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с ъ общения
Уважаеми колеги,
Тази година е много важна в историята на творческата ни организация. Значимостта й се
изразява в два аспекта. С последния цикъл от изложби за сезона, наречен „Идея за дом”,
отбелязваме 80-годишнината от създаването на Съюза на дружествата на художниците в
България, чийто наследник е настоящият Съюз на българските художници. Фактът, че именно тази година се осъществи и окончателното придобиване на собствеността на „Шипка”
6, не е просто едно щастливо стечение на обстоятелствата. След съдбовното решение на
Министерски съвет последва едногодишно усилие от страна на ръководството, наред със
своевременната и безценна помощ, оказвана многократно от министъра на културата Вежди
Рашидов за преодоляването на куп бюрократични препятствия, задвижване на различни административни механизми и вземане на нужните отговорни решения. В крайна сметка всичко
това доведе най-после и до реалната изрядна документация по безвъзмездното ни право на
собственост на „Шипка” 6. Трябва да отбележим и заслугата на областния управител Данаил
Кирилов и неговия екип за приключване на процедурите.
Най-често хубавите неща в живота си имат и своята подобаваща цена. В нашия случай
се наложи СБХ да заплати общински данък и режийни разноски на Областната управа (все
пак сведени до възможния минимум), възлизащи общо на 4,5 % от стойността на земята и
сградата. Заедно с десетки други плащания на различни такси по набавяне на съответните
документи, удостоверения и т.н. съюзът бе принуден да изразходва повече от 500 000 лв.
Тъй като в нашия бюджет такава сума не бе предвидена, Управителният съвет стигна до
решението да бъде взет кредит, договорен с възможно най-ниски лихви. Предвид ценността
на имота „Шипка” 6 е излишно да ви уверявам, че тези разходи си заслужаваха. С известни
икономии от планираните средства в бюджетите за следващите години и с прокарване на
политика, свързана с възможности за продажба на имоти, които са в тежест и без особено
значение за бъдещето на СБХ, въпросният заем може да бъде нормално изплащан или да
бъде предсрочно погасен без допълнителни лихви, както е договорено с банката кредитор.
В оставащата част от нашия мандат ни предстои да проведем сериозни дискусии и да вземем важни решения относно реновирането на нашия уникален изложбен комплекс. Въпреки
уговорките с ректора на СУ „Св. Климент Охридски”, че няма да има повече претенции към
дължимите му от СБХ повече от един милион лева (заедно с лихвите), теоретично все пак
съществува вероятност при неблагоприятно стечение на обстоятелствата и нарушаване на
добрата воля това споразумение да бъде пренебрегнато. Изплащането на кредита, потенциално съществуващият дълг към СУ и необходимостта от огромни средства за задължителната реновация на сградата ни, всички тези фактори, третия от които категорично бих
определил като най-важен и изключително належащ, наред с останалите дейности (изложбена, международна, социална и т.н.), са голямото предизвикателство както при формиране
на бюджета, така и за бъдещото финансово оцеляване на СБХ.
Преди няколко месеца бе направено дигитално заснемане на сградата на „Шипка” 6 и
бяха изготвени нови архитектурни планове на всички нива. Наред с това бе констатирано и
изключително доброто й конструктивно състояние. За съжаление обаче това, което е видно
за всеки, е амортизацията на отделни елементи по сградата (най-вече дограмата) и всички
системи (комуникационни, електроинсталации, ВИК, асансьори и др.). Наред с това цялата ни
дейност в сегашните си мащаби се задъхва от липса на адекватни пространства не само
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за осъществяване на изложбите, а и за тяхното по-нормално обслужване, съхраняване на
творбите, на натрупаните архиви, недостиг на реставрационни и сервизни помещения, липса
на зала за провеждане на образователни програми и т.н., и т.н. Категорично смятам, че отдавна е минал моментът, в който галерия „Шипка” 6 трябваше да затвори врати за ремонт,
колкото и да е болезнено това за нас, предвид изложбите, които ни се иска да реализираме.
Заради направените вече договорености, свързани с реализиране на поредното издание на
Международното триенале на сценичния плакат (септември и октомври на всички етажи) и
планувана мащабна изложба по повод 120-годишнината от създаване на първото Дружество за поддържане на изкуството в България (ноември и декември на всички етажи), краят
на 2013 г. по мое лично мнение е оптималният период, в който би трябвало да си позволим
при това състояние на сградата да отлагаме старта на нейната реновация. Факт е, че с тези
две големи изяви реално се изчерпва и възможността за реализиране и на други проекти в
залите на „Шипка” 6 за периода септември-декември 2013 г. Преди това, през пролетта, сме
длъжни да вместим и три важни ретроспективни изложби по повод годишнините от рождението на художниците Магда Абазова, Стоян Сотиров и Борис Денев.
Чувствам се длъжен да направя тази предварителна уговорка или опит за извинение
от името на цялото ръководство на СБХ към всички колеги, подали заявки за изложби, в
случай че не успеем да осъществим техните проекти. А вероятността това да стане, освен от
посочените по-горе причини, се основава и на едно евентуално решение на Управителния
съвет, по което предстои дебат. Става въпрос за приемане на някакъв вариант на икономичен режим на работа или периодично и частично затваряне на изложбени пространства на
„Шипка” 6 (може би с изключение на четвъртия етаж) през януари и февруари 2013 г. Смисълът на подобно решение е свързан, от една страна, с намерението за някаква икономия
на средства, но не това е основното. По-важният аспект в него е насочен към изключително
лошите условия през зимния период, в които ние поставяме една изложба, средата, в която
принуждаваме да работи персоналът и в която каним - а всъщност отблъскваме - нашите посетители. При отрицателни температури отоплението на големите зали при сегашното
състояние на износената дограма и ограничените енергийни мощности се оказва не само
неефективно, но и почти невъзможно. През изминалата зима имахме многократни случаи
на претоварване на електроинсталациите, изгаряне на предпазители и сериозни проблеми с
електрозахранването, често отстранявани с дни наред.
Сигурен съм, че както аз, така и всеки член на ръководството би бил разколебан при
вземането на подобно решение, но си мисля, че в днешно време е недопустимо да сме с
претенцията, че правим нещо значимо, а да не го правим добре, още повече когато ангажираме с това и другите. Струва ми се унизително за всички посетители на галерията, за
произведенията на изкуството, за нашите служители и за нас самите да правим изложби в
леденостудени зали. Абсурдно е. Освен ако не държим да проявяваме героизъм. Доказвали
сме, че го можем. Всъщност „мрачната” картина на настоящата реалност е прагът, от който се
тръгва към търсене на положителния знак на промяната, така че не е лошо, ако във всеки
един момент живеем и със съзнанието за съществуването на този праг.
Нека казаното дотук не звучи като оправдание. Споделените с вас изречения бяха продиктувани от желанието ми да отбележа част от по-значителното, което заедно успяхме да
направим, да споделя по-важните намерения и да загатна една малка част от трудностите,
които ни предстоят, и най-вече да се извиня предварително на всички онези, чиито творчески
планове няма да съумеем да подкрепим по най-подобаващия начин.
С уважение към всички колеги и пожелание за творчески успехи,
Любен Генов
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Решения и въпроси, обсъждани от ИБ и УС на СБХ от 24.09 до 07.11.2012 г.
1. На 01.11.2012 с договор за безвъзмездно прехвърляне на право на собственост
върху имот – частна държавна собственост, СБХ окончателно придоби сградата на ул.
„Шипко” 6.
2. Беше продаден имотът на СБХ в гр. Ихтиман.
3. По предложение на ИБ на СБХ проф. Елка Бакалова бе удостоена с годишната държавна
награда „Паисий Хилендарски”.
4. Създадена е нова секция към СБХ – „Комикс”. Променено е името на секция „Пространствен дизайн и реклама” на „Рекламен дизайн” (РД).
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на българските художници”
(протокол №22 от 9.10.2012 г.) на основание чл. 26, ал. 3 от Устава на СБХ във връзка с чл.
26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Сдружението на 14.12.2012 г. (петък) от 10 ч. в гр.
София, ул. „Шипка” №6, в изложбената зала на ІV етаж, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на СБХ за периода май 2011 – декември 2012 г.
2. Приемане на бюджет на СБХ за 2013 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ал. 2 от Устава на СБХ и във връзка с чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
ОТНОСНО НОВИЯ САЙТ НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове имат право да се представят в него с портфолио по образец, което ВСЕКИ АВТОР САМ ПРАВИ. За целта членовете на СБХ, платили членския си внос, ще получат
индивидуална парола за вход в системата. Пароли се получават по имейл, телефон или
лично в Международния отдел на СБХ след проверка за платен членски внос.
Стандартният пакет включва 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.
В бюлетин 8-9, стр. 2, в Решения и въпроси, обсъждани от ИБ на СБХ, е допусната грешка.
В т.2 – определяне на жури за Биеналето на малките форми в Плевен, вместо проф. Ивайло
Мирчев да се чете проф. Емил Мирчев. Редакторите се извиняват за допуснатата грешка.
Възможност за реализиране на своите произведения членовете на СБХ могат да намерят
в www.art2spice.com - интернет портал за българско изобразително и приложно изкуство.
Порталът АrtSpice осигурява отделна интернет секция със собствен блог на всеки автор, популяризира неговите произведения чрез „Авторнафокус”, Art News Letter, интернет реклама.
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
ноември - декември 2012 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Изложби ИДЕЯ ЗА ДОМ. СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ 80 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
ОГЪН, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 1
12 ноември – 31 декември
ВОДА И СВЕТЛИНА, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 2
12 ноември – 31 декември
КАМЪК И ДЪРВО, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 3
12 ноември – 31 декември
ХЛЯБ, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, ет. 4
12 ноември – 31 декември
ЛЮБОВ, изложбена зала „Райко Алексиев”, ул. „Раковске” 125
12 ноември – 8 декември
БИБЛИОТЕКА, галерия-книжарница „София прес”,
ул. „Славянска” 29, и галерия „Дебют”, бул. „В. Левски” 62
19 ноември – 14 декември
откриване - 19 ноември, 18 – 20 ч.
ИГРАЧКИ, галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1
19 ноември – 5 декември
откриване - 19 ноември, 18 ч.
РАБОТИЛНИЦА, галерия „Индустриална 11”
откриване 22 ноември
КОМУНИКАЦИИ, галерия „Vivacom Art Hall”
4 – 16 декември
откриване - 4 декември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. “РАКОВСКИ “ 125
Изложба на Александър Сертев
откриване вернисаж - 14 декември, 16 – 19 ч.
ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Фестивал на съвременната керамика
откриване – 17 декември, 18 ч.
В галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 от 20 ноември се въвежда
зимно работно време:
вторник – събота: 10 -18 ч.
неделя-понеделник: почивни дни
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ЧЕТВЪРТО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА В ГУАНЛАН, КИТАЙ
Време на провеждане: от средата на май до средата на юни 2013 г.
Краен срок за изпращане на работите: 25 февруари 2013 г.
Работи, пристигнали в биеналето след тази дата, се дисквалифицират.
1. 1 или 2 оригинални графики от последните две години (т.е. създадени от 2011 насам) без
значение от графичната техника. Работите трябва да бъдат подписани, без рамка и паспарту.
2. Размери - не по-малко от 30х30 см и не по-повече от 120х120 см. При представяне на
серия тя не трябва да съдържа повече от три отделни творби (триптих).
3. Организаторите имат правото да разпространяват изображения на участващите творби
с цел промотиране и реклама на биеналето, като ги предоставят за публикуване в печатни
и онлайн медии, както и с образователна цел.
4. Участниците следва да попълнят формуляра за участие на машина/компютър или в
краен случай на ръка - с печатни букви, четливо. Задължително се представя творческа
биография на английски език и портретна снимка.
5. Работите трябва да бъдат опаковани в твърд тубус или между дебели плоскости, задължително с надпис „PRINTED MATTER. NO COMMERSIAL VALUE”.
6. Не се изисква такса за участие. Разходите по изпращането на творбите до Гуанлан
всеки участник поема сам. Връщането им от Гуанлан до изпращача е за сметка на организаторите.
7. Селекция: Журито извършва предварителна селекция в началото на март. От тях в
началото на април международно жури избира финалистите и определя наградените. Ще
бъдат връчени 15 награди по 20 000 юана (около 2500 евро). Авторите, избрани за участие
в изложбата, ще получат сертификат за участие и каталога на биеналето. Наградените ще
бъдат поканени на откриването, като разходите за настаняването ще бъдат поети от организаторите.
Повече информация – на www.guanlanprints.com
ТРЕТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ПО ЖИВОПИС ЧИСИНАУ 2013, МОЛДОВА
От 30 май до 16 юни 2013 г. ще се състои Третото международно биенале по живопис в
град Чисинау, Молдова.
1. Краен срок за подаване на формуляра за участие - 1 март 2013 г.
2. Всеки автор може да участва в конкурса с 2 работи, правени в периода 2011-2013 г.,
които не са участвали в международни конкурси. Размер на творбите – от 80 до 200 см на
една от страните. За предварителната селекция, която ще се проведе през март, може да
участва до 5 работи (снимки/репродукции)
3. Резултатите от предварителната селекция ще станат известни на 15 март. Срокът за
доставка на селектираните работи за подреждане в галерията е 15 април. Наградените
ще бъдат обявени на церемонията по откриването на биеналето на 30 май. Лауреатите
ще бъдат поканени за награждаването, като хотелът за три дни е за сметка на организаторите.
4. Голямата награда е на стойност 1400 евро. Освен първа, втора и трета награда, са
предвидени и няколко специални награди и дипломи, самостоятелни изложби идр. (Например наградата на Capo d’Orlando дава възможност за триседмичен престой за двама в Капо
д’Орландо, Италия, вкл. пътните и нощувките, и самостоятелна изложба там).
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5. Авторите предоставят на журито за предварителната селекция:
- попълнен формуляр за участие и снимка на кандидата
- цветни снимки на творбите и данни за всяка (.jpg, 300dpi/inch format), с надпис „BIP-2013”:
- по имейл bip.chisinau@gmail.com
- по пощата, на адрес:
National Art Museum of Moldova
31 August, 1989 Str., nr. 115, Chisinau, MD-2012
6. Избраните след предварителната селекция автори се считат за приети за участие в
биеналето, ако:
- получат официална покана от организаторите с посочено името на селектираната творба
- осигурят доставянето й в галерията до 15 април (пратката не трябва да е по-тежка от 32
кг; транспортирането и в двете посоки е за сметка на участника)
- са платили таксата за участие - 50 евро (след получаване на официална покана).
Повече информация – на www.bipchisinau.com.
33-то ИЗДАНИЕ НА MINI PRINT INTERNATIONAL – CADAQUES 2013 г., БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Таксата за едногодишно членство в ADOGI (Международна асоциация за разпространение
на графично изкуство) и участие в 33th Mini Print International е 80 EUR .
1. Всеки автор се представя с 4 графики, които ще бъдат включени в пътуващи изложби.
Препоръчително е графиките да бъдат различни, но не е задължително.
2. Изображенията от графична техника по избор на автора трябва да са не по-големи от
10х10 см, а хартията или друга основа - 18х18см.
3. Подписаните творби трябва да бъдат изпратени с препоръчана въздушна поща, без
стъкло, рамка или паспарту като пратка с надпис “PRINTED MATTER NO COMMERCIAL VALUE”
(“Печатни материали без търговска стойност”) на адреса на организаторите.
4. Творбите трябва да бъдат придружени от автобиография, включваща името и националността на автора. Трябва да бъдат отбелязани заглавията, използваната техника и цена в
евро във формуляра за членство (Membership form). Плащането трябва да се направи с пътнически чек за 80 EURO или по банков път (сметката е посочена във формуляра за членство).
Творбите, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат връщани.
5. Краен срок - 15 март 2013 г.
6. Изложбата 33th Mini Print International ще продължи от 29 юни до 30 септември 2013 г.
7. Имената на избраните автори ще бъдат публикувани през целия юни 2013 г. на уебсайта
miniprint.org. Одобрените творби ще бъдат представени във Франция и другаде. Професионално жури ще отличи 6 творби, които ще бъдат отпечатани в каталога. Всеки от наградените художници ще бъде поканен за самостоятелна изложба в рамките на 34-то издание на
MPI през 2014 г.
8. След приключване на пътуващите изложби (период от около 1 година), на всеки участник ще бъдат изпратени каталог, пълна информация, непродадените творби или чек за всяка
продадена творба.
9. Комисионата на галерията е 33% от цената на всяка продадена работа. ADOGI ще избере
и откупи 50 творби.
10. Адрес:
ADOGI, Apartado de Correos 9319, Barcelona 08080, Spain
e-mail: adogi@miniprint.org, www.miniprint.org
Формуляра за участие може да свалите от сайта miniprint.org или да получите в Международния отдел на СБХ.
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РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ

110 години от рождението на художника
На 10 октомври 2012 г. на четвъртия етаж на „Шипка” 6 се откри юбилейната изложба по повод
110 години от рождението на художника Рафаел Михайлов. Тя се провежда паралелно с друга изложба в родния му град – Велико Търново, открита по-рано.
Изложбата в София не си поставя за цел да представи изчерпателно творчеството на художника. Известен като един от най-изтънчените български живописци от средата на ХХ век, през
последните години той е показван в няколко експозиции, с което заслужено, макар и недостатъчно за мащаба му, изкуството му печели все повече почитатели. Целта на събитието беше
по-скоро да постави акцент и върху онази съкровено лирична и лична страна в творчеството на
автора, която той е разработвал с умилителна, благородна, апокрифна за времето обич и внимание. Това подтикна наред с по-представителните творби да бъдат включени и голяма част от
малоформатните рисунки, акварели, платна и табла. Изложбата се осъществява с участието и
съдействието на НХГ, СГХГ, ХГ Велико Търново, ХГ Варна, Колекция Светлин Русев и частни колекционери.
Рафаел Михайлов е роден във Велико Търново на 29 март 1902 г. в многодетно свещеническо семейство и рано остава сирак. Преди постъпването си в Художествената академия в София през
1924 г. участва в театралната група на Кина Герджикова в Пловдив. Изключен е от Академията
през 1928 г. за „противоакадемично рисуване и влияние, упражнявано върху другарите”. След като
работите му са забелязани лично от министъра на народното просвещение, студентските му
права са възстановени и през 1934 г. завършва образованието си. В следващите години е учител в
различни градове из страната. След участието си във Втората световна война се установява в
София и отново работи като учител.
От този момент нататък животът му протича в едно скромно и тихо русло, извън интереса, публикациите, честванията, извън нормата на епохата. Тази биография, както и много други
подобни, преплитанията, личните отношения днес биха могли да придадат ново значение и разбиране на епохата, но ги откриваме само загатнати, откъслечни. Пълноценния си живот освен в
изкуството Рафаел Михайлов живее в приятелския си кръг, в средата на хора като Борис Делчев,
Вичо Иванов, Васил Иванов. Първата му самостоятелна изложба в София е устроена за 60-ата му
годишнина, а единствената кратка монография излиза през 1964 г. През 1967 г. излиза и стихосбирката му „Мигове”.
Особен извънвремеви аспект в творческата биография на художника се явява фактът на съхранената у него, въпреки изолацията от активния художествен живот и неблагоприятните условия
за работа, дълбока, коренна, интимна привързаност към родното. У Рафаел Михайлов тя е продиктувана не от конюнктурата на определени доминиращи насоки, нито общи тенденции, а от
собствената фина и поетична чувствителност. Така изявената изконна връзка с родината влиза
в разрез с настоящето и съществува паралелно с официалната култура. Проявата й потвърждава
убеждението, че голямо, съизмеримо, съдържателно и издържано според невъншни критерии за
естетизъм творчество е възможно при всякакви условия, на всякакви места. Тези критерии са
толкова категорични, обуславящи, безапелационни, колкото е емоционалният им заряд. Директна илюстрация за тази чувствена наситеност са стиховете на художника, които той публикува
през 1967 г. в малката сбирка „Мигове” и които е декламирал често пред приятелите си. Също и
трогателният разказ за гледката от самолета по време на единственото му пътуване в чужби-
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на, разказ за птичия поглед към нивите, петънцата, парцелите, за физическия, органически усет
за откъсване от най-скъпото...
Творчеството на Рафаел Михайлов от 50-те и 60-те често бива свързвано още от съвременниците му с „живота на вещите”, с красотата в бита, в домашното, в интимността. От една
страна, това се дължи на отгласа, който то получава през 60-те и 70-те. Това са годините на
сътворяването на специфичната „българска битовост”, в който процес художникът напълно
ненарочно и естествено се вписва - с неговите стомнички, вазички, народни композиции... Политическите планове от средата на 60-те включват едни от първите опити да се последват потребностите, да се осъзнае човека в стремежите му за обновление, израстване, стремежите му
към европейската култура. В този смисъл хора като Рафаел Михайлов в един момент се оказват
сред тихомълком задаващите стандартите на новите процеси.
Днес можем да гледаме към художествената продукция на Рафаел Михайлов като към скъп, изключително ценен документ за скритите, непроявени, напречни течения, за културните мащаби
на онова специфично дисидентство, което се формулира в замълчаване, отминаване, дистанциране, в неучастие. Което в случая ражда изключително голямо постигане и бляскава, макар и
незрелищна, дискретна реализация, огромна по стойността си.
Галина Декова

Рафаел Михайлов - Портрет на момиче, м.б. картон
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ТВОРБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ
ПЛЕНЕР „ПРОФ. МАРИН ВЪРБАНОВ“
В ГАЛЕРИЯ „ПОЛОМИЕ“ В ГР. ЛОМ
По инициатива на Представителството на СБХ - гр. Лом, в градската художествена галерия
бяха представени произведения на участниците в международния пленер „Проф. Марин Върбанов“ в гр. Оряхово, организиран вече за шестнайста поредна година от частната галерия
„Савчеви“.
Това лято в пленера, посветен на видния български художник приложник и педагог, се включиха художниците: Александър Здравков, Биляна Бъчварова, Господин Цветков, Маргарита Рачкова, Мария Райчева, Милослав Бонов, Нейчо Нейчев, Нейчо Савчев, Радослав Нейчев, Румен
Рачков, Тодор Иванов, Amber Benedict (САЩ), Jim Benedict (САЩ), Kris De Keiger (Белгия), Win
Reyntjens (Белгия). Двамата млади ломски живописци Йордан Йорданов и Елена Георгиева също
взеха участие със свои пейзажи, запечатвайки пленителното очарование на старинните оряховски сгради и романтичния полъх на крайречната природа.
Изложените творби отразяват специфичните идейно-художествени, технико-технологически и естетически пристрастия на отделните автори, всеки от които въпреки националната
си принадлежност, творческия опит и насоката на своите мисли и чувства допълва изграждането на цялостна представа за неоспоримите резултати от едно наистина ползотворно сътрудничество. Притегателната сила на живописните хълмове, тесните улички и рибарските
лодки присъства по различен, но винаги ярък и запомнящ се начин, пресъздадена в картините
на Биляна Бъчварова, Господин Цветков, Мария Райчева, докато предметните асоциации в колажа на Jim Benedict “Mr. Rakia In The Evening”, както и цветните експресивни акценти в абстрактните произведения на Румен Рачков – Дървесния,
издават положителните емоции и топлите приятелски взаимоотношения, съпътстващи тази
творческа среща.
Между оряховската галерия „Савчеви“ и общинската галерия в Лом от няколко години вече са
изградени контакти, а разменените гостувания
на художници и изложби са превърнати в традиция. Пленерът в памет на родения в гр. Оряхово
Марин Върбанов - световноизвестния художник
и педагог, основател на специалност „Текстил“
в НХА в София, е възможност за творците от
различните поколения, националности и школи
да споделят нови концепции и опит. Напоследък
организирането и провеждането на подобни прояви е често явление в културния живот на двата
крайдунавски града, а с това креативното мислене, художественото творчество и естетиката
продължават да съпътстват нашето ежедневие
като гарант за духовното ни израстване.

Румен Рачков - „Оряхово - Лято“, 2012

Румяна Александрова
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ИНОВАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ
ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО
Безспорно едно от големите събития тази есен беше второто издание на набиращия все
по-голяма скорост и авторитетност международен фестивал на арт стъкло в София, презентиращ както различните техники на обработка на художественото стъкло, така и впечатляващи експерименти, инсталации, обекти и иновации със стъкло. Сред разнообразните
акценти на фестивала, организиран от галерия „Аросита” с помощта на Фондация „Америка за
България” – изложби, лекции, уъркшопи и презентации, веднага са наложиха три провокативни
професионални авторски почерка – на Екатерина Гецова, Борис Шпейзман от Израел и Анастасия Андреева. Творбите им отвориха нови, изненадващо големи вътрешни пространства, в
галериите „Юзина” и „Аросита”. Иска ми се да кажа, че тези брилянтни експозиции допълваха
по изключително оригинален начин голямата обща експозиция на български и американски автори, работещи със стъкло, но истината е, че тези две изложби дотолкова контрастираха на
цялото, че креатираха своя собствена енергия и задаваха нови въпроси и теми в контекста
на фестивала, диалогизирайки както помежду си, така и със сборната българско-американска
изложба в галерия „Райко Алексиев”.
ИМПУЛС 1
Категорично нова посока в богатото си творческо развитие Катя Гецова
показа с новите си стъклени обекти, инсталации и
пана в добре структурираното пространство на
галерия „Юзина”. Разбира
се, този факт сам по себе
си беше предизвестен.
Креативното надграждане на здравия фундамент
от известната чешка
школа на проф. Либенски
авторката демонстрира
в няколко плана, но найсилно впечатление направиха инсталациите й от
стъклени човешки фигури
(женски тела), изправени
в естествен човешки размер, компонизирани в самостоятелен театрален
мизансцен, чиято енергия
е затворена в координатна система, подчинена на

Екатерина Гецова
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собствени закони и правила. Тези фини, но достатъчно силни и неординерни фигури са основният акцент в самостоятелната изложба на Гецова „Импулс 1”, разгърната сценографски в трептящите енергии на различни като послание, техника и изпълнение нейни творби. Всяка от тях
притежава собствен енергиен баланс и послание, изречено със свой глас, достатъчно висок и
категоричен, за да разкаже история с различен сюжет. Съноподобните пана диалогизират с
обектите, изпълнени със смесена техника, а те, на свой ред, отварят диалог с торсовете и
фигурите от стъкло (отлети по тялото на жив модел), които определено не са безмълвни. Жената има свое собствено място в тронната зала на стъклените фантазии, изпълнени от Катя
Гецова с професионализма на отдавна утвърден автор от международен мащаб, боравещ със
стъклото така виртуозно, както само някои джазмени могат да суингират с класиката и да я
обогатят, оставайки в нея. Но тук виждаме едно все още неизследвано явление в творчеството й – нейното имплицитно сценографско мислене, което се е разгърнало стилно и провокативно, издигайки невидим мост между инсталациите с взаимодействащи си в определен
мизансцен човешки тела както в самостоятелната й изложба в „Юзина”, така и в общата
българско-американска експозиция в „Райко Алексиев”.
GLASSIKA
Съвсем друг вид игра с формата и съдържанието, стигаща до виртуозност в иновацията,
но и отиваща далеч отвъд традиционните възприятия на произведенията от художествено
стъкло демонстрираха Борис Шпейзман от Тел Авив и Анастасия Андреева от София в изложбата им „Glassika” в уютната камерна галерия „Аросита”. Интенциите на техните творби притежават особена провокативна енергия, чието сътрептение
се усеща още в първия досег
между погледа с хирургическата
прецизност, заредена със силна страст, енергия и иновация
на абстрактните им творби.
Интересно е, че въпреки това
първоначално напрежение хладните тела на обектите не
дистанцират, а напротив, приковават погледа да прониква
по-плътно и дълбинно в тях,
докато в крайна сметка не установи, че няма предварително подготвена рецепция, нито
лесни ключове за дешифроване
на кодовете в тези крайно нестандартни отвъдорганични абстрактни произведения.
При Шпейзман се наблюдава
характерен привкус на старозаветна библейска сюжетност,
изведена по изключително смел,
а в някои случаи и почти бруАнастасия Андреева
тален начин – както е с творбата с огромните рибешки тела и гигантските, хиперболизирани растения. Интересът към
органичната материя при този автор е напълно обясним с първоначалното му образование,
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през което той разглежда
фрактурата и различните
степени в нейната трансформация не само като
художник, но и като лекар,
познаващ
органичната
материя навярно по-добре от всеки друг художник, работещ със стъкло.
Що се отнася до творбите на Анастасия Андреева, тук можем да отличим характерен почерк,
в който преобладават
експериментите с антропоморфните й пластики,
които са смела иновация
не само в мисленето, но и
Борис Шпейзман
в реализирането на стъклото като инструментариум, в чиято структура може да се впише един толкова противоборстващ си с неговата гъвкава, но чуплива и крехка тъкан материал като метала. Великолепните й резултати обаче показват, че дихотонната структура на нейните творби не само
представлява уникален експеримент, но и полага здрава основа, която предстои да се развива
през близкото и по-далечно бъдеще. Безспорно двамата автори, бидейки постоянни творчески
партньори, които на практика изработват съвместно повечето си проекти, имат с какво да
ни изненадват през следващите години.
Респектиращ факт е и това, че структурата в работния им план е желязна: първоначално
Андреева предлага конкретна идея за проект и поема функцията с вписването на метала в
стъклото, след което Шпейзман осъществява заедно с авторката реалното извършване на
този съвместен процес, при който не само идейният заряд, но и динамиката, и рефлективността са от изключително значение, тъй като този вид работа не търпи допускане на грешки, както горещият метал не търпи студеното стъкло и е много крехък мигът на тяхното
съвкупление, така че да се впишат в единна цялост, без единият материал да изхвърли тялото
на другия (и обратното). През годините предстои да наблюдаваме интригуващите иновации
в смелия работен процес на Шпейзман и Андреева, дотолкова повлияни един от друг, че крайният резултат на повечето им съвместни продукти е толкова единосъщ и забележителен.
Патриция Николова
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ВЕРТИКАЛНИ ХОРИЗОНТИ –
ТРЕВОЖЕН ХУДОЖЕСТВЕН ОБРАЗ
Светлозар Стоянов-Свесто е художник, който поставя чрез изкуството си проблеми,
свързани с основните човешки ценности, които в нашето съвремие претърпяват драматична трансформация. За него творчеството е своеобразен инструмент, чрез който разкрива своята склонност към философско-метафорично обобщение.
В това ни убеждава и неговата самостоятелна живописна изложба в Галерия за съвременно изкуство “1908” в София. Самото название на експозицията – “Вертикални хоризонти”,
подсказва стремежа на автора да търси философско-поетическата образност, както и неговата нагласа към многопластовата словоформа, към изненадващата метафора. За това
говорят и названията на някои от неговите платна: “Между две луни”, “Огледало на дъждовна гора”, “Въртележка за споделяне на въздишки”, “Нежна е нощта” и др. Освен това той
представя редом с живописта си и свои лирични стихотворения.
“Хоризонтът е като светла надежда и пътят към него е изпълнен с очакване – обосновава
концепцията на изложбата си Светлозар Стоянов-Свесто. – Години наред вървим натам,
като отглеждаме копнежите си за свобода, достойнство и нормалност. Когато наближим
нашия хоризонт, за съжаление и с удивление откриваме, че той е вертикален, като стена.”
Тези вертикални хоризонти в картините на Свесто са студени, дълбоки, неизбродими. Това
е свят на отчуждението, на затвора, от който бягството е невъзможно, чиито стени са
издигнати всъщност с доброволния труд на всички нас. Опитите за пробив през тези съвършени лабиринти са сковани в ледената прегръдка на безизходицата. Изобразителната повърхност на платната е добре обработена,
решена пастьозно, в духа на многопластова
сърдечна проекция или експресивно, търсейки непосредствено израз на състояния, свързани с неговата чувствителност и с екзистенциалното му мислене.
Въртележката е друг основен мотив в
картините на художника, която е също вид
философско-естетическа трансформация на
метафората “вертикални хоризонти” – алюзия за един неустоим кръговрат, в който
одушевените същества, попаднали в периметъра на неговата стихия, се превръщат
неизменно в бездушни и застинали играчки,
подчинени и обезличени от тази сила.
Единствената надежда художникът мислител вижда във възможността хоризонтите
просто отново да се... “хоризонтират”, с
други думи, да се изпълним с оптимизъм, че
нещата ще си дойдат на мястото, тоест да
повярваме отново в хоризонтите на простата сърдечна геометрия.
Светлозар Стоянов-Свесто - “Избор”
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НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС
„АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”
Сред различните конкурси
за изкуство, появили се през
последните десетина години, Националният конкурс на
„Алианц България” се очертава като най-класическия
и донякъде консервативен,
според заложения в него регламент. Той се определя на
първо място от принципа
на селекция „живопис – графика – скулптура”, което,
от една страна, улеснява,
но, от друга, пречи, тъй
като видовото деление в
изкуството отдавна вече
не е толкова ясно изразено
и не се свежда само до тези
три проявления. При все
това конкурсът, изглежда, е
Иван Нинов - „Мъртва природа”, награда за графика
достатъчно привлекателен
за широк кръг автори, като в това число влизат и утвърдени, и млади художници.
През последните две години (2011-2012) беше организирано третото издание на Националните награди „Алианц България”, като първо са проведени конкурси на регионално ниво
във Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и Варна, а през октомври т.г. на първия
и втория етаж на „Шипка” 6 беше подредена заключителна национална изложба от произведения, конкуриращи се за големите награди. От началото на организирането на конкурса
основен партньор на „Алианц България” е Съюзът на българските художници.
Според регламента в заключителната експозиция участват само наградените и номинираните автори от регионалните изложби, които се представят с различни от показваните
вече произведения. Тази година участниците са 116, а двата етажа на „Шипка” 6 се оказаха
тесни, за да поберат подбраните над 300 творби. Вероятно изборът на журито е бил затруднен поради факта, че селекцията е подчертано силна. Според проф. Стоимен Стоилов, определящо за крайното решение е било произведенията да вълнуват емоционално и
да бъдат професионално издържани. В резултат членовете (Любен Генов - председател на
СБХ, акад. Никола Манев, проф. Стоимен Стоилов, проф. Крум Дамянов и Слава Иванова директор на НХГ) са се спрели на следните трима художници, които получават големите
награди на „Алианц“: Живка Маринова в раздел живопис, за тежкия и мрачен цикъл пейзажи с
апокалиптично излъчване „Път за никъде“; Кирил Мескин в категория скулптура, за творбата „Генезис“, отличаваща се с интересното си композиционно решение и изчистена визия; и
Иван Нинов за графичните листове „Материя“ и „Форми“, характерни за неговия подход на
работа, съчетаващ по уникален начин фотоизображение и графична техника.
За това доколко е престижен един конкурс за изкуство може да се съди по нивото на участващите в него художници и представените произведения. В този смисъл, основавайки се на

15
брой

10/2012

СБХ бюлетин

и з куство, думи

Кирил Мескин - „Генезис”, награда за скулптура

последното му издание, конкурсът на „Алианц България”, изглежда, се налага като определящ
и водещ за страната ни, предвид националния мащаб на провеждането му, броя на участниците и имената, които можеха да се видят в заключителната експозиция. Сред тях са някои
от най-изявените утвърдени автори като Емил Попов, Ивайло Мирчев, Десислава Минчева,
Долорес Дилова, Николай Янакиев, Венцислав Занков, Константин Денев, Моника Попова, Валентин Дончевски, Румен Жеков, Милан Андреев, Кирил Матеев, Пламен Аврамов и младите
Иван Костолов, Марина Маринова, Нина Русева, Павлин Радевски, Деян Янев, Здравка Василева, Станислав Беловски, Михаела Власева, Любомир Кръстев, Георги Щърбев и др.
Многообразието от произведения, включени във финалната изложба на Националния конкурс на „Алианц България”, очертава по категоричен начин картината на случващото се в
областта на живописта, скулптурата и графиката в страната ни днес. Въпреки това от
показаното трудно могат да се направят изводи за съществуването на определени общи
тенденции, но може да се проследи в каква посока се развиват индивидуалните търсения на
отделни автори, да се съди за това кое се приема за водещо според членовете на журито и
да се прецени доколко успяват да се наложат младите художници.
Светла Петкова
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САМООЦЕНКА НА МЪДРОСТТА
Изложбата на Борислав Стоев в
галерията на „Видима”, Севлиево, е
събитие за града, но и за нашия художествен живот като цяло. Той
представи литографии и акварели
от различни цикли. В тях художникът отново разкрива изобразителното си въображение, чрез което
пренася мотиви и образи в света на
изкуството – паралелен на нашия, но
не по-малко убедителен от него. Серията „Дон Кихот” не предлага класически тип илюстрации. Борислав
Стоев става съавтор на литературното произведение, защото създава
визуален текст, паралелен на писмения. Това проличава особено в цикъла
графики към стихосбирката „Начала”
на Иван Гранитски. Често в акварелите и графиките си художникът
въплъщава фантазии, които нямат
писмен първообраз. Не случайно той
нарича един цикъл акварели „КапричиБорислав Стоев - „Разговор”
ос”. Почти навсякъде в тези листове
присъства Художника – още една проява на самоирония, чувството, което бележи творчеството на Борислав Стоев, за да му придаде чара на отстраняването. Пейзажният мотив
се превръща в хармония от стилизирани форми и наситени багри, картината се подчинява
на нови физически закономерности – силата на притеглянето не е проблем за населяващите
я фигури, мащабът е нещо относително, времето тече в различни посоки.
Картините са изпълнени с характерни за Стоев символи: петел, птица, птица в клетка,
кон, коза, куче, риба (често като оглозган скелет), плодове, музикални инструменти. Повечето от тези животински и предметни атрибути несъмнено носят сексуален смисъл. Художникът притежава широката култура, за да познава тази символика, но вероятно и нейната
архетипична природа му помага да „чуе” намеците на подсъзнанието.
Метаморфозите/маски са друго средство за постигане на сюрреалистично внушение. Разчитането на тази богата и сложна символична система задържа пред листовете зрителя и
го прави съучастник в актуализирането на въображаемия свят.
Компютърните техники помагат на Борислав Стоев да прави „виртуални колажи”. В тях
той събира по-стари изобразителни текстове с нови – един диалог през годините, а може
би и една самооценка от позицията на мъдростта? Може да се завижда на енергията, с която художникът работи – тези 85 години са натрупани опит и знание, които позволяват на
таланта творческа лекота. 				
Иван Маразов
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ИМПРОВИЗАЦИЯ В РИСУНКИ
Георги Божилов – Слона в „Арт Алея”
В историята на българското изкуство от втората половина на ХХ век името на художника Георги Божилов (1935 - 2001) заема предни позиции. Неговите произведения десетилетия наред се разпознават безпогрешно и привличат не само с изискано сдържан колорит и
хармония по отношение на композицията, но и заради последователността на художника
в избраните теми, в следваните от него пластични принципи и тяхната независимост от
конюнктурната рамка на времето.
Рисунката в творчеството на големите художници винаги е имала особено място. Щрихи,
скици или просто очертавене на пространството върху попаднало наблизо парче хартия
хвърлят идея върху мисловната линия на художника. Възможно е някой ден тези живи художествени импулси да бъдат превърнати в изящни и неподправени живописни произведения.
Може би ще останат захвърлени и непотърсени в някой ъгъл на ателието, чакайки своето
време да бъдат открити и показани,
за да разкрият пред зрителя нещо повече от картинния образ, с който сме
свикнали.
Изложбата „Непознати рисунки”,
която галерия „Арт Алея” представя,
е от 24 камерни рисунки с туш върху
хартия. Те не са подписани и не носят конкретна дата. Бихме могли да
ги отнесем към последното десетилетие на миналия век, когато Георги
Божилов основно работи в духа на
абстрактното. Уверени и плавни линии чертаят композиции, за които
художникът в момент на вдъхновение и прозрение оставя спомен върху късчета хартия. Някои от тези
импровизации напомнят маслените
произведения на художника, в други
откриваме фрагменти и любими на
художника детайли, които намират
място в живописното му творчество. Такива са рисунките, които днес
изпълват изложбеното пространство в „Арт Алея”. Такава е тяхната
история, създадена преди години от
големия художник Георги Божилов –
Слона и продължена от нас днес – неговите ценители.
Анжела Данева
Георги Божилов - Слона, рисунка, без име
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ГЕОРГИ БОЖИЛОВ-СЛОНА:
ПОРТРЕТИ НА ДУХА
Успоредно с великолепната изложба с 24 абстрактни рисунки на Георги Божилов-Слона, които
се показаха за пръв път в галерия „Арт алея” (1 - 27 ноември) още по-категорично се открои задълбочената монография „Портрети на духа”, написана от д-р Анжела Данева и обнародвана с подкрепата на министерствата на културата и образованието. Този задълбочен труд е посветен
изцяло на колоритната личност и многообразното творчество на пловдивския художник. Изящната книга проследява интересния творчески път на един от най-самобитните ни художници,
формирал персоналните си предпочитания, изяви и пристрастия както благодарение на своите
учители, така и чрез индивидуални търсения, неподдаващи се на рамкиране, лесно категоризиране и други дискурсивни жестове на твърде подредения понятиен апарат от недалечното минало.
А и как да е иначе, щом говорим за художник, черпещ вдъхновение дори от деликатните движения
на плазмата, видяна под микроскоп (не само като метафора на вечно променливото битие, но и
като особена абстрактна структура на формата). „Обичам да гледам движението на плазмата
под микроскоп, това ме кара да се замислям върху смисъла на битието и вътрешната структура
на формата”, признава Георги Божилов в интервю, цитирано в книгата. Така да се каже, „плазмата” на неговото творчество, от най-крехкото до най-мощното движение във фигуралните и в
абстрактните форми на рисунъка на Слона, е внимателно и задълбочено изследвана от Анжела
Данева.
„През целия си творчески път Слона рисува портрет на вътрешния човешки дух”, твърди авторката и по безапелационен начин доказва колко самобитен е бил Георги Божилов за времето си
и колко актуално е творчеството му точно сега. Преходът от любимата градска тема в платната към фигуралните композиции без сюжет е анализиран с тънък професионален усет и дълбинно
разбиране на всички водещи компоненти в оригиналните произведения на Георги Божилов – от
ярките композиционни акценти до натрупването на отделните пластове и цветните експресивни послания на картините му. Силната динамика в творбите, която сякаш поражда центробежно вътрешно движение в платната, подчинено на свои собствени закони и „аеродинамика” на
отделните сегменти, уловени в контекста на структуроопределящата и твърде конкретната
в посланията си цялост (особено що се отнася до работите на Слона от края на 70-те, началото
и средата на 80-те години на XX век), са разгърнати с вещина и проникновение в „Портрети на
духа”.
От прекрасните пловдивски пейзажи до родопските мотиви и фигуралните джазови абстракции, вечно търсещият дух на Георги Божилов-Слона е уловен в черната кутия на кристално изведената академична мисъл, разгърната с умение, чрез ангажирана и лична позиция като ясен както
за специалистите, така и за неподготвения читател понятиен апарат. Благодарение на това
умение книгата на Анжела Данева достига едновременно до няколко нива на рецепция в читателската аудитория. Пластичният език, професионалният превод на английски, добрият печат и
внимателната подборка на включените репродукции са гаранция за траен интерес не само към
надскочилото времето си богато творчество на Слона, но и към изящния труд, посветен на големия пловдивски художник с толкова грижа, професионално внимание и респектираща прецизност,
че естествено ни се иска да има повече подобни изследвания, реализирани по такъв блестящ и
достоен начин.
Патриция Николова
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ЙОН САЛИЩЯНУ – ЕДНО ОТ
ГОЛЕМИТЕ ИМЕНА НА НОВАТА
РУМЪНСКА ЖИВОПИС
Румънският национален музей на Долния Дунав
със седалище в град Калараш гостува на Русенската градска галерия с изложба на академик Йон Салищяну (1929- 2011), едно от значимите, представителни имена на съвременната румънска живописна
школа. А според световната критика тя е сред
най-интересните в Европа.
Възпитаник на бележити творци и педагози в
Букурещката художествена академия „Николае
Григореску” - професорите Жан Стериади, Адам
Балцану и Самуел Мюцнер (ученик на Клод Моне в
Париж) - Йон Салищяну работи през целия си живот като преподавател там и обучава няколко поколения млади художници. Творец с голяма международна известност, впечатляващ брой награди,
отличия, високи звания, с три персонални музея в
Румъния, Китай и Франция, той е познат и на нашата публика от експозициите си в София, Русе и
Йон Салищяну - Из серия Аморфни структури
Габрово през 70-те и 80-те години и с голямата си
награда от Триеналето в столицата през 1996 г., следвано и от изложбата му в галерията на СБХ
на ул. „Шипка” 6 през 2001 г.
Чрез настоящата изложба в Русе, включваща 52 негови работи, кураторите, неговата дъщеря
- италианистката от Букурещкия университет Оана Салищяну, и директорът на Националния
музей на Долния Дунав, археологът д-р Мариан Нягу, имаха амбицията да го представят пълно
и мащабно в еволюцията му от експресионистичното към определено абстрактното. От първите му зрели работи от 60-те и 70-те години на миналия век до последната му, предсмъртна
картина, озаглавена „Камъни и вечност”, един шедьовър на абстрактната живопис.
Пейзажи, композиции, портрети, натюрморти, колажи върху платно и хартия, предимно с акрил - предпочитан от него пред маслото особено през последните десетилетия от живота му:
„Защото не обичаше да чака съхненето на маслото; картините му се раждаха спонтанно и бързо.
Разбира се, преди да хване четката, той ги обмисляше дълго” , сподели дъщеря му.
От експозицията се вижда, че Йон Салищяну е безспорен майстор във всички жанрове. Поет
в живописта, определено хармонична личност. Уверено борави с мотиви от форми и цветове,
като ги въвлича в една привидно свободна, но добре обмислена игра на елементите. Повечето от
работите му излъчват ведро, спокойно настроение, в което няма тъжни и мрачни моменти, а
по-скоро лирика и хумор, като вибриращите цветове и експресивните символи създават впечатлението за форми и мотиви от Космоса. Чудесен е цикълът му „Непознатите планети”!
Всъщност през последните години той създава поредица от тематични цикли, чиито оригинални заглавия говорят сами за себе си: „Готически фронтони”, „Лица”, „Вибрацията на водите”,
„Редът на планетите”, „Архитектура на мисълта”, „Топли геометрични форми”, „Врати”. И всичко това при една неповторима, очарователна игра на свободно плуващи цветове и форми в
откритото пространство на картината.
Огнян Стамболиев
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ЕДИН НЕОБИЧАЕН ПОГЛЕД
От 16 до 30 октомври тази година в галерия „Райко Алексиев” в София бе показана изложбата
„Италианско изкуство на XX век”. Организирана съвместно с института Italia arte и торинската
галерия Folco, изложбата представи една сравнително широка панорама на италианската живопис, фотография и скулптура, като участваха и творби от частни колекции. Цялата манифестация бе посветена и на София като кандидат за европейска столица на културата през 2019 г.
Забележителното на тази експозиция бе не толкова нейната представителност, колкото погледът към творби на известни автори, разкриващи част от творческите им лаборатории. В този
смисъл духът на италианското изкуство пролича чрез имена като Енрико Паулучи, Франческо Месина, Роберто Грипа, Ренато Гутузо, Джорджо Грифа и др.
Повечето автори са участвали в големи изложби като Квадриеналето в Рим, Венецианското
биенале и т.н. Изложбата бе подплатена и от имената на големи италиански теоретици и куратори, от които е достатъчно да споменем дори само Лионело Вентури.
Българският зрител имаше рядката възможност да погледне към италианската култура и изкуство от една необичайна нейна страна. Става въпрос за малкоформатни творби, характерни
за авторите и нехарактерни за онази им светлина, с която ги обрисуват големите енциклопедии. В този смисъл изложбата бе особено полезна и интригуваща за специалистите, изучаващи в
дълбочина италианската култура. Тази култура бе представена най-вече в периода след Втората
световната война до края на XX век и позволяваше да се видят отгласите от метафизичната
живопис до новия реализъм, неконформисткия реализъм и т.н.
От друга страна, забележителното е, че някои от именитите италиански автори, и то точно
с такъв тип творби, присъстват и в частни български колекции. Може би този факт отключва
достъпа към тази трудна за анализ и за разбиране изложба, но нейната трудност само подсили
интригата и любопитството у специалисти и широка публика.
Димитър Грозданов

Ренато Гутузо - Голи
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ОТГЛАСИ ОТ ДРЕВНИ ПРИТЧИ
От 7 до 27 ноември ГХГ „Борис Георгиев“ - Варна, представи Юбилейна художествена изложба
по повод 70-годишнината на скулптора Иван К. Иванов, приел артистичния псевдоним Ивани. Озаглавена „Попътни знаци“, тя бе среща с трайните пластически знаци на духовно себеизразяване в
пътя на творческото му развитие. През десетилетията начален импулс в неговото творчество
неизменно са реалното, действителното, природата, сред която той избра да живее, да я опознава, изучава. Опазил и до днес по детски чисто, спонтанно любопитство към живота, който
тя струи в неизброимото си богатство от материи, структури, формообразувания, проявени
състояния, той я съзерцава и лови мигновения хубост, за да ги съхрани претворени в алтернативната, непреходна реалност на своя художествен свят. От виталното многообразие на природата
Ивани взима пример за своята жанрово-тематична и стилово-пластична многопосочност в търсенето на адекватен пластически изказ, при това без да се самоограничава с техническите изразни
възможности на единствен изобразителен вид. Винаги е следвал вътрешния си подтик кога, по
какъв начин да изразява себе си и визията, духа на времето, в което живеем.
Започва всеотдайно в графиката (тя е специалността на художественото му образование),
скоро успоредява и трайно се ориентира в скулптурата - в нея усеща призванието си. Когато
търси бързо споделяне, приема бялото предизвикателство на листа, за да броди с рисунък в духовни селения, рисува също керамични тондо и с яркоцветно полихромие на глазурите спомня носии,
черги, напевите от своето волно детство в кюстендилския край. Свързан от ранните си години
с топлотата на плодната ни земя и красива природа, през 90-те години Ивани решително скъсва
с напрегнатото столично ежедневие и далеч от тревогите на вододелното десетилетие откри
в крайморието на Варна онова потърсено стокойствие и вдъхновение, които резонираха в голямата му поредица бронзови картини. В подходящо обрамченото им картинно пространство
скулпторът запечата отгласи от древни притчи, ритуални състояния на персонажи, включени в
морски пейзаж.
Юбилейната експозиция включи творби, които авторът е запазил през изминалото време като
своя собственост, както и новосъздадени дървопластики, месингови фигури, показателни за постигната завидна вещина в овладяване езика на експресията и свободно ползване на широка гама
от силни емоционали внушения. Ярки, витално червени акценти са дизайнерски изпипаните до
знаковост пластични форми - „ Венера“, която е своеобразно
репликиране на ранно бронзово „Вакхическо торсо“, завърнала се да намери своя антипод и допълнение в статичния и
войнствен „Марс“ - изопнал агресивни остриета в пространството околовръст. Във времето Ивани неотклонно следва
своето верую да търси и намира истинско удовлетворение
в творческото съзидание, с работата си да оставя траен
знак, духовна диря след себе си. Избрал е като необходимост
такъв начин на съществуване, който нито е лек и безметежен, нито материално практичен, но го споделям като
достатъчен и достоен. Натрупал респектиращ творчески
актив и резултати, в своето седмо десетилетие Ивани със
завиден ентусиазъм продължава да търси, да работи. В неговото изкуство Човекът е едно с Природата и носи, изразява, внушава нейни сили и многобройни състояния. Самият
той черпи, пропива от природата житейска, творческа
мъдрост и жизненост за попътните знаци - послания на своето изкуство.
Иван Иванов - Ивани, Марс
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СТРОГ И ИЗЧИСТЕН СТИЛ
На 10 октомври в Художествената галерия в Кюстендил се откри юбилейна изложба по повод
70-ата годишнина на художника Любомир Савинов. Изложбата безпрецедентно заема всички зали
на галерията и показва над 300 творби на автора, сред които и скулптури, които представят
развитието му в период от 30 години – между 60-те и 90-те години на миналия век. Тази времева
рамка е поставена от самия художник, който си запазва и в бъдеще възможността да представи
пред публика избрани свои творби, обхващащи и тези от последните години.
Мотивът на отказа, пресичането, непълното осъществяване се явява повтаряща се метафора,
задаваща видим формат на стремежите на автора. Води до едно дълбоко, донякъде противоречиво, несхванато, недоизказано отношение между автор и публика. Този повтарящ се елемент
присъства в минималистичната му, дистанцирана, отдръпната от публичния шум творческа
биография и отбелязва безкомпромисното и честно отношение към собствения труд, както и
пределните изисквания, които, предявени към самия себе си, неизбежно въвличат и останалите... и
се стига най-малкото до известна конфузия. Когато по отношение на този автор се използва терминът травма, той може да бъде прочетен в смисъла на резонанс от самоналожената дисциплина,
личния избор, стоицизма.
Роден през 1941 г., Любомир Савинов попада в поколение на изключителна продуктивност и конкурентност в българското изобразително изкуство. Монументалист по образование (през 1970
г. завършва Националната художествена академия - София, специалност „Стенопис” в ателието
на проф. Георги Богданов) и призвание, той пречупва през специфичните си усет за формата и
оригиналност многобройните жанрове, с които се ангажира. През годините работи активно в
областта на портрета, пейзажа, фигуралната композиция.
Въпреки че години наред страни от показност, Савинов е от авторите с изключително силно,
осезателно, запомнящо се и ключово присъствие в живописта. Творчеството му носи белезите на
ярка воля за експресия, изключително постоянство и усърдие до ярост в третиране на живописните проблеми. Във връзка с художествената му
продукция критиците подчертават неминуемата му физическа потребност от творене, която
довежда до пределна дълбочина и разработеност
на търсенията. С нагласата си към експресия и с
изключителното си усещане за пластика и форма
авторът постига един характеризиран с утежненост, стабилност, строгост и изчистеност
стил, формулира ясно, категорично и конкретно
идеите си.
Странната меланхолия струи от пейзажите, портретите, композициите. Особеното
е, че съдържа агресивен жест, поетичността
й е сурова, активна, изведена е в статут на
изказване, на позиция. Такава многопластовост
изисква продължителна и задълбочена рефлексия. Директността и болезнената откровеност разкриват дълбочината и панорамността на идейния свят на автора, който не може
да се вмести в днешните кратки съобщения.
Така творчеството на художника се разгръща
в един паралелен голям разказ, чието тълкуване
предстои.
Галина Декова Любомир Савинов - Портрет на Маргарит Цанев
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МИХАИЛ МАЛЕЦКИ: ПРАШИНКАТА ОТ
ОРИГИНАЛА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ
В ръкописни протоколи на отделни храмове или в забравени документи с поизбледняло мастило, закътани в митрополитските библиотеки и архиви, ще откриете, че художници,
академични преподаватели като професорите Дечко Узунов,
Антон Митов, Илия Петров, Никола Маринов, Георги Богданов, Стефан Иванов и други са оставили своя творческа следа на големи автори, като са изографисвали немалко стени
на храмове в диоцеза на Софийската митрополия. Автори
с висок професионален престиж като Господин Желязков са
сред най-активните зографи, създали галерия от икони с висока художествена стойност в различни църкви в София и в
страната.
Михаил Миронович Малецки, работил с четка и палитра
добросъвестно и неуморно в областта на християнското
изобразително изкуство и научната реставрация, заслужава
също обществено уважение, както споменатите по-горе личности. Той посвещава и завещава на България своето разнообразно и многожанрово художествено творчество. В продължение на 70 години създава изразителни и с непосредствено
Икона на Богородица с Младенедуховно излъчване икони. Наситени с въздействаща сила иконца, от царския ред на храм “Свети
Николай Мирликийски Чудотворец” ни ликове, проникнати от религиозната му чувствителност,
в София, изработена от Михаил
днес като оригинални творби или като репродукции са част
Малецки
от богослужебния живот на десетки православни храмове не
само у нас, но и по целия свят. Автор е на стенописите на няколко църкви. Същевременно Михаил
Малецки се нарежда сред най-големите реставратори, творили през миналия век у нас. Нещо повече. Художници и изкуствоведи, сред които е големият български технолог на живописта, един
от създателите на декоративно-монументалното изкуство в България, проф. Георги Богданов,
определят Малецки като основоположник на научната реставрация у нас.
Освен реставратор на икони и стенописи през 50-те и 70-те години той реставрира и консервира стотици музейни експонати – предимно от текстил, дърво, метал и от други материали,
ценни за историческото ни минало вещи и произведения на изкуството, съхраняващи се в добро
състояние и сега в националните и в регионалните музеи в страната.
Натрупал значителен опит като реставратор, Михаил Малецки открива оригинален метод за
обновяване и за пълноценно съхраняване на тъкани, за което му е присъдено званието “Изобретател”.
От друга страна, художникът работи успешно в различни живописни жанрове – пейзаж, портрет, натюрморт.
Михаил Миронович Малецки е роден на 28 октомври 1900 г. в град Кобеляки, Полтавска област,
в Украйна.
През август 1925 г. пристига в София. Оттогава започва да се занимава последователно с иконопис. В Художествената академия слуша лекции и посещава упражнения при професорите Антон
Митов, Харалампи Тачев, Александър Мутафов и други. Изяснява си важни технико-технологични
въпроси, свързани с живописното третиране на изобразителната повърхност.
Малко известен е фактът, че той е автор на последния портрет на цар Борис, работен не-
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посредствено преди кончината на монарха. При отпътуването си от България царица Йоана
отнася портрета със себе си.
За пет години натрупва значително по обем творчество, с част от което през 1930 г. прави
първата си самостоятелна изложба в салона на ъгъла между улиците “Алабин” и “Граф Игнатиев”
в София. В експозицията са включени негови произведения и от приложното, и от изящното изкуство. Там са подредени и икони, които Малецки рисува усилено, откакто е в столицата.
През втората половина на 40-те години той се утвърждава като художник, чиито икони със
своето духовно излъчване внушават доверие и са предпочитани от Светия синод.
През август 1944 г. получава неочаквано писмо от Министерството на благоустройството
с настояване да се яви в София и да започне незабавно реставрация на Руската църква “Свети
Николай”, тежко пострадала от 500-килограмова бомба, паднала наблизо в края на декември 1943
г. Независимо че тази реставраторска работа е мащабна и изисква богат опит, иконописецът се
справя отлично. Според запазено негово писмо в протокола на комисията е записано, че “работата се приема без нито една забележка”. С този свой труд върху стенописите на Руската църква
той се нарежда сред основоположниците на научната реставрация в България.
През 1955 г. е поканен да реставрира и да направи копие на иконите на Самарското знаме. През
следващите години това знаме ще се превърне за Малецки в основна тема на творчеството му
до 1977 г. През 1957 г., десет години, след като завършва реставрацията на Руската църква, е назначен за ръководител на реставрационното ателие, което той създава тогава към Националния
военноисторически музей.
Михаил Миронович Малецки почива блажено в мир на 1 март 1991 г. в София. Вместо сбогом
художникът изрича следните думи: “По време на съвместната ми работа с млади специалисти
моят съвет към тях е бил един: Помнете, че всяка загубена прашинка от оригинала не можете да
върнете с никакви съкровища и скъпоценности на света.”
Йонко Бонов

АБСТРАКТНИТЕ РИСУНКИ НА
ПЛАМЕН БРАТАНОВ
В началото на октомври Пламен Братанов откри своя голяма изложба в залите на Градската
художествена галерия – Варна, след като доста години не беше се представял пред публика. Артистичното й качество е много високо и то предизвиква логичен естетически възторг, който
аз споделям и ще се опитам да обоснова.
Пламен Братанов е познат в художествените среди преди всичко като скулптор, който създава изящни, прецизно и безупречно моделирани пластики, които в неосимволистичен дух интерпретират митологични теми и енигматични мотиви и търсят метафорична връзка между
древност и модерност. Той е също голям майстор на релефа, а направените от него паметници
от камък и бронз на Антон Новак, на братята Шкорпил и на цар Борис са сред най-успешните и
културни монументи у нас.
Изложбата във Варненската галерия обаче го представя в нова и различна светлина. Там той
показва едроформатни (150/100 см) и много внушителни абстрактни творби, които е нарекъл
рисунки. Всъщност Пламен Братанов отдавна, от самото начало на пътя си като художник обича
рисунката и прави серии от изящни абстрактни форми, в които без съмнение си почива от сложния процес на скулптиране.
Представените в изложбата рисунки обаче имат съвсем друг характер. Аз бих ги нарекъл дори
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ахроматична, черно-бяла живопис, защото живописният жест и богатите тонални разработки
в бяло-сиво-черния спектър доминират изцяло над линеарното формообразуване в изграждането
на картинното пространство. Художникът е намерил много оригинален, дори уникален начин на
визуална употреба на графита, открил е множество разновидности и варианти в използването
му като материал. Той моделира пластически изображенията си само с графит и с нищо друго.
Той го разтваря, размива, впръсква, втрива, натрупва и отнема. Постига великолепна и богата
плът на работите, при което разглеждането на образната повърхност отблизо е цяло наслаждение. Художникът явно се любува на самия креативен процес, на играта с черносивата графитна
материя и с неподозираните възможности, които тя му предоставя. Той владее виртуозно това
средство в големия формат на творбите и те стават изразителен отпечатък на емоционалните му състояния в тази нелесна игра.
Абстрактните композиции на Пламен Братанов внушават вихрено движение и медитативен
покой, титаничен сблъсък или загадъчна пулсация, сложно преплитане или неочаквано превъплъщение на формите. В тях се срещат мъжкото и женското, светлината и тъмнината. Усеща се огромна енергия, очертават се конфликти и контрасти, звучат космически тонове, има очевиден,
но условно и културно поднесен еротизъм. В тези творби живее някакъв мистичен, демиургичен
импулс, който мощно съгражда и раздвижва формата и пространството и ги насища с дълбок
драматизъм.
Рисунките на Пламен Братанов имат не само силно сетивно и визуално въздействие, но могат
да бъдат поставени в сериозен смислов контекст. В тях е изразено някакво изначално, първично
създаване и формиране на материята. В тях може да се мисли за някакъв вселенски, надреален
живот и отношения на нематериални, духовни същности и сили. Художникът е чувствителен
към подобни теми и състояния и, за щастие, ги изразява в рисунките си без капка наивитет, с
интелектуалната дълбочина и имагинерната мощ на своя високо професионален абстрактно-експресионистичен език.
При всички случаи изложбата на Пламен Братанов във Варненската художествена галерия го
издига с множество нива нагоре в трудно определимата, но съществуваща йерархия на художественото мислене и изразяване.							
Румен Серафимов
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СПОРАДИЧНА БИФОКАЛНОСТ

художествен проект на Д-Р ГАТЕВ със специалното
участие на Станислав Памукчиев, Венцислав Занков
и Rassim®
Проектът „Спорадична бифокалност” представя, вероятно за пръв път по толкова категоричен начин, един едновременно технологичен и концептуален проблем на изкуството,
неговото представяне и поставяне в (публичното) пространство. Технологичен – защото
представянето на произведения самостоятелно или заедно с други в определено пространство е въпрос на материална и веществена култура, и концептуален – защото излиза извън
конкретната проблематика на курирането и различните практики в пространственото
аранжиране, т.нар. редене на изложба, както е известно в професионалния жаргон. Този бифокален проблем в изкуството спорадично може да се отнесе и към ред паралелни прояви на
тукашната обществена, политическа, духовна и материална действителност: технологичният дефицит на знаене как да се „редят” нещата.
Д-р Гатев представя свои работи, тематично свързани с популярните практики на „правене” на съвременно изкуство в два контекста или два мащаба, с две различни дистанции,
оттук и формулировката „бифокалност”. В първия случай три фотографии на д-р Гатев са
представени като самостоятелна серия, инсталирани отделно в автономно пространство
- определена за целта зала. Вторият план предлага същите фотографии в рамките на обща
изложба, заедно с работи на утвърдени имена на съвременното българско изкуство – Станислав Памукчиев, Венцислав Занков и RASSIM. Изложбата е представена в „Софийски арсенал”
Музей за съвременно изкуство (САМСИ), което допълнително подчертава институционалния характер на експозицията и насочва вниманието към проблема на контекстуализация и
съвместяване на произведения в музейна среда и изобщо, в средата от други произведения,
които съставят по-широкия локален контекст. Тук това съпоставяне се явява като проблем
и решение. Като публика ние сме загубили част от сетивата си, демобилизирали друга част
и делегирали останалите на пиара, рекламата, медийния гламур в спорадичните му нови и
нови вълни. Както при „реденето” на изложби, а още повече при „правенето” на съвременно
изкуство бифокалността е неизбежна. Тя е обаче непредвидимо изплъзваща се поради своята
спорадичност и непостоянство.
В представата на Д-р Гатев съвременното изкуство е много чувствително и уязвимо. То
само по себе си реферира, но и преодолява, надмогва съвременната ситуация. Съвременното
изкуство удостоверява своята истинност, своето начало, с отнемането/елиминирането
на възможността за реализация на Истинското. Изкуственото, което като съвършена илюзия не допуска (възможността за) грешки и по този начин определя грешките като найпотентния акт на човека. Тук бифокално говорим по принцип, но и конкретно за сцената.
Сублимирането на аурата на изкуството (и в двете значения на думата сублимирам – технологично и концептуално) представляват огромна отделна тема. Опустяването на изкус
твото от душа го оставя препълнено с плът, своевременно и непосредствено, реактивно,
но неактивирано.
Работите на тримата автори, осигуряващи „специалното участие”, също са предмет на
отделен анализ, тъй като извън проекта „Спорадична бифокалност” те са симптоматични
за развитието или промените, които могат или не да се отбележат по отношение на съвременното изкуство у нас.
Станислав Памукчиев, професор по живопис, познат с неуморното си търсене на пластическа изява на автентичното звучене (не като изворен фолклор, а като надвременен психологически обертон) използва рязък завой в изразните средства... на пръв поглед като заменя
характерните за стила му теренни композитни материи със земни фактури и тонове с
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лъскава като латекс гума, опъната върху скеле (в мащаба на човешка фигура) и невидима за
зрителя дебела подложка от бяла вата. Резултатът е силует, достатъчно абстрактен да
бъде определян като фалически и в същото време ефектен като визуален код и натрапчиво
лесно доловимо присъствие. В профанизирането на материала Памукчиев успява за малко да
върне аурата на изкуството и го прави емоционално и психологически активно (по-скоро по
Юнг, отколкото по Кроче). Докато Проф. Памукчиев прекарва една бифокалност през себе
си, като автор и произведение, при следващата генерация – неоконцептуалистите - дистанцията на вътрешната интроспекция е по-малка и респективно по-проблемна.
RASSIM, в много класическа серия фотографии, озаглавени съответно 2012-1978, 2012-1974 и
2008-1974, извадени от семейния архив и уголемени до макрообрази, RASSIM допълва технологично-информационния слой на дигиталния принт със своята урина. Технологията и връзката/връзките между хората продължават да са основен мотив, а самите заглавия дават
ключа на изобразителния или експресивния код на RASSIM: сега и тогава. Затворен в тази
дилема, като художник с особено отношение към телесното, RASSIM използва рефлекса на
компенсацията, в навигационната система на психическата мотивация, за да предложи реанимирането на технологичния образ, връщането или поне опита да се върне аурата на
онова, което оставяме като изкуство.
Занков не е поставен пред дилема. За неговото творчество проблемът „сега и тогава”
може да бъде само спекулативен сюжет, тъй като още от началото на творческата си
кариера през 90-те той работи в митологична хронотопия. В „Спорадична бифокалност”
отново с композицията „Говори!” (паметник на осенените и окрилените) легендарният
акционист поставя гипс-неоновата композиция в активна ситуация. Вместо лека еманация
ангелът на осенените и окрилените виси над опъната метална тетив,а завряна в устата му.
Другият край на осветената от неоновата тръба „връзка – дистанция” излиза като крясък
от някаква събирателна паст на същество, което може да означава обществото, устоите,
всеки човек, герои, монумент, и т.н. При всички случаи работата на Венцислав Занков по ситуационистки начин изтръгва емоция, която напомня на усещане за аура. Между неподходящо монументалното и преднамерено бутафорното, паметникът на Занков напомня за една
извадена от баланс и заплашително изнесена извън центъра на тежестта си композиция:
взаимодействие – среща или връзка-дистанция.
Стратегията на художника, пише Руен Руенов в монографията си за Д-р Гатев*, да създава
визуални образи и събития се дължи не толкова на политически позиции, колкото на тънка наблюдателност и изобретателна ирония. И ако най-ранните му прояви съвпадат с безумията
на посткомунистическата реалност, актуализацията на неговата позиция е изключително
обоснована.
„Да правиш съвременно изкуство, означава преди всичко да поставяш под съмнение гледните точки и установените авторитети, а също така и непрекъснато да верифицираш
света” - завършва текста си за Д-р Гатев Руен.
*Д-р Гатев. Един нов реалист от времето на посткомунизма, Руен Руенов, 2010
Йово Панчев
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Урсула Щеглих-Шауп:
Поглед встрани
Урсула Щеглих-Шауп е четвъртият германски художник, който гостува в България в рамките
на програмата за творчески обмен „Artist in Residence” сключена между СБХ и сдружението на германски художници GEDOK - Мюнхен. Тя показа творбите си през октомври в галерия-книжарница
„София-прес”.
Коя е Урсула Щеглих-Шауп според официалната творческа справка. Следва живопис и графика в
Академията по изящни изкуства в Мюнхен, 1965-1970 г. Последните й изложби са: 2007 г. - изложение
на книгата в Лайпциг, 2008 г. - музей STA See, гр. Щарнберг, 2011 г. - Pich, Мюнхен, 2011 г. - GEDOCmuc,
Мюнхен. Някои от по-значимите нейни награди: 1995 г. - Първа награда на Община Щарнберг, 2011
г. - Втора награда Georg-Petel-Preis за малка пластика.
Онази Урсула, която аз лично познавам, е жената, която всеки божи ден, с изключение единствено на най-мразовитите зимни месеци, става сутрин в 6:00 часа, за да преплува езерото Амерзее, а
след това до тъмно работи в ателието си; приятелка, на която можеш да се довериш; артист,
който е изключително чувствителен и одухотворен художник, със забележителна експресивна
сила.
С Урсула Щеглих-Шауп имах щастието да се запозная и сприятеля по време на съвместната ни
работа в рамките на арт проекта „Randezvous”, иницииран като годишна изложба 2012 г. на художниците от GEDOK - München, с участието и на няколко български художнички, стипендианти
на Kulturreferat - München в периода март – юни 2012 г.
Урсула ни покани с колегата Анастасия Тонкова в ателието си, където в продължение на цели
три дни заедно съжителствахме и споделяхме храната, мислите, идеите си. Едно изключително интересно и пълноценно общуване, което за пореден път ме убеди, че човек е преди всичко
„землянин”, без значение дали говори български или немски; независимо дали е роден в полите на
Витоша или в подножието на Алпите.
Резултат от тази акция-пърформанс, протекла пред сменящата се, но неизменно заинтригувана публика от приятели на ателието и ценители на изкуството на Урсула Щеглих-Шауп, е серия
от четири голямоформатни рисунки на транспарентна хартия с название: „Аз съм, ти си, ние
сме. Чужди езици на тялото.” Идея на този арт проект е да се довериш, да позволиш на Чуждия
да сканира в буквален смисъл границите на физическия ти силует; да приемеш деликатността,
експресията или дори агресията на линията, с която проследява и обследва духовната ти аура, запечатвайки я върху хартията. У Урсула „чуждото” поражда усещане за несигурност, дискомфорт,
дори страх. Принуждава я да потърси убежище в утробата на вътрешната си екзистенциална
същност. За Регина Далкалъчева, напротив – възможността да опознае „чуждото” е своеобразен
интелектуален и сетивен допинг; пиршество, вакханалия. Анастасия Тонкова е разколебана, раздвоена, разполовено да припознае чуждото като свое. Постоянно разкъсвана между града на детството ú – Велико Търново, и Мюнхен – роден град на съпруга ú германец. Четвъртата рисунка в
поредицата е резултат от съвместната и едновременна работа и на трите художнички – проникване, наслагване и смесване на първоначално изцяло индивидуалните им физически и духовни
кодове. Акцията-пърформанс бе фотодокументирана в процеса на протичането ú.
Стремежът на Урсула Щеглих-Шауп към „безопасно вътреутробно съществуване”, заявен в проекта „Чужди езици на тялото”, намира израз и в серията графични рисунки, наречени „Какавиди”.
Този път обаче в съвсем нов смислов контекст – интровертната екзистенциална самоизолация
като латентно състояние на зараждащото се нейно изцяло ново Аз.
Акцентът в изложбата е проектът на художничката, разработен и осъществен в рамките
на пребиваването ú като Artist in Residence във Велико Търново. По време на своя творческия
престой в България Урсула Щеглих-Шауп реализира инсталацията „Поглед встрани” („Seitenblicke”),
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Урсула Щеглих-Шауп

която е идейно продължение
в творческите търсения на
художничката от 2010 г. насам. Дефинирането на „да
бъдеш чужд”, усещането за
„другото” и „другите” съпровождат създаването на необичайна стенна инсталация с
размислите и асоциациите,
вдъхновени от цитат на
известния германски кабаретен артист Карл Валентин
– негова крилата фраза, представляваща игра на думи:

„Чужденецът е чужд единствено сред чужди.”
Художничката калиграфски изписва немския текст с кирилски буквени знаци върху страници от
Süddeutsche Zeitung и обратното – български превод на фразата, изписан с латиница върху български вестник. Затрудненият поради разместеното несъответствие смислов прочит на текста
всъщност осъществява идейното и художествено послание на проекта, като въвежда зрителя в
многопластово и разнопосочно разсъждение върху темата „Чужденец – Чужд”.
Склонността на Урсула Щеглих-Шауп към абстрактно мислене и изразяване я насочват към кирилската азбука – от една страна, като абсолютния абстрактен знаков код и същевременно
уникалния запазен знак на непознатата за нея българска идентичност. Въвлича ни в интригуваща
игра между символиката на медията, чуждия за художничката шрифт и формите на езикова комуникация.
доц. Регина Далкалъчева

Свързани лица.
Андрей Даниел на 60

Галерия Академия

От самото начало, едва отправил се в творческото пътешествиe на професията си,
Андрей показа, че акцент на интересите му като художник са традиционните класически
жанрове в живописта, тъй портетът заема особено място с галерията от присътвия,
оставащи и в летописа на времето, и на историята на националния принос този жанр – Валери Петров (1979), Ицко Финци (1983), Ангел и Емил (1983), Яшарали (1985), Баща ми (1995)...
Няма как да знам отсега дали „свързаните лица” в настоящата изложба ще останат между
най-добрите портрети, които Андрей е нарисувал или ще нарисува, но според мен те са
едни от най-въздействащите, защото притежават определен “синдром на Дориан Грей”.
Пред плаща на охотно приетата житейска поза на концептуалист глобалист, на полиглот
конструктор, на сантиментален набист, хедонистичен фовист или куратор мултипликатор, портретуваният получава шанса да се види (уви, също и да го видят) по-стар, емоционално и личностно разсъблечен, с извадените си скрити мании и обцесии, извадени на
показ: горделивост, манипулативност, пресметливост, хитрост, наивност, вдетиняване,
двойственост и прочие недотам лицеприятни характеристики.
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Вероятно заради обстоятелството, че повод и
обект на изложбата на Андрей Даниел е годишнина,
времето като категория
има особено присъствие
и смисъл в нея, по-точно
игрите с времето в резултат на паралакс, получен
между хронологическите
сектори на експозицията
– “исторически” и “съвременен”, разделени дори
в колористичен план от
решените в бордо стени
в двете части на залата.
Умно избягнал обичайната
скука на ретроспективните изложби, авторът е
предоставил на публиката
(а и на себе си) възможността за едновременна
перспектива на днешните
“свързани лица” към “ранния” до “късния” Даниел,
присъстващ със своите автопортрети. От най-младежкия, рисуван на 16-годишна възраст, през онзи
от първата самостоятелна изложба, с барнатото
Андрей Даниел - Куратор медиатор
сако и стъклен глобус в ръка
(дали пък тогава е успял да види в него бъдещето си?), с емоцията на новородената Ида, от
самодоволния “Салве!” на ранното признание, през уязвимия “Рицарски автопортрет” от
годините на “промяната” до тъжните прозрения на възрастта в “Новите очила”.
Отначало не бях много сигурен, че разбирам подтекста на тази темпорална сценография,
но вълшебният глобус ми подсказа отговора – Андрей беше накарал своите различни “аз-ове”
да кореспондират от разни координати на времето със сегашната неизменност на позиращите си приятели, сковани от моменталната снимка на ролите, в които ги е избрал да ги
види художникът. Също неслучайно според мен, централно по оста на залата (и на вектора
във времето) е експонирана единствената ранна композиция - “Старо приятелство” от
1978 г., която на мен кой знае защо ми внушава някакаво визуално настроение като от името на деветия студиен албум на „Ролинг стоунс” - “Beggar’s Banquet” (Банкетът на просяка).
Те – невчесаните, бунтарите, съмняващите се, питащите, настояващите и протестиращите, от епохата на своите лични революции подигравателно сочат с пръст днешните си
хипостази на примирени със себе си чичковци.
Третият съставен елемент от темпоралния пъзъл на изложбата са трите големи композиции, чертаещи през плана на експозицията правилния кръст на cardo и decumаnus в целия
античен урбанизъм на проекта. Тук отново става дума на комуникация в серия надпространствени смисли; изкушавам се да го нарека усет за виртуална суперпространственост,
чрез който визуалните размисли могат да генерират географията на неслучилото се. В жи-
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вописта на Андрей винаги ме е занимавало особеното противоречие между многократно
прокламирната в разговори и спорове помежду ни самоопределена мисия да бъде живописец
на чистите жарове – пейзаж, портрет, натюрморт, композиция от фигуративен тип, които да не бъдат размити в концептулния или постмодерен микс на ефектен, но най-често
дилетантски нагон към “авангардност” и други обичайни изцепки на неподплатена творческа амбиция. Но и без особено подробно вглеждане в картините на Андрей, веднага става
ясно, че неговите портрети никога не са само портрети, пейзажите му - просто пейзажи,
или натюрмортите - единствено натюрморти. А за композициите това наблюдение е повече от безспорно. Защото зад формално “реалистичната” предметност и стилистика,
отвсякъде в творчеството му надничат метафори. За мен няма никакво съмнение, че метафората се оказва основното изразно и стилистическо средство на неговата живопис. И
защото оставам в плен на професионалното заболяване сътворяването на термини, бих
нарекъл всичко онова, което той прави като художник, “метафоричен реализъм”. Освен
това друг постулат в творчеството му е, че всяко негово произведение е облечено в сюжет. Нещо повече – сюжетът при него винаги е надсюжетен, той е отправна точка в
серия от пътешествия, които всъщност са способността на художника да създава и развива разкази в картините си, приказки, започали преди нея и продължаващи или можещи да
продължат извън рамката й. В това пътуване художникът дори и не присъства като “разказвач”, а като тих нашепващ глас, повеждащ зрителя по заплетените пътеки на някакво
ново приключение, което той би могъл, ако пожелае, да продължи сам. Обяснението може
би се крие в една друга негова “сентенция” от взаимните ни дискусии на естетически теми,
която съм запомнил – че изкуството всъщност е метод за съхраняване на необичайните
ситуации в живота.
Другият “авторски трик” на Андрей, с който постига магиите на творчеството си, че
въпреки всички декларации за чистота на жанра той е намерил начин да не бъде ограничаван от ограниченията му. Произведенията на чистите жанрове рядко са в състояние да
говорят много повече от своя собствен момент или среда, докато “разказвачеството” без
начало и без край на историята по платната на Андрей ги разтегля във времето и в имагинерното пространство на “необичайната ситуация”.
Трите големи картини в изложбата, разбира се, са тъкмо такива приказки във времето.
Две са извадени от вековната класика на евангелските сюжети – “Стара история с деца”
(2011), всъщност тълкува разпореденото от Цар Ирод избиване на невинните младенци
и “Още едно Рождество” (1995), която преди бях виждал изложена под името “Между две
епохи”), а третата – “Музика на 20-ти век” (2008), е на “съвременна тема”. Те ме карат да
се замисля даже не толкова за онова, което изобразяват, съдържат и тълкуват, колкото
за другия важен елемент в личните приоритети на художника Андрей Даниел – уважението към картината на културно-историчести артефакт и феномен. Не картината въобще,
не изображението или процесът на изобразяване, а онази традиционна, поразтърсена от
еститическите и пластически инвазии на модерната епоха маслена живопис, нанасяна с
четка върху платно, което след това най-често се слага в рамка и се експонира върху стена.
Това предизвиква моето възхищение не само заради непреклонността в убеждението си,
но и заради уважението към големия формат, заради упорството, с което продължава да
рисува картини, които едва ли някой ще купи и едва ли многобройна публика ще види или
ще се опита да усети. Всичко това, заедно с процесите, които като че ли започват да се
развиват в неговите картини след полагане на последната мазка по повърхността им, ме
изкушава да си мисля за Андрей като за “новатор в полето на консерватизма”. Цялата тази
негова уж традиционна фигуративност, наситена с гротеска, с ирония и самоирония, с преклонение към композицията, с любопитство към детайла, пиетет към вълшебството на
колорита и игрите на светлината, всичко това в картините му се раздвижва и зазвучава
като в механична детска играчка, като в стъклена топка, в която вали сняг или танцува
балерина. Поредното “Рождество”, прераждащо всяка следваща епоха, всеки отделен жи-
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вот се случва отново и отново, а неговият разграждащ се мизансцен от фасади - като никога недостроената заради Голямата чума велика катедрала в Сиена или спомена за кулите
близнаци - разплита самата канава на времето, през която прозират нещата, които не
се нуждаят от обяснение и тълкуване, защото са по-дълбоки от нуждата да се говори за
тях. Кракът на Ирод е вкамененият фрагмент на суетата, оглозган от пустинния вятър
на забравата от стихотворението “Озимандий” на Шели, остава вкаменена в тялото на
нравите онази саморушителна свирепост на създадения “по образ и подобие Божие” Човек,
с която преследва изпитанията на оцеляването си.
Способността да докосва по този начин теми, легализиращи съществуването на самото
време, е резултат на необходимостта за Андрей - художникът да бъде повече мислител,
отколкото регистратор, да работи повече с факти и понятия, отколкото с избражения,
да има способността на осъзнава самото знание и да дава образ на идеи вместо на места,
неща или събития. Това със сигурност е обстаятелсто на средата, в която личността Андрей Даниел се е формирала – на амалгамата на образи с литература, театър, история,
лична съдба и борби за съхряване на индивидуалните стойности, в които всяка достойна
личност вярва. И аз му вярвам, независимо дали всички негови стойности се покриват с
моите, защото знам, че онова, на което той дава образ в картините си, не е артистична
поза, а наистина е интелектуалният продукт на личните му “истини, полуистини, лъжи,
фикции, гротески и апотеози”, с които той се среща в пътешествието си по неравните
пътеки на живота.
Филип Зидаров

Андрей Даниел - Рождество
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ТЕРИТОРИИ ЗА АРТИСТИЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
Идеята за едновременност на посещенията на български художник в ателиетата на Ла Ескосеса в Барселона и на техен представител в базата на СБХ в Пловдив и София има своето
практично основание. Но тази едновременност придава особено значение на двата творчески процеса, на възприемане на чуждата културна реалност и влиянието й върху двамата
участници, които почти буквално се разминават по пътя, за да разменят местата си.
Визуалният артист Диего Мало разпределя времето си между Барселона и Лондон. Артистичният му интерес е насочен към ежедневието - наблюдение, анализ на контекста и наслагването върху една нова реалност. „Бидейки за първи път в България, за мен възможността да откривам една непозната културна среда изключително ме мотивира и вдъхнови.”
Това вдъхновение го импулсира да улови неизвестното и мигновеното.
(From) Face to face - проектът, който Диего Мало реализира тук и показа пред софийската
публика в галерията на СБХ, започва с избора на непознати хора, които го заинтригуват със
своите черти и жестове; хора, които той иска да опознае чрез рисуването, навлизайки в
техния живот като наблюдател. Двусмислието на заглавието – буквалното „От лице към
лице” и идиоматичното „Лице в лице”, само по себе си говори за гледната точка на автора в
развиването на проекта. Избраният човек го отвежда към следващия непознат, той – към
следващия, и така до десетия, чийто „изучен” от художника образ заема своето място в
редицата. Така изложбата събира една специфична иконография от мимики и жестове във
всичките десет независими, но свързани творби, които, веднъж уловени и събрани в изложбата, влизат в диалог.
Изложбата на Диего е проект, който превръща рисуването в транскрипция на възприемането на човешката идентичност чрез тялото и жестовете. „Да развивам този проект
в България е особено интересно за мен, казва Диего Мало, защото езиковата бариера и акцентирането върхи невербалната комуникация е предизвикателство и голяма възможност
и в същото време ми позволява да достигна есенцията – интуитивното възприемане и
общуване.”
И в България Диег Мало пътува с влак, автобус, от срещите с хората избира, може да
се каже екстрахира образи, които най-силно са го впечатлили. Известно е, че ние виждаме
това, което познаваме, и затова той иска да експериментира как може да улови непознатото и видяното набързо.
Каквато и техника да
използва – живопис, рисунка, скулптура, сериграфия
или анимация, Диего Мало
действа по един и същ начин – използва ежедневния
живот, за да копае дълбоко в човешката душа, в
несигурните ценности на
съвременното общество
и в парадоксите на съвременната реалност. Неговите работи могат да
се определят като микс,
който отпраща към класическата илюстрация.
Диего Мало - Коци
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По същото време художничката Бисера Вълева обитава жилището на Диего Мало в квартал Публену в Барселона, което е недалеч от плажа. Общува с близките му. На път за ателието в La Escocesa тя пресича същия парк, минава пеша по малките улички с типична архитектура.
В деня на отворените ателиета (както правят в Ла Ескосеса) тя излага в работна среда
осем живописни творби – впечатленията си от морето, край което живее, от уличките
с характерна атмосфера. Това е нейното възприемане на микросредата, на малките, ежедневни моменти и усещания за мястото, в което живее и работи нейният колега. В ателиетата на центъра за изкуства всичко се случва пред очите на публиката - целодневно
посетителите могат да разглеждат ателието, да задават въпросите си към художника за
работата му и въобще.
На финала двамата участници в проекта се срещнаха в София, споделиха въодушевлението си от новите срещи, от породилите се усещания и оставиха широко отворена новоизградената макар и малка врата между двете култури.
Юлия Портарова

Ритъмът на живота
В артистичния си път всеки художник прави своя избор – интуитивен или рационално
осъзнат – който го определя като естетическа същност и посока на развитие и който го
поставя в определени среди и категории в изкуството. Една неголяма, но качествена изложба на Гинка Димова в Градската художествена галерия – Добрич, ми дава възможност да
проследя нейния път в живописта и да посоча
няколко важни момента в художественото й
мислене и изразяване.
Първият й избор, разбира се, след този да се
посвети на изкуството, е акварелът – това
деликатно, своенравно и нелесно изразно
средство, което тя обича и очевидно владее
и на което остава и до днес безрезервно вярна. С него тя започва да създава първите си
творби в средата на 70–те години, след като
завършва висшето си художествено образование. По време на следването й обаче се случва нещо важно според мен. Един от учителиГинка Димова - Фауна
те й по живопис е големият Янаки Манасиев –
много значим художник в българското изкуство, със свободен, темпераментен и експресивен
живописен жест, с който изгражда великолепни фигури и особено женски тела. Няма как той
да не е повлиял благотворно върху артистичната й природа и мисля, че това се открива
особено в ранните портрети, които Димова прави. В изложбата са представени два от
средата на 80-те години – „Стара жена” и „Владко”. В тях начинът на изобразяване е освободен и професионален, мазката е импулсивна и уверена, формата не се изписва боязливо, а се
гради експресивно и темпераментно, състоянията на образите са постигнати убедително.
Димова започва с портрети и пейзажи в един деликатен и нежен реалистичен стил, в кой-
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то рефлексията на природните и човешките състояния е точна и непосредствена. Реалността доминира с достоверните си форми, но е стоплена и одухотворена от съзерцателност
и фина чувствителност. Пейзажите от този период живеят и пулсират с вътрешното движение на умело положените петна и мазки, които внасят импресионистичното отношение
към природата, светлината и въздушната среда. В осемгодишния си престой в Словакия,
между 1995 и 2003 г., Димова продължава да прави пейзажи, населени този път с по-различна природа и архитектура, очертаваща силуетите на европейски къщи, старинни дворци,
църкви и замъци. Един от тези пейзажи, наречен „Привечер”, 1998 г., ме впечатли особено
силно с ясната и чиста композиция, с красивата синя хармония и мистичната светлина, които носят енигматично внушение.
В пейзажните творби Димова е въплътила романтичното си чувство, с което се любува
на безкрайните състояния на живата природа и на нейните красиви тонове. Те, разбира се,
са отзвук на нейните собствени настроения.
Към 2008 г. в изкуството на Гинка Димова се появява нов, много по-различен импулс. Реалните мотиви отстъпват място на абстрактни композиции от геометрични форми –
кръгове, правоъгълници, ромбове, звезди. В тези творби е установен някакъв нов образен
ред, по-ясна и строга подреденост на формите и пространството. Налагат се вертикални,
хоризонтални и диагонални линии на композиране. Формата има категорично декоративен
характер, линеарното е максимално засилено, цветовете стават по-ярки, пластическата
структура е наситена и напрегната. Работите са приели напълно автономно естетическо
пространство. Играта и комбинаториката са завладели чувството и съзнанието на Димова, а имагинерното, въображаемото властва в тези творби изцяло.
През 2010-2011 г. се появяват серия картини, които отново интерпретират тази условна, геометрично-декоративна стилистика, но върху абстрактните фрагменти са гравирани
на места растителни изображения. Силната колоритна звучност и плътната повърхност,
постигната с добавянето на пастели, носят усещането за нещо традиционно, национално,
българско и заедно с това модерно – „Поверие”, 2010 г., „Наследство”, 2011 г.
През 2012 г. Гинка Димова създава три великолепни цикъла, наречени „Аксесоари”, „Флора”
и „Фауна”. Те са много по-различни, качествени и са естествената визуална кулминация в
изложбата. Форматите им са по-големи, а самата живописна и пластическа структура е
много по-сложна. Праволинейността, подредеността и на моменти лекият наивитет на работите от 2008 – 2011 г. са заменени от една изразителна, раздвижена и богата композиция
от абстрактни форми. Вълнообразните движения на цветни ленти, линии и полета, осезаемият и активен ритъм на живописните елементи, категоричните контрасти на светло
и тъмно, на бяло и цветно изпълват тези творби с особен живот и силно чувство. В тях
е постигнато впечатляващо съчетание между линеарно отграничени форми и живописно
моделирани петна.
Цветните хармонии са по-успокоени, по-благородни и по-мъдри, но са все така богати.
Тези творби, особено цикълът „Фауна”, показват освободено въображение, което овладява
пластически картинното пространство, композира го безупречно и му вдъхва чувственост
и смисъл.
Светът, човешкото същество и духовните пространства са сложни същности и категории, чийто ритъм на живот и проявление са мощни, но трудно постижими и познаваеми,
а философската им плът и структура са увлечени в безкрайните движения на съставните
им фрагменти в търсене на утопичната хармония. В подобен смислов контекст мога да
поставя тези абстрактни композиции, но те предоставят свободата за индивидуална интерпретация.
Най-важното е, че творбите от 2012 г. представят Гинка Димова като зрял, професионален художник с висока човешка и артистична култура, с богата чувствителност и едно подълбоко, интелектуално вглеждане в духовната същност на света и природата, в нейните
сложни пулсации и тайнствен ритъм.
Румен Серафимов
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НОВ ЕХИДЕН АКАДЕМИЗЪМ
Изложба на Иван Кюранов,
RASSIM, Свилен Стефанов, Росен
Тошев и Борис Сергинов в галерия
„Aросита” – това със сигурност е
събитие, носещо знака на съществувалата през 90-те години група
XXL. Но авторите на инсталации,
видеоарт и пърформанси от легендарната група и едноименна
столична галерия днес работят
преднамрено в полето на живописта. Най-малкото любопитно
е, че идентично обръщане към
„традиционни” изразни средства
е характерно и за другите членове на XXL, работещи от години в
Ню Йорк.
Видимо в тази изложба е пародирането на традиционните
техники (RASSIM), използването
на фотографски и компютърно
манипулирани образи (Тошев и
Сергинов), наративен постекспресионизъм (Стефанов) или
преформатирането на наследството на автоматичното рисуване (Кюранов). Очевидно е, че
работата с дигиталния образ,
фотографското изображение и
текста, разположени на териИван Кюранов
торията на живописта създават
двойнствен визуален конструкт, за който едва ли има смисъл да се говори като за “живопис”
в нейното обичайно значение. Подобен възглед допринася за надхвърлянето на границите на
произвежданото днес изкуство – от неясно защо продължаващите да съществуват „професионални” гилдии от живописци, до още по-абсурдните фестивални формации, показващи
изпразнени от смисъл и значение деривати на някога могъщия концептуализъм.
Живописта на тези автори безспорно е изпълнена с концептуални флуиди, но в същото
време тя е естествено веществена – неизменна в традиционната си хедонистична воля
за правене, възприемане и притежаване. В колаборацията между концептуално и пластично
не е изключено да бъдат открити и арогантно консервативни нотки. Свилен Стефанов на
едно откриване на изложба на XXL през 2010 г. симптоматично заяви: „От всички форми на
изкуство за нас единствено важни са живописта, фотографията и евентуално... скулптурата.” Така пред нас вероятно е еклектиката на грижливото отглеждане на идеологията на
една лимитирана разумност, според която нищо в изкуството не може да бъде от решаващо значение и е възможно абсолютно всичко. Живопис, забавление, високи цени. Нещо като
нов ехиден академизъм с марка XXL?
Генади Гатев
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По покана на Художествената академия в
град Сиан, административен център на провинция Шансъ, Китай, проф. Десислава Минчева изнесе лекции и работи в двуседмичен
уръкшоп със студенти. При голям интерес
премина и нейната самостоятелна изложба в
галерията на академията.

Художникът керамик Иван Кънчев Иванов бе допуснат да нареди своите тактилни
чайници на Четвъртата международна изложба за модерен чайник в Шанхай, Китай
(4rd Shanghai International Modern Pot Art
Biennial Exhibition).

Новият уебсайт на СБХ – sbhart.com – донесе
специална награда на журито за своите автори, студиото за уебдизайн I-creativ. Международният форум за компютърни изкуства
„Компютърно пространство” е единственият
в България, в който журито не участва в
конкурса. I-creativ спечелиха и първо място
в категория „Уебдизайн – изкуство и култура” за проекта с художника Атанас Хранов
и писателя Александър Секулов „Пушкин и
Плюшкин”.
Скулпторът Георги Филин получи три големи награди в последните 12 месеца за свои
творби от мрамор. През септември бе отличен
сред 250 автори от 50 държави с Голямата
награда NordArt за скулптурата Sail (Платно) на Международното изложение NordArt
Kunstwerk Karlshutte в Буделсдорф, област
Хамбург, Германия. Разположено на 60 000
кв.м, изложението NordArt е било посетено от
50 000 зрители. Година по-рано Филин получава Първа награда Golden Prize за скулптурата Run like of the wind на международния
конкурс Liu Kaiqu Award в град Вуху, област
Нанжинг, в Китай, и Първа награда за скулптурата Sirenetta на Mеждународния Stone
Grand Prix Festival в град Ху‘иан, област Куанжоу, Китай.

Иван Кънчев Иванов, Чайник

Георги Филин, Платно
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Изложбата на Представителството на Съюза
на българските художници в Сливен се състоя през октомври в галерията на СБХ на ул.
„Шипка” 6. Сливенските художници показват заедно творбите си за първи път от пет
години насам. В изложбата пред софийската
публика са включени творби живопис, скулптура, графика, текстил и керамика на 26 автори. Представителите на по-старото поколение
живеят и творят в Сливен, а по-младите, които се включват в експозицията като асоцииарани членове, са напуснали родния си град,
но остават свързани и вдъхновени от него.
Сред участниците са Йордан Парушев, Тодор
Терзиев, Велин Динев, Даниела Косева, Ефросина Естова, Атанас Парушев, Красимир Карабаджаков и др.

Велин Динев, Дървета

С откриването на юбилейната си изложба, наречена „Танц”, художничката Селма Тодорова отпразнува рождения си ден на 7 ноември
в Арт център „Форум” в София.

На 18 октомври се откри традиционната годишна изложба на Представителството на
СБХ – Пазарджик, по повод празника Св.
апостол и евангелист Лука. Тази година изложбата е наредена в галерия „Георги Машев” в града.
На 1 октомври се откри самостоятелна изложба на проф.Теофан Сокеров „Хора и животни” в галерия „Средец”.
„Станете птица” – призоваха Десислава Морозова, Ирина Терзиева, Кирил Божков,
Марианжела Анастасова, Матю Мартин и
Михаела Пъдева в галерия „Индустриална 11”. Една от целите на изложбата бе да
приближи администратори, куратори и мениджъри в областта на културата към живото
изкуство. Посетителите имаха възможност да
рисуват, да променят пространството и произведенията или да ги използва като удобно
място, предразполагащо към съзерцание.
Галерия „Ракурси” представи 25 живописни
творби на Долорес Дилова в изложбата „Отразена тишина”, рисувани специално за галерията през последната година. „Тази изложба
е опит за портрет на северния бряг – тишината в края на лятото, която пази всичко – и
светлина и благородни пориви и възторг и
любов и илюзия за стремеж към съвършенство и аромат на смокини и искрящото зелено
от цвета на ментата и кобалтовите телефончета и тюркоазеното небе и изумруденото
небе и пурпурните залези и едно голямо желание да спрем мига на очарование” – сподели художничката.

Селма Тодорова, Танц

През октомври в столичната галерия „Сезони”
графикът Гълъб Гълъбов се представи с изложбата си „Златно”.

Долорес Дилова
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От 18 септември до 16 октомври българският
културен институт в Париж представи изложба на скулптора Крум Дамянов - материализирани библейски сюжети в многоцветни
фигури от алуминий.
Специализираната в графичното изкуство галерия „Леседра” представя в Градската художествена галерия Вернон, Канада, изложба,
придружена с каталог, на 33-ма български
графици. Проф. Брайър Крег от Университета
Оканаган посочва в своето изследване, публикувано в каталога: “В тази изложба се вижда колко важно е за млади автори да стоят
редом със своите предшественици и професори. Графичното изкуство показва непрекъснато развитие, повлияващо старото, и в същото
време вече създаденото оказва своето влияние върху новото.”
През септември в галерията на дружеството на художниците в гр. Бургас бе открита
изложбата „Театрален плакат” на Стойко
Сакалиев, посветена на 100-годишнината от
създаването на Драматичен театър „Адриана
Будевска” в града.
Калин Донков и Светлин Русев в една книга – новата стихосбирка на поета със заглавие „Ето я нощта”, илюстрирана с рисунки на
художника, беше представена за първи път
пред публиката на 4 октомври в зала 6 на
НДК. „Ето я нощта” – въздишка на облекчение ли е това, надежда, че отричането от
земната суета е болезнено, разкъсващо, но
не е невъзможно? Отговорите търсим сред
страниците.
Един от старейшините на художническата
гилдия в Пловдив - Здравко Йончев, откри
със самостоятелна изложба поредицата вернисажи в седмицата около деня на св. апостол и евангелист Лука, който се счита за
първия иконописец и покровител на художниците. Група млади ентусиасти - „ Колективът“, отбелязаха Деня на народните будители
с проекта си „Кирилизирай се!“. Даниела Русева откри в U P.A.R.K. поредна самостоятелна
изложба, а галерия „Хеброс арт“ представи
младата художничка Венета Райкова.
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Художникът юбиляр Иван Радев откри в Казанлък самостоятелната си изложба „80 години”. Вълнуващо и жизнеутвърждаващо е,
когато един художник посреща осемдесетия
си рожден ден с нови произведения, със самочувствие и съзидателни сили.
Художникът Стефан Чурчулиев събра във
Vivacom Art Hall творби на български автори, известни с писменото слово и изострената
чувствителност към културата като Анатоли
Кънев, Андерш Калиф, Десислава Минчева,
Димитър Коцев-Шошо, Евгения Христова, Ива
Дойчинова, Ивайло Найденов, Иван Матанов,
Любомир Левчев, Росен Милев, Светлин Русев,
Светлин Стоев, Слави Георгиев, Теодосий Спасов и Яна Борисова. Всеки от тях е посетил
ателието на художника, разгледал е неговите
творби, а тази среща е провокирала създаването на текст.
Художествената галерия „Петко Чурчулиев”
в Димитровград празнува с изложба 50 години от създаването на художествената сбирка
в града. През 1962 г., заедно с откриването на
Астрономическа обсерватория и планетариум
в една от залите там се подрежда изложба
с първите картини, дарени от НХГ. Галерията
се гордее с най-голямата сбирка на сценични
плакати и е една от малкото в страната, които
имат раздел концептуално изкуство, още от
средата на 90-те.

Сто и десет години от рождението на художника Петко Задгорски (1902 - 1974) бяха
чествани в родния му Бургас с открита на 4
октомври изложба в Бургаската художествена галерия, която носи неговото име.

хроника
На 14 октомври в гр. Вълчидръм се откри общинска галерия на име „Златията”. Организира се пленер под общинското ръководство
на града съвместно с представителството на
СБХ в гр. Лом. Участниците Ралица Кирилова,
Иван Манолов, Кирил Апостолов, Илия Вельов
и Йордан Йорданов работиха по темата „Моят
роден град Вълчидръм” и направиха дарение
картини за новосъздадената галерия.
Двамата графици Коста Стоянов и Цветан Казанджиев откриха на 19 октомври съвместна
изложба живопис в Художествената галерия
„Жорж Папазов” в Ямбол. В зала „Синагогата” те са подредили 85 платна, рисувани през
последната година – от миниатюри до големоформатни творби. Изложбата беше открита от
директора на Градската художествена галерия в Бургас Георги Динев и предизвика изключителен интерес сред публиката на града.
Регионалият исторически музей в Перник отвори врати за изложбата, посветена на творчеството на художника Атанас Иванчев. Организаторите насочват вниманието на публиката
към преоткриване на забравен от времето
творец, ученик на проф. Илия Бешков, като очакват съхраненото и споделено художествено
наследство на художника да предизвика голям интерес както сред професионалната гилдия, така и в по-широк обществен кръг.

По повод Деня на град Перник от 4 до 13
октомври се проведе традиционният XV международен пленер по живопис – Арт студио
Рударци 2012, организиран от Община Перник, Художествената галерия и Представителството на СБХ – Перник. Създадените творби
бяха изложени в галерия “ Кракра”.

Ивайло Евстатиев успява да нажежи палитрата си така, че бялото да вибрира във всички възможни нюанси. Своята живописна изложба „Нажежено до бяло” той показа през
октомври пред варненска публика в галерия
„Арт Маркони”.

Ивайло Евстатиев, Чирози

Проникновенията си „Отвъд видимата реалност” сподели художникът Васил Карадимов
в своята изложба във варненската галерия
„Арт Маркони”. „Изкушен от сфуматото, от мекотата на тоновете и полутоновете, авторът
създава един почти нереален свят – магнетичен, мистичен, покоряващ” - сподели галеристката Ваня Маркова при откриването.

Васил Карадимов, Очакване
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„Вратите на Разлог” се отвориха в градския
парк по време на международния пленер,
посветен на 100-годишнината от освобождението на града. От 1 до 10 септември осем художници - Оксана Стратийчук, Катерина Косьяненко и Олексий Коваль от Украйна, проф.
Марек Сак от Полша и българските художници Светозар Бенчев, Стефан Алтъков, Лаура
Димитрова и Радостин Дамасков - рисуваха
върху двете страни на четири специално поставени дървени порти.

Творческите пътешествия на Ива Владимирова в последните месеци я отведоха в
ателиетата на Кюнслерхаус в гр.Швандорф,
Германия – след работа там тя представи изложбата си живопис ,,Мостът”. Месец по късно
по нейна инициатива и с нейно участие 23-ма
автори събраха творбите си в изложба под
надслов ,,Iove this city” в ,,Open studios” на
Сите дез ар в Париж. На 8 ноември в Българския културен институт в Будапеща художничката откри самостоятелната си изложба
живопис „Под моста. Светлини - сенки – отражения”.
Варненската галерия „Юка” показа през юли
рисунките на Цветана Векова, вдъхновени
от едно пътуване. Наименованието на самостоятелната й изложба – „Моята мистична
Кападокия” – синтезира чувствата на художничката, обзели я по време на срещата й с
пейзажа и историята на Кападокия. Авторката беше представена от Валери Пущаров.

От 10 септември до 2 октомври продължи
обменната програма на СБХ с ателиетата „Ла
Ескосеса“, Барселона. Там работи Бисера
Вълева, като престоят й завърши с изложба в едно от новосъздаващите се изложбени
пространства в арт центъра. Бяха показани
работи, създадени по време на обмена, както
и гвашове, правени в България. Концепцията
на изложбата е еднаквостта в емоциите независимо от различността на местата, които
обитаваме.

Бисера Вълева
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От 6 до 16 октомври в изложбеното пространство Altronics light в София можеше да бъде
видяна оригиналната колекция на международната плакатна акция РИО + 20 / Плакати
за един устойчив свят, предоставена на Международното триенале на сценичния плакат
от бразилските им партньори. Международната колекция бе обогатена от прекрасните
плакати на Люба Томова, Анна Симеонава и
Ненко Атанасов, спечелили наградите в едноименния национален конкурс.
На 1 ноември в Художествената галерия „Димитър Добрович” в Сливен със съдействието
на Община Сливен и Регионалния исторически музей се откри скулптурна изложба на
Николай Султанов.
От 11 до 18 октомври в Кюстендил се състоя
живописният пленер „Владимир ДимитровМайстора“, посветен на 130 години от рождението на големия български художник. В него
взеха участие Дора Бонева, Надежда Кутева,
Бисера Вълева, Димитър Чолаков, Ивайло
Мирчев, Чавдар Петров, Свилен Блажев. Завършващата изложба бе в залите на недостроената част на кюстендилската галерия.

хроника
С експресивните рисунки на Жулиета Койчева бе организирана първата изложба на
Galeria fitness&spa в София. Идеята на собствениците е да съвместят физическата култура с потребността от изкуство в ежедневието ни.

С изложбата „Съвременна германска бижутерия” галерия „Теста” категорично заявява
интереса си към авторската бижутерия. В
експозицията, която ще продължи до края
на декември, галеристката Елена Елазарова
събира творби на 16 артисти в стремежа си
да покаже различни посоки на мислене и техники. „Да направя нещо отличително или да
преобърна гледната точка”, обявява творческите си емоции една от участниците – Карен
Зойферт (Karen Seufert).

Жулиета Койчева, Рисунка

Нора Рохел, пръстен

Юбилейната изложба графика „Между Земята и облаците” на Снежина Бисерова включва силиграфии, запазена марка на авторката.
Творбите на Снежина Бисерова са вдъхновени и подредени в няколко цикъла, като познатите „Пейзажи от никъде”, категоричните
„Обекти от натурата” и лиричните „Между
Земята и облаците”. В рамките на изложбата
в галерия-книжарница „София прес” бе представена и една необикновена книга – двуезична, библиофилско издание, издателски
проект на д-р Снежина Бисерова. Стиховете
на Вера Ташева са събрани под заглавие ”В
градината вали”.

Каталогът „Ангел Станев в Софийска градска художествена галерия“ показва рисунки, скулптура и колажи от изложбата през
месеците май-юни тази година в СГХГ. Изданието е двуезично - български и английски
език. Съставители на каталога са проф. Ангел
Станев и Красимир Илиев, уредник в СГХГ.

Снежина Бисерова, Между I

43
брой

10/2012

СБХ бюлетин

х р оника
Десет години поред Искра Пешева от галерия
„Астри” организира изложбата Формат 30/30.
В тазгодишната, 11-та изложба, тя променя
знака в заглавието – 30+30. Малкият формат
се обогатява с творби с размери, кратни на
30. „Остава сложността и предизвикателството на квадратното платно, но по качествено
различен начин”, споделя галеристката.

Със самостоятелната изложба на Искра Благоева започна новият сезон в галерия „Васка Емануилова”. „След ябълката в тревата”
е представена в рамките на платформата за
млади автори и съвременно изкуство „Място
за срещи”. Художничката, която работи преди всичко с живопис, беше включила също и
обекти, както и фотография.
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С проекта Zoom in в галерия „Резонанс” деветима автори навлизат в дълбините на нашия
свят, невидими с просто око - от най-младия
участник Биляна Рубинова, която демонстрира ново използване на точката като елемент на изграждане на картината, до доайена
в проекта Владимир Иванов, първият български концептуалист. Заедно с Даниел Димитров, Красимир Русев (куратор), Мартина
Караиванова, Надежда Олег Ляхова, Пламен Соломонски, Румен Богданов и Теодор
Лихо (кръстник на проекта), които показват
различни подходи на вникване в детайла.

Zoom in, детайл от изложбата

Андрей Даниел - Музика на XX век

хроника

Георги Божилов - Слона, рисунка
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Петко Чурчулиев /1942-1995/
На 16.11.2012 г се навършват 17 години от смъртта на художника.
…Уединен в своя личен свят, той разкрива в творчеството си една много деликатна
творческа художническа чувствителност, намираща израз не само в приглушения като
тоналност колорит, но и в умението да види и усети духовната чистота на своите
персонажи…
Максимилиан Киров

САНЯ СТАМЕНОВА /1921 – 2012/
Името й е свързано с българската мода и международните й изяви през 60-те и 70-те
години. Родена в Щип, завършва графика и илюстрация в Художествената академия в София при Илия Бешков. Дълги години е главен художник-моделиер на трикотажния отдел
на Центъра за нови стоки и мода. През 1968 г. Саня Стаменова специализира в парижката
модна къща „Жак Естерел”, а на Световния конгрес на модата по трикотаж през 1969 г.
представя колекция от 120 ансамбъла. Участва в много филмови продукции като художник
на костюмите, както и в общите изложби с моден дизайн, графика и живопис.

ГРИГОР БОЯДЖИЕВ /1946 – 2012/
Избрал преди 30 години свободата да напусне страната си, дни след изложбата си в
София той напусна нашия свят. Този голям и нежен човек сега е при свободата, за която
проповядваше – вечността.
След дипломирането си през 1972 в Художествената академия в Загреб се завръща в родната София. Работи живопис, илюстрация, монументално изкуство. От 1983 г. се установява постоянно в САЩ. Наред с работата в големите холивудски филмови студиа, предимно
в еклектичния жанр на мащабни проекти в шоубизнеса, Григор Бояджиев продължава да работи като живописец. В последните години живописта му е свързана с православието, а на
63-годишна вързраст е ръкоположен като свещеник в българската църква в Лос Анджелис.

ВЕСА ВОЙНСКА /1928 – 2012/
Родената в София художничка започва академичното си образование през 1960 г. В художествената академия, където учи декоративно-монументална скулптура, нейни професори са Любен Димитров и Любомир Далчев. Тя навлиза в художествения ни живот през
60-те години, работи в областта на малката пластика, скулптурата на открито и пр.
Веса Войнска, самостоятелно или в колектив, е създала редица паметници и скулптурни
композиции в страната. Носител е на държавна награда - орден „Кирил и Методий”, първа
степен.
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in m e m o r i a m
ЦАНИ ВАСИЛЕВ /1954 – 2012/
От дълги години художникът беше уредник в Изложбените зали „Рафаел Михайлов“ във
Велико Търново. Той бе една от най-важните фигури в организацията на многобройни симпозиуми по дърворезба и скулптура. Неговата дейност като галерист и съставител на
различен вид изложби се отличаваше със себераздаване и безкористно изтъкване качествата и достойнствата на колегията.
Цани Василев е роден във Велико Търново. Завършва „Скулптура” и „Естетика” във Великотърновския университет през 1986 г. Търсенията му като автор са в областта на
живописта и скулптурата от дърво.

МАРИЯ НЕДКОВА /1925 – 2012/
Мария Недкова е измежду най-изтъкнатите творци на българската съвременна графика.
Нейните графики и портретни скици са отличителни и запомнящи се с чистота на линията и лаконичност на щриха.
Родена е в София, но още в детството й семейството се преселва в Перник и съдбата й
е свързана със съдбата на града. От 1944 до 1950 г. учи в Художествената академия ,специалност „Стенопис”, където нейни професори са Кирил Цонев и Георги Богданов. През 1957 г.
учи графика при проф. Илия Бешков. Член е на СБХ от 1948 г.
Дългият й творчески път е белязан от участия в общи художествени изложби и над 20
самостоятелни изложби в България и още зад граница - Алжир, Москва, Берлин, Западен
Берлин, Стокхолм, Париж.
Награждавана е с държавни ордени и награди - орден Народна република България, Кирил
и Методий и др.

КОСТА ДРАГОСТИНОВ /1933 – 2012/
Един от най-известните български карикатуристи е роден в Лясковец.
Избира родния си град и за първата си самостоятелна изложба карикатури през 1971 г.
Участва във всички национални изложби на карикатурата, както и в международни изложби в Турция, Сърбия, СССР, Италия, Канада, Белгия и др.
Неговата творческа активност не затихва с времето и той следи обществените процеси от последните години, като ги отразява в творбите си с присъщата му наблюдателност и прецизност.
Трудавата му биография е свързана с вестници и списания, между които вестниците
„Кооперативно село”, „Труд” , и др.
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ДЯНКО ДЯНКОВ /1935 – 2012/
Името на художника Дянко Дянков дълги години е свързвано с това на „Балкантон”, където работи като главен художник, и подписът му стои под множество знаменателни
корици и обложки на грамофонни плочи.
Роден е през 1935 г. във варненското село Храброво, но година по-късно семейството се
преселва в София. През 1959 г. завършва Художествената академия със специалност „Декоративно-монументална живопис” при проф. Георги Богданов. През годините работи в
различни области на приложната графика, като участва в общи художествени изложби.

ОЛГА ВЪЛНАРОВА /1914 – 2012/
„Олга Вълнарова е едно от онези редки доказателства, че творческата жизненост не е
привилегия на младостта, а на съхранената духовна енергия... Работите й са над надпреварата, над стила и формата. Техният живот е отвъд определеността на природата –
по-точно в нейното вътрешно тайнство и духовна мистерия. С тях може да се живее и
разговаря, защото са добри, искрени и човечни, като художника, който ги е създал”- тава
вижда акад. Светлин Русев художничката.
Родена в София в семейство с богато историческо минало, тя завършва Художествената академия през 1938 г. при проф. Дечко Узунов.
Веднага след дипломирането си заминава за Париж и специализира при проф. Андре Лот.
Следват множество изложби – Хамбург, Япония,, Виена, Париж, София (на „Шипка” 6) – 1983,
1989, 1997, 2010 г.) и др..
Носителка е на редица награди, в т.ч. на орден „Кирил и Методий”, както и „Златен век”
за принос в развитието на българската култура.
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