атанасов, Росен Кръстев, Симеон Панайотов, Милен
Джановски, Кирил Харалампиев, Кольо Костов, Иван Милушев, Румен Михов – Попа

За Барселона*
1 Дарина Янева
2 Коста Костов
3 Десислава Денева

* От всяка тройка номинирани от комисията автори, след изпращане на портфолио, оттам
избират по един, който ще бъде приет за престой в ателиетата, съответно на GEDOK (Мюнхен)
и LA ESCOCESA (Барселона).
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ПЪТЯТ МЕЖДУ ДВЕ ПРИСТАНИЩА

за АНЕТА ДРЪГУШАНУ
Анета Дръгушану представя една скром
на, но изискана колекция от последни свои
картини, разположени на четвъртия етаж
на „Шипка” 6. Тя е, както винаги, на обичай
ното си високо художествено ниво. Отно
во виждаме познатите, още по-рафинира
ни и по-изчистени седефени тонове и гами,
обобщените, тук-там загатнати като ма
терия и форма и същевременно чезнещи в
различни пространствени интервали и
планове фигури на хора в най-различни със
тояния. Впечатлява ни динамичната симе
трия на композиционната организация на
изображението независимо от характера
на мотивите или на оскъдния предметен
реквизит. При все това нямаме усещане
то за нещо познато или вече „проиграно”,
тъй като художничката неспирно чер
Анета Дръгушану - Сън под слънцето
пи инвенции и инспирации от средата, в
която живее, от ежедневните ситуации, в които участва или попада, от общуването си с
най-различни хора, както и, естествено, от богатото наследство на класическата живопис, с
която е израснала. А това е несекващ, жив извор на творчество.
Въпреки своето действително солидно професионално образование – ученичка на знамени
тия румънски живописец Корнелиу Баба, Анета Дръгушану никога не е била академичен худож
ник. В своето творчество – и за това безпорно свидетелстват и картините от сегашната й
изложба – тя осъществява много своеобразен синтез между класическа и модерна живопис. От
класическата живопис тя развива грижата и вниманието към композицията, култивирането
на богатите, съзнателно и едновременно интуитивно редуцираните монохромни живописни
тоналности, занаятчийската, в най-високия смисъл на думата, направа на картината. От
модерното изкуство авторката извлича необходимите за себе си уроци относно възможните
художествени и пластически хиперболи, взаимопроникването и взаимопресичането на плано
ве и пространствени зони, елиминирането на сюжетния разказ, ако изобщо можем да говорим
за разказ.
От всички тези компоненти, съчетани в органичното единство на картинния свят, се раж
да ярката индивидуална и категорично стилово разпознаваема физиономия на Анета Дръгуша
ну, която от години определя нейното неповторимо присъствие в съвременния ни художест
вен живот.
проф. д. изк. Чавдар Попов

Наименованието на експозицията в галерия „Париж“ е „Графики и рисунки“, като тя е и свое
образно продължение на „Пристанища и крайбрежия“ - изявата на авторката в Националната
галерия за чуждестранно изкуство, състояла се през февруари тази година.
Веселина Томова е родена през 1958 г., учи в НХА при проф. Румен Скорчев и получава магис
търска степен от Академията за графични изкуства и оформление на книгата в Лайпциг. В
Германия продължава със следдипломна квалификация при проф. Ролф Курт, а от 1990 г. живее и
работи в Канада – Сейнт Джонс (Нюфаундланд). Тя е партньор основател и графичен дизайнер
на фирмата Vis - a - Vis Graphics. Веселина Томова е илюстратор на над 30 книги и носител на
редица награди за работата си в областта на графиката, илюстрацията и графичния дизайн
в България, Германия и Канада.
Синтезиран анализ на творческия път на авторката прави доц. д - р Милена Георгиева - ку
ратор на февруарската изложба в Националната галерия за чуждестранно изкуство:
“В началото на 90-те години на ХХ в. голяма част от нашия художествен елит емигрира в
чужбина, особено в Канада и САЩ. Тогава търсенето и намирането на нов дом и гостоприем
на среда за развитие са твърде актуални в екзистенциален план. Съвсем естествено е те да
рефлектират върху творчеството на художниците ни. Пристанището е метафора, която
изразява техния стремеж на смели мореплаватели в бурното и често пъти негостоприемно
море на световното изкуство. Пристанищата и крайбрежията са желаните, търсени места
за емигранта – местата, които отново може да припознае като свои, т.е. да получи възмож
ността да твори с пълния си капацитет. Те свързват двата негови свята – стария, който
носи със себе си, и новия, който намира там. Пристанището се превръща в сакрално място – в
него акостира не само тялото, а преди всичко душата на артиста. Случаят с Веселина Томова
е повече от щастлив – Нюфаундланд, Сейнт Джонс и островите наоколо стават нейните
места не само в географски и житейски мащаб. Графиките на Веселина сa пътуването към
себе си, към спомените, към желанието да се свърже миналото с настоящето, бита и стила
на живот в малката югоизточноевропейска страна с огромните пространства, историята и
жителите на Новия континент. Когато голямата тема за Пътя и пристаните в живота на
един творец бива разработена от изтънченото перо на образован и фин автор като Веселина
Томова, резултатът е интелектуална и психологическа наслада от нейните графики, изпълнени
в класическата техника на офорта, но в съчетание с живопис
ната нежност на монотипията и авантюрите с оригинална
та техника Сhine-colle, при която графичният отпечатък е
донякъде изненада и за самия автор.
Целта на изложбата е да запознае нашата публика с разви
тието на един български творец, разгърнал собствения си по
тенциал в условия извън Родината. Завръщането на нейното
изкуство в България е необходимо, за да завърши странства
нето му в началното пристанище, преди да поеме отново на
път. А за нас - да проследим траекторията на този път към
универсалните стойности на графиката, разплитайки наплас
тената в тях археология на различни художествени тради
ции и емоции...“
Сегашната изложба в столичната галерия „Париж“ показва
както подбрани графики на Веселина Томова, така и съвсем нови
рисунки, създадени в България през последните няколко месеца.
Веселина Томова Far away in Australia
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ГРИГОР БОЯДЖИЕВ
В СОФИЯ
„Работата ми през последните десетилетия е един цялостен опус, част от който представям
в настоящата изложба. Това ми обръщение към света естествено е свързано с двете страни, на
които съм благодарен длъжник. То трябва да започне от родната България, която ме е създал,а и
да стигне до страната, която ме е съхранила - САЩ.
Цялата ми изложба може да бъде видяна като един символичен жест, отнасящ се до идейния
силует на Кръста.
В хоризонталата на нашата ежедневна обичайност и тривиална мащабност, чрез деформираната от себичност оптика на падналата ни природа ние виждаме себе си и другите в кривото
огледало на относителността.
От безизходната ротация на относителното добро и зло никой не може да се измъкне само с
човешки усилия, както барон Мюнхаузен опитва да изскочи от блатото, дърпайки се сам нагоре
за косата.”
Григор Бояджиев

изкуство, думи
Австрия, Англия, Хърватия, България и др. През 2009 г. е ръкоположен за дякон, а наскоро след
това и за български православен свещеник.
Нека пожелаем успех на този извиращ от сърцевината на духовната ни традиция автор,
който, следвайки съкровението си, чрез невероятно богатата си визуална култура и речник –
от реализъм до абстракция, достига до един така изненадващ, шокиращ и напълно персонален
изказ. А на българската публика да пожелаем да се запознае не само колкото се може по добре с
творчеството на автора, с което основателно трябва да се гордеем, но и със самия автор,
който е ерудирана и всестранна колоритна личност, в която се премостват и осмислят прос
транствата между България и САЩ, изкуството и вярата, традицията и съвремието, теоло
гията, житейската мъдрост и хуморът.
Ивайло Манев

След 30-годишна кариера в САЩ Григор Бояджиев откри с пърформанс самостоятелната си
изложба на 10 септември в 7 часа вечерта, на втория етаж на ул „Шипка“ 6, в залата на Съюза
на българските художници.
Етика и естетика са в единен хармоничен организъм. Това е онзи висш идеал, който е осъ
ществяван в античното изкуство и който се оказва тъй чужд на съвремието ни, където или
в името на естетиката бива жертвана етиката „изкуство заради изкуството”, или в името
на идеологии естетиката липсва.
Верен на подчертано персоналния си и абсолютно съвременен стилистичен изказ, включващ
изключително богата палитра от похвати – от реализъм до абстракция с барокови корени,
Григор Бояджиев ни радва с картини, от които посредством вибриращо от жизненост и сво
бодно експресивно живописване блика и задълбочено и неподправено изживяване на православ
на личност.
Роден е в 1946 г. В София, където завършва Националната художествена гимназия през 1965 г.
Дипломира се в Художествената академия в Загреб през 1972 г., след което отново в София
твори в качеството си на многостранен талант в областта на живописта, илюстрацията и
монументалното изкуство. Участва в множество общи и колективни изложби у нас и в чужбина.
През 1983 г. напуска страната и се преселва в САЩ, в Лос Анджелис, където продължава мно
гостранната си дейност.
От една страна, в Холивуд той развива успешна кариера в най големите студии – „Дисни”,
„Уорнър”, „Юнивърсъл”, „Метро Голдуин Майер”, „Хана Барбера”, „Лендмарк” и др. Работи пре
димно в еклектичния жанр на тематичния интертейнмент, където се осъществяват проек
ти от рода на Дисниленд, както и тематични курорти като Лас Вегас и др. В качеството си
на продъкшън дизайнер и шоу проектант е автор на концептуални разработки, като дава ос
новни идеи за мащабни шоу продукции. По време на реализацията на неговите проекти той е
арт директор, ръководещ многобройни колективи от архитекти, художници, скулптори и др.
От друга страна, Григор Бояджиев едновременно продължава работата си на живописец и в
последните десетина години работи само в тази насока. Пише стихове. Има множество групо
ви и самостоятелни изяви. Негови работи са притежание на колекции в САЩ, Канада, Франция,
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МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА СТЪКЛОТО
Международният фестивал на стъклото в София се провежда за втори път. Първото
издание през 2010 г. премина с голям успех в различни галерии, пространства и институции.
Основни организатори са пак Екатерина и Росица Гецови и комитет от експерти, като ку
ратори са Доун Бенет от САЩ и проф. Свилен Стефанов. Фестивалът се открива в галерия
„Райко Алексиев” с колективна изложба и продължава с изложби на Екатерина Гецова в галерия
„Юзина” и на Анастасия Андреева и Борис Шпейзман (Израел) в галерия „Аросита”. Паралелно
ще протичат и различни уъркшопи и презентации пред ученици от художествените гимна
зии и студенти. Марлене Роуз (САЩ) е подготвила за своята презентация специална книга за
отливане на стъкло в пясък, която представлява един ясен и перфектен като информация
труд. Възхитителната прецизност, с която авторката се е подготвила за своите демон
страции, показва как трябва да се подхожда към учебния процес. Книжката на български и
английски език, която тя е подготвила, е еднавременно популярна и професионална, допълне
на е с илюстрации и чертежи, които биха вършили работа както на ученици, така и на про
фесионалисти. Участничка в изложбата в галерия „Райко Алексиев”, Марлене Роуз представя
свои работи, които показват един завършен възглед върху изкуството на стъклото. В тях
натурата е обобщена и изведена до поетичност, а стъклото е разбрано в неговия най-фин
и неутилитарен смисъл.
Изложбата в галерия „Райко Алексиев” е съставена от български и американски художници.
От американците правят силно впечатление Джейми Харис със своите изчистени съдове,
Джоузеф Кавалиери с декоративното си стъкло, Ерика Розенфелд и особено Кристина Ботуел,
която странно комбинира попарта и арт-брут в неговия най-директен смисъл.
От десетината български участници, като изключим Константин Вълчев и Екатерина Ге
цова, повечето са без особена практика в този труден и неособено популярен вид изкуство.
За сметка на това информалните работи на Сашо Стоицов, метафорите на Анна Бояджие
ва, инсталацията на Петер Цанев, композициите на Нина Ковачева показат оригинален въз
глед и истински професионализъм. Може да се каже, че всички български автори са подходили
по необичаен начин към стъклото и това прави от изложбата едно очарователно събитие.
Големите разлики във възгледите и подходите на българските участници показват, че прин
ципът да се въвличат в тази трудна техника професионалисти от други видове изкуство
води до определен успех. Успехът, разбира се, е подкрепен от професионалната намеса на
майсторите, които са им сътрудничили.
Изложбата на Екатерина Гецова в галерия „Юзина” доказва качеството на тази авторка
да развива своите пластически решения. Човешката фигура, върху която тя се базира, е ос
мислена и опоетизирана от крехката същина на стъклото и деликатното боравене с цвета.
Особен интерес представлява изложбата на Борис Шпейзман и Анастасия Андреева, един
тандем, чиято съвместна работа предстои да следим в годините. Двамата автори корен
но се различават като стил, като антропоморфните пластики на Анастасия Андреева без
спорно са едно интересно постижение на фона на съвременните търсения в скулптурата.
Преднамерено използвам термина скулптура, защото тук комбинацията между стъкло и
метал е подчинена на пространственото решение и на съпоставката между различни кон
трастиращи си структури. В този смисъл работите на младата авторка заслужават специ
ален критически анализ.
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Международният фестивал на стъклото в София 2012 е една от най-успешните художест
вени прояви през годината у нас. Нещо повече – чрез тази манифестация ние се включваме в
международния календар на това високо ценено изкуство по света, наречено художествено
стъкло. Доминиращият българско-американски характер на изложбата тази година предпос
тавя подобно, както и различно интерпретиране на проблема в бъдещите издания на това
своеобразно биенале. Очакваме решенията, които предстоят, с интерес.
Димитър Грозданов

Анна Бояджиева

Екатерина Гецова

Анастасия Андреева
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ИЗБРАНО
ИЗЛОЖБА НА БУЯН ФИЛЧЕВ
Творчеството на Буян Филчев се проявява в множество формални, технологични, функ
ционални и видови направления (рисунка, печатна и компютърна графика, колаж, живопис,
книжен дизайн), но заедно с това демонстрира впечатляваща цялостност, органичност и
монолитност. „Стилът – това е човекът”, беше казал някога френският критик и поет
Сент Бьов. Не случайно си спомням за тези думи сега, когато разглеждам творбите, вклю
чени в настоящия каталог. За сетен път установявам, че за автора процесът на рисуване
е непосредствена вътрешна необходимост, спонтанен изказ на таланта, непреднамерена,
естествена проява на виртуозното му художническо майсторство, но заедно с това и дъл
бок, промислен израз на фундаменталните отношения между човека и Всемира, неговата
собствена, неповторима точка на съприкосновение с Божественото начало. Трудно ще от
крием, ако въобще това е възможно, случаен щрих, необосновано петно или произволен цвят
в неговите творби. Всичко е на мястото си, грижливо композирано, сложно оркестрирано,
тънко уравновесено. Но показателно – запазващо едновременно с всичко останало и непов
торимото удоволствие от креативния акт на пластическото себеизразяване.
Тези особености на творческия натюрел и на художествените опуси на Буян Филчев се дъл
жат на факта, че авторът в пълна степен притежава две измежду най-важните качества на
стойностния и автентичен художник – определен, кристализирал през годините пластичен
мироглед и изключително висок професионализъм. Талантът, както се казва, е от Бога, но
другото се постига с непрестанна, упорита и целенасочена работа, с постоянно обогатява
не на познанията и със стремеж към духовно усъвършенстване, колкото и както ни позволя
ват условията, в които живеем и при които вършим своята ежедневна работа.
Мога лично да свидетелствам, че авторът е изминал в логична последователност, стъпка
по стъпка всички основни етапи на художническото си съзряване – от импровизираната
рисунка до компютърната графика и колажа.
Буян Филчев е художник, който по естествен начин съумява да удържи в пределите на
отделната творба изключително голямото разнообразие от
противоположности, които тя обикновено съдържа. По съ
щия начин, по който и светът, в който живеем, е изтъкан от
милиарди различни нишки и художественото произведение
представлява всеки път уникално и неповторимо единство
от безкрайно много компоненти – от ръкотворно и техно
логично, от личностно и имперсонално естество, от субек
тивни усещания и от отломки на колективната памет и т.н.
Често пъти гладката материална субстанция и релефната
фактура, абстрактният цвят и натуроподобният мотив,
проблематичното съжителство на които се оказва възмож
но единствено и само благодарение на художническия талант
на автора, функционират в една странна, противоречива и
заедно с това удивително завършена „стереокартина”, чии
то неспирно усложняващ се пространствен и композиционен
строеж е визуално-пластичният еквивалент на някои от осно
вополагащите въпроси на битието, на материята и на духа.
Буян Филчев - Посвещение
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проф. д. изк. Чавдар Попов

ХАРАКТЕРИ.
ОГНЯН ЧИТАКОВ в
ГАЛЕРИЯ „РЕЗОНАНС”
„Скулптурата ми дава свободата да творя и да визуализирам най-добре концепциите си. Обичам я, защото тя е форма, пространство, функция, архитектура, дизайн, инженерна
мисъл, технология и най-вече изкуство, едновременно изящно
и приложно. Измежду всички нейни изразни средства, моята
страст е камъкът - той е древен, свещен и аз го нося в характера си.“
Огнян Читаков
Скулпторът Огнян Читаков е ярък талант с изключител
ни качества. Макар и все още много млад, той демонстри
ра в творчеството си респектиращ професионализъм,
автентичен изказ и богата пластична култура. Неговите
монументални творби, изградени на принципа на натегна
тите конструкции, са единствени по рода си, уникати,
които освен с виртуозно изпълнение и забележително про
никване в материала се отличават и с дълбочината на пос
ланията си.
Навлизайки в структурата на земния камък, авто
рът търси и дълбае своя философски камък, онова невиди
мо духовно творение, което алхимиците наричаха Lapis Огнян Читаков - Глава
filosoforum.
В неговите ръце неумолимите закони на гравитацията намират своето равновесие, а съ
зидателните творчески импулси превръщат хаоса в космос, тежестта и съпротивлението
на масата - в красива структура, която се издига към небето като птица.
Всеки истински художник се бори с материята, с нейната упорита жилава природа. И в
тази трудна битка духът не винаги е победител. Скулптурите на Огнян Читаков са истин
ски триумф на мисълта и техническите умения – една хармонична доминанта на авторова
та воля и талант.
Нова насока на творчески търсения са малките пластики на автора - камерни, ювелирни
и загадъчни. От най-дълбоките недра на гранита и габрото ни съзерцава тайнствено око,
като врата към отвъдното, като висш космически разум.
Когато се изправим пред тези мистериозни творби, нашата триизмерна реалност се
превръща в прелюдия към друго пространство, пространство на варианти, което трасира
пътя към дълбините на мирозданието. През оживялата оптика се пречупва цяла вселена,
родена от извънземна еволюция.
И макар че пластиките са изпълнени с дизайнерска прецизност и духа на една модерна
естетика, синтезът на камъка и стъклото звучи изключително първично, като жива орга
нична клетка.
Надничайки в многобройните очи на тези живи създания, изпитваме потребност да прек
рачим прага на другия свят и да се изгубим в него.
Ахмед Чаушев
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ОТ КНИГАТА ДО ОБЕКТА
Според древните юдеи при наличие на свитък със
свещени текстове, отпечатани дори само с еднаединствена грешка, следва незабавно погребване на
дефектната книга, тоест заравянето й в земята,
подобно на човешко същество. Именно заравяне,
тоест превръщане на хартията в пепел (овещест
вяване на старозаветното “прах при прахта”), ко
ето гарантира връщането й обратно в плътта
на Майката природа, а не изгаряне, изхвърляне или
преобразяване. Преди да се превърне в книга с нечия
фатална грешка, естествено хартията е била неде
лима част от природата: не винаги видима, но важна
частица от екоравновесието, състоящо се от раз
лични форми на растеж: растения, дървета, цветове
и пр. Смилането им в хомогенна сплав по правилата
на древнокитайската рецепта за традиционно изра
ботване на хартия гарантира превръщането на при
родните елементи в готови пана за рисуване, отпе
чатване на гравюри, текстове и други шифри или
знаци. Хартиените фактури с течение на времето
биват подложени на оцветяване, усукване, нарязване,
Сън Янг Канг (Корея) изплитане, скулптиране и множество други техники
Memories unfolded
за манипулация. В далечното минало част от тях са
представлявали по-скоро ритуални практики, отколкото чист и свободен акт на независи
мото изкуство, превръщащо суровия материал на хартията в готов за експониране некон
венционален, тоест излизащ извън консервативните рамки на традицията, артефакт. Раз
бира се, тук не говорим толкова за изящно изработените манускрипти и другите първични
текстове, колкото за първите опити хартията да се използва освен като материал още
и като средство или инструмент за постигане на нови форми на изкуство. Например днес
на световния книжен пазар спорадично излизат постмодерни книги с атрактивен авторски
дизайн, с отчетливо изписани имена на автора и заглавие на произведението заедно със
стотици празни страници, целящи да провокират недоумяващия читател. Крайният резул
тат е артефакт. Празното книжно тяло все по-често се използва и като самостоятелен
елемент в инсталации, третиращи го като триизмерна книга-обект. Днес на никого не хрум
ва да “погребе” книгите с грешки. Обикновено те биват захвърлени в най-близкия пункт за
вторични суровини, където, ако имат късмет, биват открити от някой независим артист,
който ще ги трансформира в свое изкуство.
Тазгодишното второ издание на иновативния и безпрецедентен в световен контекст
Хартиен Арт Фест, провел се в София между 2 май и 2 юни 2012 г. благодарение на орга
низаторите от Фондация “Аматерас” и спонсорите на фестивала, си е поставило за цел
да изследва хартиените инвенции във впечатляващото творчество на над 100 съвременни
автори. Този път са търсени предимно не типични галерийни пространства и интериорни
места, където модерните експерименти на авторите могат да се чувстват уютно. Учас
тниците са от почти всички краища на света – от Япония и Китай до България, Мексико и
Русия. Обединяващото е не само хартията, но и иновацията като резултат и процес, фоку
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сиран от представителите на
различни художествени школи,
работещи задълбочено и инте
ресно с хартиените инвенции
в съвременен и постмодерен
контекст. Смело и неординер
но решение, при положение че
обектът на изследването, то
ест Хартията, в случая не се
разглежда толкова през крайния
резултат на творбата, колко
то през дългия, минаващ през
различни етапи процес на ней
ното трансформиране. Правил
ната посока на изследването на
хартията като инструмент и
обект на концептуални инвен
ции се доказва от изненадващо Йошио Хасегава (Япония) - Canned Human
високия резултат (също и от рекордния брой участници – 102 от 29 държави, сред които
българските акценти тази година са ясно отчетливи, особено що се отнася до творбите
на Нели Санд, Валентин Балев, Велика Прахова и Никола Терзиев), показан от многообразни
те автори в галерия “Арт алея”. Традиционната международна изложба, ситуаирана в това
уютно камерно пространство, за четвърти пореден път експонира интригуваща селекция
от най-добрите неща, изпратени да участват в конкурса и изложбата на хартиени творби
с малък формат, които се осъществяват в рамките на фестивала. Авторите от Великобри
тания, САЩ, Япония, България, Германия и други европейски държави тази година за първи
път постигнаха толкова силен диалог помежду си, че не само уважаемото жури, но и рецепи
ентът беше искрено затруднен в избора си на фаворит. Трансформацията като платформа
на авторските хартиени инвенции бе блестящо реализирана в немалко творби с по-малък
формат, което доказва не само скоростното развитие на фестивала, но и проектира вълну
ваща картина на неговото близко бъдеще.
Изключително вариативна е
трансформацията, през която
преминава хартията, манипу
лирана от автора, за да се по
стигне индивидуален модул на
своеобразното, независимо, найчесто философско или социално,
артистично решение. Наричаме
го инвенция, а всъщност гово
рим за вековни напластявания
на културни кодове и шифри,
покълнали в разнообразни креа
тивни манипулации върху жила
во-крехката хартиена фактура.
За разлика от първото издание
на амбициозния фестивал, фоку
сирано най-вече в болезнената
точка на еко проблематика
та, актуална за материалното
оцеляване не само на цивили
зациите и културите, но и на
Ирене Рамензее (Германия) - Gelosia
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планетата като цяло, сега вече имаме раз
гърната богата и наситена множествена
гледна точка към хартията и нейните ат
рактивни изобразителни/визуални процеси.
Хартията дефилира през различни жанрове,
стилове, форми и медии (рисунки, скулп
тура, видео, плоски/триизмерни обекти,
инсталации), но и бива активно трансфор
мирана през мощния филтър на други видо
ве изкуства като театъра. В театралния
синтез наблюдаваме перфектно постигане
на деликатния баланс между хартиена сце
нографска среда, хартиена костюмография,
хартиен реквизит и ярки авторски решения
на театрални плакати, които – разбира
се – също са хартиени. По този начин не се
къса нито една връзка във веригата на то
талния хартиено-театрален процес.
Виртуозното преливане на жанрове, по
черци и авторски системи, демонстрирани
и на двете издания на фестивала, задълбо
чава изследването върху хартията като
носител на информация за човешката ци
вилизация въобще. При това с разнообраз
Нели Санд (България) - Sofi 1
ни форми на артистично импровизиране и
професионализиране в употребата й като материал, инструмент и, в крайна сметка, рекви
зит. Своебразните “сценографски среди”, сред която са разположени абстрактните обекти,
хартиените скулптури, инсталациите, видео работите, плакатите, декорите, костюмо
графията и другите окончателни форми на хартиените превръщения доказват едновремен
но изключителната уязвимост, сила и издръжливост на хартията. На практика тя е идеал
ният материал за трансформации – нито е твърде “ранима”, за да не “оцелее” в процеса до
крайния резултат, нито пък е прекалено “силна”, за да се съпротивлява като инструмент на
материала (тоест на самата себе си). В този смисъл експериментът и инвенцията са найлогичните пътища, през които е преминала и продължава да се развива хартията през по
следните векове и особено в началото на XXI век. Доказва го удивителният краен резултат
на творбата след процеса на трансформиране, в който виждаме ефектните изпълнения в
“спектакъла” на Хартията. Но, както се случва във всяко живо изкуство, финалът не само е
финал, а още една стъпка към следващото, поредно превръщение на Хартията. Още повече
че нейните изумителни “актьорски превъплъщения” и паралелни сюжети са обречени да се
саморепродуцират. С едно условие обаче - да оцелее еко равновесието във все още крехкия
енергиен баланс на планетата.
Патриция Николова
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МАЙСТОРА В ГОДИНИТЕ
НА ВОЙНИТЕ

Изложба от цикъла „Шедьоври на българските галерии”
Цикълът „Шедьоври на българските галерии” е един от резултатите от съдействието между
СБХ и галерия „Индустриална”. Изложбата е посветена на 130 години от рождението на Владимир
Димитров – Майстора и представя художника с над 60 рисунки, тушове и акварели от годините
на войните, 1913 – 1919. Творбите са предоставени от Художествената галерия – Кюстендил,
Регионалния исторически музей - Благоевград, Националната художествена галерия и частни ко
лекции. За организацията на изложбата решаваща беше помощта на Фондация „Братя Василеви”,
която пое и грижата за издаването на съпътстващия я каталог.
Сама по себе си идеята за експониране на Майстора крие достатъчно въпроси. Дали и как да се
възприеме, възпроизведе, осмисли, преформулира обичайната нагласа към художника, какво про
говаря на днешното поколение канонизираното и запазило статута си вече почти век негово
творчество и много други. А непосредствено след мащабната и изчерпателна експозиция в Наци
оналната художествена галерия тази задача се оказа още по-голямо предизвикателство.
Затова екипът ни избра да се спре на една значително по-слабо експлоатирана страна от
творчеството на художника – темата за войната, както и няколко други, групирани около този
период. Военното творчество на Майстора включва многобройни малоформатни рисунки, скици,
акварели, създадени в разгара и динамиката на военните действия в нечовешки условия. Самият
художник е оставил достатъчно разкази за това, а вече са налице и няколко изследвания, проследя
ващи в детайли документираните маршрути. В изпълнението на вътрешния си дълг, единстве
но но който художникът остава докрай верен, той не е достатъчно пропаганден, не е докрай
изпълнителен и не оправдава напълно очакванията към един военен художник. А очакванията,
предварителните, са били за създаване на определена военна митология, идеализирана картина
на героизъм, храброст и мъжество. Тя се търси и създава, разбира се, на достатъчно разстояние
от военните действия, без представа за съкрушителните, смазващи последици от механизира
ната война. Тези нагласи са съзвучни в Западна Европа и у нас, но съпоставката на последвалия
културен отклик от Първата световна там и тук разкрива някои парадокси. На Запад това ражда
радикализми, тук преминава в други процеси, а днес сякаш след прилежно замаскиране изглежда
като истинска празнина.
Военният художник Владимир Димитров, следвайки честно индивидуалния си път, действи
телно показва един реален облик на войната, който дори при наличието на военните болници, в
каквато е превърнато и самото Рисувално училище, се приема от публиката като „студен”... От
„художественото” се очаква нещо друго, сантиментално затрогващо или патетично или мобили
зиращо патриотичните вълнения. Малцина вникват в жестоката мяра на трагедията изобщо и
само те са способни да го оценят.
Събраните в експозицията в Индустриална творби разкриват този неразбран, парадоксален
документалист, човечен и съчувстващ, разбиращ, съпреживяващ свидетел на военния ужас. Дос
татъчно отдръпнат и личен, тих и наблюдателен, именно честен. Вероятно преживяното там
го кара в промеждутъците да се връща и интензивно да се занимава с визуалните спомени от
детството си – идилията на затишието, на мирното безвремево битуване. Тези рисунки също
могат да бъдат видени в изложбата – волове, жътвари, снопи, натежалите облаци, стада, пейза
жи, вир, дървета, селски двор, идилични картини с приглушеното звучене на отминали гласове, с
наситената и концентрирана тишина на полето. Самият художник по-късно споделя, че е бързал
да запечата тези толкова ценни за него вътрешни образи с намерението да се върне отново към
тях и да ги разработва.
Така изложбата разкрива още няколко, вероятно не толкова разпознаваеми архетипи в твор
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чеството на Владимир Димитров – Майстора, лични и непредставителни, в които ефектност
та на по-късните му колоритни решения и композиции сякаш съзнателно е спестена за сметка
на едно усещане за наситен вътрешен покой, за недокосната чистота на възприятието, за непо
средствен диалог с природата, за естествено, ненатрапващо се и нерушително присъствие на
човека, за примирение, приемане, вписване, участие и благодарност.
Галина Декова

изкуство, думи
Трансформациите на
Николай Бузов
Роденият през 1960 г. русенски живописец, дизайнер и
моделиер Николай Бузов (един от създателите на скан
далната дисидентска русенска „Група – 1983”) представи
в голямата градска галерия на ул. „Борисова” 39 дваде
сет и една работи върху хартия. Всъщност Бузов обича
хартията не по-малко от платното - през 2009 г. спече
ли наградата на журито на Биеналето на рисунката в
Скопие. Цикълът, върху който е работил в рамките на
една година, е своеобразно продължение на предишни
те му, много добре приети от критиката и публиката
цикли „Абстрактна калиграфия”, „Мистериозни обекти”
и „Гледки”. Камерна експозиция, чрез която авторът е
направил, бих казал, определено успешен опит да про
вокира зрителя, за да намери той в тези „илюзорни
пространства”, каквото всъщност е рисунката, свои
те светове, своя начин, по който да приеме и тълкува
тези абстрактни творби.
„Моето послание в тези работи е да спрем за мо
мент - сподели Николай Бузов при откриването, - да
престанем да се оглеждаме в клиширания начин, по кой
то гледаме на света, и да погледнем някъде по-встрани,
по-нагоре, по-навътре... Просто един по-различен по
глед. Понякога е много важно, когато вървим по улица
Николай Бузов из цикъла „Трансформации”
та, просто да поспрем и да погледнем нагоре. Нещата
винаги изглеждат различно. Дават ни друга перспекти
ва за живота. За мен това е посланието. То съвсем не е високопарно, не е менторско, а просто
желание в определен момент, за кратко, да погледнем на живота и света по друг начин...”
Без съмнение интересната живописна структура тук пресъздава немалко емоции, настроения,
специфична, особена атмосфера. В някои от работите на Николай Бузов пространството не е
изобразено, а е оставено на зрителя да го усети и почувства. При една елегантност и деликат
ност на изказа. Използвани са различни художествени ефекти – предимно тъмни, масивни, почти
геометрични структури, блуждаещи цветни петна върху фон от синьо, червено, жълто, оранж,
лилаво. Вибриращи цветове и експресивни символи. Връзка и преплитане между свободните цве
тове и форми в откритото пространство, напомнящо Космоса. Както и неясно формулирани
фрагменти, които плуват свободно из това пространство, позволявайки му да определя техни
те движения. Една по-скоро светла, отколкото тъмна и мрачна игра на багри и символи, довела до
търсения от автора и - за щастие постигнат - ефект на метаморфозата. Една, бих казал, тайн
ствена със своята атмосфера и сюрреалистична живопис в най-добрия смисъл на понятието.
Огнян Стамболиев
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Владимир Димитров - Майстора. Унтерофицер Маджаров
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noCONTACT
СНЕЖАНА СИМЕОНОВА
В ГАЛЕРИЯ АРОСИТА

Общуването е основна характеристика и условие за осъществяване на социалния живот. Са
мият контакт като процес и реализация обаче не е автоматизиран, рефлекторен акт. Над него
тегнат предразсъдъци, мисловни бариери, културни и съсловни ограничения и комплекси. Често
пъти контактът е затлачен, едностранчив, неразбираем, а нерядко не се реализира изобщо.
Причините за това са разнообразни, трудно доловими, но винаги болезнени. Изложбата е съсредо
точена именно върху този проблем - страхът от общуването, невъзможността да осъществиш
контакт, трудности, които се задълбочават с годините и времето. Затлаченост на мисленето,
изострена до крайност позиция на взаимодействащите страни, неистинността и лъжата, обър
каната посока на посланията – всичко това създава неразплитаема структура, в която властва
хаос, неразбиране, затвореност и разминаване. Нерядко животът ни преминава затворен, изоли
ран и объркан в това враждебно и агресивно пространство, чието пластично олицетворение е
предложено в настоящата експозиция.

изкуство, думи
ПОСЛАНИЯ ОТ ВЕКОВЕТЕ
Изложбата „Послания от вековете”, организирана в изложбените зали „Рафаел Михайлов” във
Велико Търново, само на пръв поглед би могла да се възприеме, и то на равнище първоначален зами
съл, като своеобразно продължение на едновремешната „Поглед към вековете”. Всъщност става
дума за доста по-различна художествена проява и леката корекция на мотото е едва ли не найскормният белег за това. Другояче, естествено, не би могло и да бъде. Още Хераклит беше казал,
че човек не може да влезе два пъти в една и съща река – и времената са други, и условията, при
които протичат процесите в нашия художествен живот са твърде различни от онези, при които
се организираха някогашните големи тематични общи изложби.
И все пак очевидно и днес има необходимост от определени колективни художествени форуми,
които да съберат на едно място участници от различни поколения и региони. От друга стра
на, проявеното отношение (най-различно) към историята в широкия смисъл на думата безспорно
представлява интерес и за самите художници, пък и за по-широката публика. Предизвикателство
то е наистина голямо – има ли изобщо място в настоящия момент за историята в изобразител
ното изкуство? Не е ли това (по най-различни причини) една твърде обременена митологизирана
и идеологизирана сфера, която е в състояние да възпроизведе във визуалните форми на живописта,
скулптурата и графиката единствено някакъв отживял и архаичен предметен реквизит, да ни
поднесе поредните досадни изображения на царски одежди или бойни доспехи?
Очевидно и за днешните художници, както и за онези, които по едни или други причини рабо
теха в областта на историческата сюжетика в близкото минало, е също толкова важно да се
докоснат до „вековете”, до родовото начало. Струва ми се, че именно в подобен, разширен ключ
към историята следва да търсим някои от основните посоки на сегашната изложба или поне „за
явки” за това. Това е и, от моя гледна точка, нейната бъдеща перспектива – реконструирането
(дотолкова, доколкото това е възможно) на археологията на паметта, на материалните и не
материалните следи от миналото, на белезите, знаците и символите на националната културна
идентичност.
Разбира се, формулата на „Послания от вековете” е все още в процес на търсене, на избистряне.
Разширяването и разнообразяването на тематичните параметри очевидно е нещо положително,
но то крие и определен подводен
– възможността от размиване на тематичното мото,
от
НАгРАДАриф
НА СБх
НОмИНАцИя
обезличаване на търсената специфична физиономия на изложбата. Ако тя иска да заеме своето
уникално място в календара на художествения ни живот днес (проектира се тази експозиция да се
организира
всеки две години), то би следвало да се10
8
потърсят
някои по-различни, по-диференцирани по
9
11
соки в конципирането и оформянето на идейната
й програма.
Така или иначе, е ясно, че народ без културна
памет, без минало, без родова идентичност е об
речен на изчезване. А очевидно изобразителното
изкуство наред с историческата наука, публици
стичните форми, документалистиката и т.н. би
могло да има определено специфично място и роля
от гледище на осмислянето и осъзнаването на ми
налото във възможно най-широкия концептуален и
културен контекст.
проф. д. изк. Чавдар Попов

Из изложбата noCONTACT на Снежана Симеонова
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Симеон Панайотов - носител на наградата на СБХ

СИмЕОН ПАНАйОТОВ

СОФИЯ

8. „Следи от времето 1”
см. техн. пл. 100 / 93 см.
9. „Следи от времето 2 ”
см. техн. пл. 81 / 93 см.

БИ
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ЗА 13-ТИ ПЪТ „ЛОМЕЯ”

Художници от България, Канада, Великобритания,
Швеция и Швейцария се вдъхновиха от красотата на Поломието
При все че не е достатъчно популяризиран, Националният природен парк „Русенски Лом” е едно
от най-красивите и все още чисти (и незаграбени и незастроени от алчните ни управници) места
у нас. Биологичното му разнообразие е наистина впечатляващо, а средновековните скални църкви
и манастири с неповторимите фрески икони през последните десетина години го направиха още
по-привлекателен като туристическа дестинация. От 2000 г. дружеството на СБХ в крайдунав
ската столица е инициатор на международен симпозиум-пленер за съвременно изкуство „Ломея”.
Тазгодишното издание на „Ломея” (25 август – 2 септември), организирано с помощта на СБХ и
дирекцията на парк „Русенски Лом”, с куратор младата и много енергична Пенка Минчева от Шве
ция, бе под мотото „Стремежи и природа”. Може да се каже, че наистина беше вдъхновено от
природните процеси, водата, птиците, вятъра и растенията (тук има много редки и защитени
видове), съотнесени към визуалните аспекти на изкуството и неговите съвременни тенденции.
Без съмнение това привлекателно мото даде възможност чрез индивидуалния поглед на всеки от
участващите творци, много различни като естетика и светоусещане, да се разгледа многообра
зието и красотата на този забележителен и не много познат кът от България.
Група от 15 автори от областите живопис, графика, скулптура, пърформанс и видеоинсталации
показаха творбите си на изложба в живописното русенско село Писанец. Симпозиумът приключи с
голяма експозиция в една от залите на Русенската художествена галерия.
Природните дадености на парка и Поломието вдъхновиха творческите търсения на българи
те Виргиния Пенчева - Джина, Димитър Грозданов, Гриша Кубратов, Иван Иванов - Йоаний, Иван
Стоянов, Мартина Караиванова, Пенка Минчева, Пламен Кирилов, Румен Михов – Попа, и Христи
на Бобокова. Те твориха в компанията на Алън Смит (Великобритания), Андрю Уеб и Кейтлин УебЕлис (Канада – Великобритания), Джон Мартин (Великобритания), Камила Ву (Швеция), Пино - Макс
Вегмюлер (Швейцария), Франц Гратвол (Швейцария).
Огнян Стамболиев
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Иван Иванов - Йоаний

СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА
В ДЪРВО В ЯСНА ПОЛЯНА
Вече 29 години симпозиумът по скулптура в дърво в Ясна поляна се
провежда със съдействието на СБХ, община Приморско и кметството в
с. Ясна поляна. Във форума досега вземат участие повече от сто профе
сионални автори, които имат предпочитания към работата с дърво и
експериментират възможностите на този материал. През годините в
симпозиума освен български художници участват и творци от цял свят
– Великобритания, Виетнам, Германия, Италия, Израел, Испания, Маке
дония, Япония и други страни. Едно от изискванията на журито, което
подбира кандидатите всяка година, е в своята работа скулпторите да
се съобразяват с материала странджански дъб, а една от целите на сим
позиума е естетизирането на населените места в община Приморско.
Този уникален симпозиум, в който вземат участие изявени и утвърде
ни имена в българската скулптура, тази година събра художниците Ни
кола Диков, проф. Иван Славов, Красимир Яков и Малин Малинов. Всеки
от тях е творец със собствен стил и пластичен усет, с големи твор
чески възможности, непрестанни търсения и открития. В работата си
тези автори съобразяват вижданията си за скулптурата със средата,
за която създават своите произведения. Възможността да работят
на мястото, за което са предназначени творбите им, е предимство за
участниците. Всеки от тях има в своята професионална работа пред
почитания към даден материал, а в симпозиума те изразяват творче
ските си намерения чрез дървото. И Никола Диков и проф. Иван Славов и
Красимир Яков и Малин Малинов успяват да извлекат от него най-добро
то в пластична посока.
Никола Диков е художникът, който през годините участва във всич
ки издания на симпозиума. Поканен да го ръководи, той прави това от
1984 г. досега. Като скулптор има свое пространствено виждане и при
работата с дървото винаги се съобразява с неговата структура. В три
от последните участия в симпозиума Никола Диков изработва и реали
зира своя концепция за пластичното оформление на трите входа към
село Ясна поляна. Тази година той създаде творбата „Пумпал”. Темата за
кръженето е негова любима тема. Пумпалът на живота често завърта
хората в посоки, които най-малко очакват. С яркото си въображение Никола Диков - Пумпал
Никола Диков открива пред зрителя едно ново виждане за вечната тема за въртенето.
За проф. Иван Славов участието в симпозиума е свързано със създаването на работата „Кон
трасти” – две вертикални колони, обединени в едно общо тяло с много въздух. Доброто позна
ване на принципите на формообразуването помагат на автора да ги използва с изключително
умение и професионализъм и да работи свободно с пространство и форма, като достига до ори
гинално пластично решение. Огряна от слънце и светлина, които се промушват през прорезите,
работата във всеки определен момент изглежда различно. Това допълва впечатлението и внася
интересен нюанс в излъчването й.
Красимир Яков постига много добър творчески резултат с работата си „Пясъчен часовник” от
цикъла „Време”. Идеята му е от по-рано, когато на друг симпозиум, в градски условия я претворя
ва в камък. Този експеримент с различни материали е съобразен с това какво въздействие оказва
средата, в която ще заживее в бъдеще произведението на художника. Пясъчният часовник отсява
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времето, в което животът – вдъхновение за автора, го посреща или изпраща някъде. Подтик
нато от творчеството на големия Роден, създаването на тази творба и философската й тема
искат да ни подскажат какво правят времето и годините с хората.
Скулпторът Малин Малинов участва за втори път в симпозиума. Работата му „Спомен от
детството” от тазгодишното участие, съпоставена с тази от предишното, има много по-ди
зайнерско решение и характер. Двете изчистени и елегантно моделирани вертикални форми са
добре уравновесени като линии и обеми. Акцентите в червено и черно подчертават жизнера
достния характер на творбата, която е по детски закачлива и чиста. Ситуирането на работата
на подходящото място и добре защитената авторска идея са основните неща, които отлича
ват артистичния замисъл и реализацията му в „Спомен от детството” на Малин Малинов.
Всяка от работите на участниците в симпозиума е уникална и сътворена според чувствител
ността на автора за спецификата на дървото като материал. Те успяват да вникнат в неговия
свят, пластичност и структура. Пълноценна артистична среща между колеги, симпозиумът по
скулптура в дърво в Ясна поляна дава възможност за общуване и размяна на идеи – за скулптурата
и с езика на скулптурата
Дочка Кисьова-Гогова

Стенописната програма
на храм “Успение Богородично”
Наскоро завърши зографисването на храм “Успение Богородично”, на площад “Ручей” в сто
лицата. Проектът и изпълнението на стенописната програма, което започна през 2010 г., е
дело на русенския художник Огнян Денев.
Вътрешните стени са изпълнени със стенописи, разположени в три реда на равен син фон.
На тях са изобразени основни събития от живота на Иисус Христос, по които са съставени
големите Господски и богородични празници, както и почитани от Българската православна
църква светци. На най-горния ред на южната стена са разположени композиции, отразяващи
библейските разкази за Рождество Христово, Сретение Господне, Кръщение, Преображение,
следва Воскресение Лазарево и Цветоносие (Вход Господен в Йерусалим).
На северната стена в олтара е представен сюжетът “Жертва Аврамова”, над него е
“Възнесение Господне”.
Фреските са добре композирани, рамкирани са с широка тъмночервена линия според об
разците на средновековното християнско изкуство. Между фигурите на самостоятелно
изобразените светци има достатъчно пространство, за да бъдат възприемани спокойно,
същевременно са добре обособени отделните групови композиции. В северното разшире
ние, пред канцеларията за свещениците, се забелязва известна случайност при подбора на
сцените. Това е разбираемо донякъде, тъй като мястото е такова, че за него не може да
има установена иконографска програма. Освен това някои сцени и образи на светци се пов
тарят по няколко пъти в различните части на храма. Би могло да се потърси по-голямо
разнообразие и да се представят повече библейски мотиви, сравнително обширното изоб
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разително пространство позволява да се работи в тази насока. Косите и лицата на светци
те са геометризирани, както и гънките на одеждите им, което обаче е довело донякъде
до еднообразие и схематизъм при изграждането на образите, а от такава рутинност при
зографисването се губи живата човешка изразителност и духовното излъчване на изобра
зените светци.
В продължение на почти четири години Огнян Денев е ученик на Костас Папаставру, кой
то е сред най-големите иконописци и стенописци в Пелопонес. С него зографисват една от
църквите на град Амаляда, а по-късно и храмове в различни градове и села на Гърция. От своя
учител русенецът Огнян Денев усвоява упорито стилистиката, характерна за Палеолого
вия ренесанс, при който духовната извисеност на православното изкуство е обогатена с
реалистични мотиви и с антични художествени образци. Огнян Денев е убеден, че палеоло
говският стил не е някаква естетическа отживелица, останала далече назад в историята
на изкуството, напротив, неговите принципи трябва да се следват, да се развиват и да
оформят развоя на съвременното ни православно изкуство. Неслучайно той е вдъхновен
от изкуството на Мануил Панселинос, един от най-ярките представители на Палеологовия
ренесанс и приеман като създател на Атонската живописна школа.
Огнян Денев следва попрището си на зограф с висока отговорност. “Първо трябва да си
рисувач, после живописец и накрая
да се захванеш да рисуваш икони”
– изповядва художникът.
Успоредно с изографисването
на “Успение Богородично” той
подготвя проектите за стено
писите на храм “Свети Архангел
Михаил” в родния си град Русе.
Сега те са новото му творческо
предизвикателство.
Йонко Бонов

Огнян Денев – Свети равноапостоли цар Константин
и царица Елена
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На Националната изложба „Послания от
вековете” – Велико Търново 2012, състояла се в залите „Рафаел Михайлов” в града,
жури в състав Богомил Живков - председател, Цвятко Остоич, Иван Велчев, доц. Борис
Желев, доц. Симеон Захариев, Цани Василев
и Николай Сираков, връчи следните награди:
Голямата награда на Община Велико Търново – Милко Минчев, Наградата на Община
Велико Търново за живопис – Миряна Савова, Наградата на Община Велико Търново
за графика – Людмил Георгиев, Награда на
Клуб ”СВ. Патриарх Евтимий” – Сашо Рангелов, Наградата на СБХ – Симеон Панайотов.
В раздел „Изкуство, думи” е поместен материал на проф. Чавдар Попов за изложбата.
При голям зрителски интерес премина изложбата на Представителството на Съюза
на българските художници в Казанлък, показана от 5 до 30 септември в галерията на
СБХ на ул.„Шипка” 6 в София.

хроника
Съюзът на българските художници, Община
Ямбол и Художествена галерия „Жорж Папазов” – Ямбол, са организатори на живописния
пленер „Певецът на Тунджа”. Изложбата на
участниците в пленера се откри на 21.09 в
галерията.
От 16 до 25 август в Трявна се състоя Международният симпозиум „Форма - 2012”,
организиран от СБХ, Националната гимназия
за приложни изкуства „Тревненска школа”,
Трявна, и НДФ „13 века България”. Симпозиумът е продължение на традиционния пленер от близкото минало „Облог в Трявна” и
цели да стимулира български и чуждестранни художници да създават произведения,
допринасящи за развитието на съвременната
живописна и скулптурна форма, както и да
разшири обмена на професионален опит и
общуване на авторите в процеса на тяхната
творческа дейност. Повече визуална информация - в сайта на симпозиума (www.vrframe.
com/f2012).
Традиционният пленер „Човек и природа“
в село Ветрен, организиран всяка година от
групата на СБХ в гр.Силистра, се проведе
през август със спомоществувателството на
Общината и Общинския съвет на града. Изложбата на участниците се открива на 1 октомври 2012г. във фоайето на Драматичния
театър - гр. Силистра

Стефанка Стойчева - Дървото

Плевенските художници празнуват 65-ия
рожден ден на своето дружество. Посветената на събитието изложба, открита на 26
септември, е организирана от Община Плевен, Представителството на СБХ в града и
Художествена галерия „Илия Бешков”.
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Като част от Фестивала на пластичните изкуства, организиран от Община Велико Търново през септември, в проекта „8 х 3” осем
търновски художници канят по двама свои
колеги от страната, с които имат сходни творчески характеристики или мислене. Идеята е
на Представителството на СБХ - Велико Търново. Отделните кураторски проекти се представят на различни места в старата столица.
Любен Генов и Симеон Панайотов от София и
Цани Василев от Велико Търново обединиха
живописни творби под името „Следи от времето”. „Теория на случайността” развиха с
колажи и рисунки Матей Матеев от Пловдив,
Лаура Димитрова от София и Мариета Конова
от Велико Търново. Каменна пластика и дървопластика са творбите в „Надграждане” с
автори Марио Конов, Симеон Захариев и Свилен Костадинов. В „Трите страни на квадрата”
са събрани скулптурни, живописни и фотографски творби на Георги Минчев, Константин Райчев и Борислав Александров. В Деня
на независимостта и по повод 80 години от
прелитането на летеца Петко Попганчев под
Стамболовия мост беше открита Инсталацията
„Самолет ДАР-1“ на Любен Костов, Иван Узунов, Магдалина Чолакова, позиционирана на
15 метра над река Янтра. В двора на Хан Хаджи Николи (Самоводската чаршия) на 26.09
бе изложена инсталацията ”Къща за птици” на
Румен Димитров, Емил Бачийски и Геогри Минчев. Графиците Милен Джановски, Оник Каранфилян и Емануела Ковач са обединили творби
в клуба за културни инициативи „Таралеж”.
Пак там е и фотографската изложба с участието на изкуствоведа Елена Попова фотографите Генчо Петков и Магдалина Чолакова.

Милослав Бонов – Мибо, и Петър Беляшки
участваха в международния живописен пленер „Вевчани 2012“ (27.06-11.07), организиран
от фондация „Киро Глигоров“ - Р. Македония.
Останалите участници бяха от Албания, Македония, Черна гора и Русия.
Дружеството на младите художници „Тенец” в гр. Монтана представи 26 свои членове в изложбата „Художници от Монтана”, подредена в Клуба на народния представител в
Народното събрание.

Проект „8 х 3”, Велико Търново, изложба
„Трите страни на квадрата”

Проф. Богомил Николов бе удостоен с британската годишна награда „Marsh award” и
президентския медал на Британската асоциация за медално изкуство BAMS „за признание
на неговия дълъг и впечатляващ творчески
път в медалната скулптура, за способността
му да предава своя ентусиазъм на младото
поколение художници, за множеството иновативни международни семинари и симпозиуми
които той организира, за щедрата подкрепа,
която той дава на Британската асоциация
за художествени медали, за реализиране на
целите и да развива и подпомага медалното
изкуство в Обединеното кралство и на други
места.”
Провелият се от 10 до 15 юли в Глазгоу 32-ри
конгрес на Световната федерация за медално
изкуство (ФИДЕМ) бе съпроводен от изложба
на съвременни медали от цял свят, създадени през последните две години. Бяха представени и 12 български автори с 27 творби. В
работата на конгреса взеха участие Богомил
Николов, национален делегат на ФИДЕМ, Емил
Бачийски, Мирена Златева и студентите Венцислав Шишков и Бисер Недялков, спечелили
специални стипендии от ФИДЕМ за участие в
конгреса. Следващият световен конгрес на
ФИДЕМ ще се състои в България през 2014 г.
Галерия Prometeogallery di Ida Pisani в Милано, Италия, за втори път представя самостоятелна експозиция на Иван Мудов. Художникът е нарекъл изложбата Performing time.
Защитавайки идеята, че изкуството нахлува
и завзема социални и културни ареали, авторът използва различни средства, за да
разкрие и внуши един нов поглед към реалността в ежедневието и света на изкуството.
Изложбата продължава от 21 септември до
22 октомври.
От 16 юли до 26 август в Градската художествена галерия на Созопол беше представена
изложбата на Елена Гергова – живопис, и
Мария Гергова – скулптура. Под мотото „Созопол преди 50 години” авторите се връщат
към романтиката на стария град, с лодките,
рибарските мрежи и живописните залези над
пристанището.
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Красимир Яков спечели обявения от Асоциацията на полицейските началници Национален конкурс за скулптурно произведение
(паметник) на загиналите при изпълнение на
служебния си дълг полицейски служители.
Скулпторът взе участие и в Симпозиума по
скулптура в дърво в с. Ясна поляна и в Международния симпозиума по скулптура в гр.
Пенза, Русия (с бронз), където работиха и
други български автори – Камен Танев (гранит), Пенчо Добрев (бронз) и Мариана Маринова (живопис).
Изложба „Съвременни автори от Шумен“ се
откри на 16 август в гр. Алба Юлия, Румъния.
Организатори на вернисажа са румънската
фондация „Интер-Арт“ – гр. Аиуд, и Историческият музей на Алба Юлия. Изложбата е част
от съпътстващата програма на ХVІІ международен „Интер-арт“ Пленер в Аиуд, в който
наред с автори от Гърция, Испания, Италия,
Египет, САЩ и участваха и шуменските художници Галина Петкова, Петьо Дамянов, Теменуга Христова, както и Милена Младенова
от Бяла и Димитър Величков от София.

Част от изложбата

На 17 септември в зала „Байер” в Стара Загора доц. Златю Златев откри самостоятелна
изложба – живопис, графика, рисунка, общо
70 творби. Творчеството му беше представено от изкуствоведа доц. д-р Марин Добрев.
Сред присъстващите бяха проф. Цанко Яблански и проф. Иван Божков.
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хроника
По случай Съединението на България скулпторът Кирил Христов откри официално на
5 септември в Червен бряг последната си
творба „Кръговрат“ от цикъла „Скитащи фигури“. Работата е изпълнена в традиционния
за автора материал - промишлена глина, и е
изложена на централно място в града.

В 13-та си самостоятелна изложба, открита
на 20 септември в Художествената галерия в
Добрич, художничката Гинка Димова показва творби от различни в пластически смисъл
периоди - портрети (акварел), пейзажи (акварел), пейзажни скици и натюрморти (акварел),
декоративни и абстрактни композиции (смесена техника). По повода е издаден и двуезичен каталог, съдържащ 23 творби на авторката. Организатори на изложбата са Община
град Добрич и Художествена галерия – Добрич. Изложбата продължава до 10 октомври.

Кирил Христов

Във Велико Търново беше открит Минифестивалът за съвременно изкуство „Старата
поща” (3.09 – 3.10). В центъра на поредицата културни събития са няколко изложби.
Сдружение „Дупини” представя творби от
пленерите, проведени в махала Долни Дупини от 1999 до 2007 г. Изложбата дебют на
осем студенти по изобразително изкуство от
ВТУ „Майстор, калфа и чирак” е част от едноименния проект, реализиран с финансовата
подкрепа на Национален фонд „Култура”. Да
подкрепят творчески идеята за пробуждане
на комуникационния възел „Старата поща”
бяха поканени 17 утвърдени автори, като работят по темата за комуникацията в рамките
на проекта „Старата поща, или съвременните
средства за комуникация”. Събитието е в листата на инициативите, подкрепени от Фондация „Гауденц Руф” за 2012 г.
В галерия „София” в Столичната библиотека
художникът Петър Ръсовски изложи своите живописни платна – пейзажи от София
и околностите. Откритата по повод Деня на
София изложба продължава до края на септември.

Гинка Димова, Фауна 1

Вечер, посветена на творчеството на Нено
Тодоров се проведе на 11.09.2012 г. в Художествената галерия в Двореца на културата,
Перник. Зрителите се докоснаха до разнообразието от техники и стилове, събрани в палитрата на художника за близо половин век.
В изложбеното пространство на Софийската
филхармония (зала „България”) е подредена
експозиция колажи на Невена Луканова. Из
представянето на авторката от галеристката
Цена Бояджиева: „Колажите на Невена Луканова са съвършени и перфектни като изпълнение и дават представа за широкия потенциал
на това изкуство както в естетическо, така и
в техническо отношение. Факт е, че колажът
като форма на творческа изява е осъществим
единствено при добре овладян художествен
език и техника на изпълнението. Авторката
желае да излезе от стереотипите и преосмисля
картинното пространство като материалност,
където конкретното е изведено до символ.
Композиционните решения на художничката
предлагат по един безспорен начин безкрайните възможности на интелектуалната игра на
въображението, в резултат на което се стига
до възникването на нови и нови варианти.”

Започна дейността си фондация „Йордан
Парушев” със седалище в гр. Сливен. От
фондацията определят основната си цел популяризиране на живота, творчеството и
обществената дейност на художника Йордан
Парушев, създаване на фонд, организиране
и участие в изложби, фестивали и културни
форуми; както и организирането на национален конкурс за млади автори за награда на
името на Йордан Парушев. Фондацията има
клон в Париж, което ще позволи развиване
на проекти и на международно ниво.
В световната история на изкуството са известни много примери, когато художници
пишат поезия. Случаите изобилстват от XV
век насам и е излишно да изреждаме всички.
Като един от примерите би могъл да се посочи Рафаел Михайлов, чиято юбилейна изложба предстои през декември в галерията
на „Шипка” 6.
Наскоро приятно ни изненада вече преминалият в здрава възраст Даниел Дянков, чиято стихосбирка е дело на издателство „Жанет
45”. Съобщаваме този факт не просто защото
е куриоз в съвремието ни, но и затова, че
в книжката се е получила рядка хармония
между текст и изображение. Илюстрациите
към стиховете са на самия Даниел Дянков, а
художественото оформление – на Румен Жеков. Публикуваме и едно от стихотворенията, което е посветено на С.Б. – предполагаем
Свилен Блажев.
На С.Б.
Прекланям се пред твоя дом, приятелю.
За малко те каня при мене да влезеш.
Утре, или въобще, когато имаш бъдник.

Страница от книгата
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i n memoriam

in memoriam
ДИМИТЪР ДЕЛИЙСКИ /1933 – 2012/

ПЕТЪР НЕДКОВ /1949 – 2012/
Работи в областта на дърворезбата. Завършва Художествената академия през 1978 г.
и оттогава преподава в Средното художествено училище по приложни изкуства в София.
Участвал е в много младежки и национални изложби, както и в специализираните излож
би за преподаватели.
Негови творби са реализирани във Варна, Пловдив, Добрич, Видин, Велико Търново, Со
фия, както и в чужбина – Германия, Норвегия, Румъния, Испания, САЩ.

ГЕОРГИ КОВАЧЕВ–ГРИШАТА /1920 – 2012/
Завършва живопис в Художествената академия през 1942 г. при проф. Никола Ганушев.
Работи също и в областта на илюстрацията, графиката, шрифтовете. Представя свои
картини във Франция, Русия, Великобритания, Австрия, Япония, Гърция. Прави няколко из
ложби в София и една голяма в Алжир през 1962 г. заедно с Милка Пейкова и Георги Павлов.
Автор е на един от най-добрите български шрифтове „Гротеск Гримил” (заедно с Милка
Пейкова), 1962 г.
В творчеството си се вълнува от образа на жената, родината и природата, борбите
за освобождение и патриотизма. В историята на българското изкуство ще остане извес
тен със своите монотипии и абстрактните си пейзажи.

Посвещава творческия си път на живописта – работи с акварел, масло, пастели. От
1976 г. е член на групата на пернишките художници. Участва във всички окръжни и регио
нални изложби, в общите художествени и национални изложби, организира и много самос
тоятелни в София и Перник.
Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, градските галерии в страната, както и на
частни колекции в България, Полша, Гърция, Германия, Италия, Швейцария, Великобрита
ния, Япония, Ирландия, Хърватия и други.
Носител е на наградата „Земенски майстор” от 1978 г. и на наградата за живопис „Стру
ма” от 1979 г.

МАКСИМ БОЯДЖИЕВ /1954 - 2012/
Ярък творец с чувствителност на поет, разказвач на приказки с хубав край. Роден е в Ди
митровград. През 1972 г. завършва експериментална паралелка по реставрация в строител
ния техникум в Пловдив и се слива с артистичната бохема на града. Преселва се в София
в края на 80-те, но след трагичен инцидент е прикован на инвалидния стол и се завръща
в Стария град. В свое интервю художникът споделя, че го вълнуват красивите човешки
отношения. „В картините на Максим сякаш избухва цветови взрив, който разпръсква от
жълтото на Ван Гог до синьото на Гоген”, казва за него изкуствоведът Светла Москова.

АНТОН ПЕТКОВ /1928 – 2012/
Роденият в Бургас художник е завършил Художествената академия и е посветил профе
сионализма си на вестникарството. Започва във в. “Народна младеж” и 32 години отдава
на в. “Вечерни новини”, съвместявайки илюстрациите и заглавките със секретарството и
журналистиката. Изявите му в областта на графиката и живописта в рамките на няколко
самостоятелни изложби са заредени с оптимизъм и светли мисли и защитават позицията
му, че честният автор трябва да вярва в силите си и в правотата на своя творчески път.

МАРИЯ КЪНЧЕВА /1953 – 2012/
Потомствен художник, Мария Кънчева завършва Художествената академия, специал
ност „Дизайн”, през 1976 г. при доц. Васил Стоянов.
Активно участва в изложения на приложната графика и в общи художествени изложби.
Работи за множество издателства, кинематографията, в дирекция „Култура” на Община
Варна. Носител е на няколко награди за графичен дизайн.
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Валентин Савчев - номинация от конкурса за Сите дез ар
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