
Инфо СБХ брой

05/2012

съобщения

конкурси

изкуство, думи

хроника

In Memoriam

В
ла

ди
ми

р 
Ги

но
вс

ки
 -

 К
ир

ил
 и

 М
ет

од
ий

02

04

07

18

24



съобщения съобщения

СБХ бюлетин СБХ бюлетинброй
05/2012

брой
05/2012

03 02

Ръководството на СБХ има удоволствието да Ви съобщи, че новият сайт www.sbhart.
com ще бъде достъпен след 18 юни. В тази връзка бихме искали да припомним, че всички 
членове имат право да се представят в него с портфолио по образец. Всеки автор, пла-
тил членския си внос, ще получи индивидуална парола за вход в системата. Пароли се 
получават по имейл, телефон или лично в Международен отдел на СБХ след проверка за 
платен членски внос.

Стандартният пакет включва 3 репродукции и творческа биография. Той е безплатен. 
Разширеният пакет включва до 10 репродукции и творческа биография и струва 25 лв. 
годишно. 

РешенИя И ВъПРоСИ, оБСъжданИ оТ ИБ И УС на СБХ оТ 3.05. до 7.06.2012
 
1. Проведена е среща с ръководството на община Разград във връзка с възникнали про-

блеми на представителството на СБХ.
2. Проведоха се разговори с кмета на община Кюстендил за възстановяването на награда-

та на името на Владимир Димитров – Майстора. 
3. Беше направен отчет за изминалата година за стопанската дейност, творческите бази и 

социалната дейност. 
4. УС на СБХ беше информиран за проведено общо събрание на агенция „София прес” и 

допълнителна среща с ръководството. Уточнени са месеците, в които СБХ ще използва гале-
рия – книжарница „София прес”.

5. СБХ отпусна заем на „СБХ Кариера” АД, като същият е гарантиран от бъдещата продаж-
ба на съвместен имот. 

6. По време на 17-тата годишна изложба на район „Изгрев” – „настроения”, която се 
проведе от 17 май до 6 юни в Арт център „Алтера” – СТЦ Интерпред, бяха връчени следните 
награди: 

- Награда за постижения в областта на визуалните изкуства - Роберт Цанев за творбите 
„Баланс I” и „Баланс II”;

- Награда за млад автор – Верджиния–Стефани Дойчева за творбата „Кораби”;
- Годишна награда на кмета на район „Изгрев” – Стоил Мирчев за творбата „Настроение”, 

която авторът дарява на кметството на район „Изгрев”.
7. Журито на националната традиционна изложба на художниците педагози „Велико 

Търново 2012” в състав: Димитър Грозданов (председател) и членове – доц. Иван Узунов, 
доц. д-р Светослав Косев, гл. ас. Милен Джановски, доц. Георги Минчев, Цани Василев, Галя 
Георгиева и Анна Павлова определи следните награди:

- Награда на СБХ – Маргарита Рачкова (Велико Търново);
- Награда на Министерство на образованието, младежта и науката – Христофор Кръстев 

(София);
- Награда на община Велико Търново – Елица Гигова (Пловдив);
и номинации на журито: 
- Венко Тонков (Велико Търново);
- Миряна Савова (София);
- Румен Дешев (Благоевград);
- Дилян Хубенов (Русе);
- Галина Цветкова (Велико Търново);

- Таня Пасева (Русе);
- Димитър Василев (Плевен);

8. Журито на общата художествена изложба „Земята на Ботев”, посветена на 136-тата 
годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета, в състав: Кирил Матеев (председател) 
и членове: Богдан Александров и Емануела Ковач връчи награди на Милен Василев Иванчев 
и Теодосий Антонов (за скулптура) и на Александър Василев – Василевса (за живопис).

 
Продава се голям статив (тринога) за моделиране (скулптура) и сива плевенска глина, 

около 200 – 300 кг. За повече информация – тел. 02/ 468 21 75; 02 / 418 05 16 и 0895 41 97 35.

СъЮЗ на БъЛГаРСКИТе ХУдожнИЦИ
ИЗЛожБена ПРоГРаМа

месец юни 2012 година

ГаЛеРИя на СБХ, УЛ. „шИПКа” 6
Международна изложба на Фотографската академия „Портретът от вчера и днес”– ет. 4
1 – 18 юни
откриване – 1 юни, 18.30 часа
Изложба „Рамката” (в рамките на Sofia Design Week - 2012) – ет. 1
1 – 8 юни
Откриване – 2 юни, 20 часа
Изложба на Иван Веселинов – „неврози” – ет. 2
6 – 19 юни
откриване – 6 юни, 18 часа 
Изложба на на творби от пленер Поганово – ет. 3
19 юни – 3 юли
откриване – 19 юни, 18 часа
„Плакати за един устойчив свят” – ет. 4
20 – 30 юни
откриване – 20 юни, 18 часа
Изложба на бакалаври от нХа – 2012 г.  – ет. 1, 2
22 – 29 юни
откриване – 22 юни, 18 часа

ИЗЛожБена ЗаЛа „РаЙКо аЛеКСИеВ” – УЛ. „РаКоВСКИ” 125
Юбилейна изложба на александър дяков – до 20 юни

ГаЛеРИя – КнИжаРнИЦа СоФИя ПРеС, УЛ. „СЛаВянСКа” 29
женевиев Гоклер – „Илюстрации” (в рамките на Sofia Design Week 2012)
1 – 22 юни
откриване – 2 юни, 19.30 часа
Мотомичи накамура – „Passerby” (в рамките на Sofia Design Week 2012)
1 – 22 юни
откриване – 2 юни, 19.30 часа
Изложба на живка Маринова (живопис)
25 юни – 16 юли
откриване – 25 юни, 18 – 20 часа
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Същите материали могат да бъдат изпратени и на хартиен носител на пощенски адрес: 

София 1504, Съюз на българските художници, ул. „Шипка“ № 6, Марта Игнатова (за конкур-
са). Тел. 02/846 71 13.

След 31 юли всеки от кандидатите ще бъде информиран за резултата от селекцията, 
датата и мястото за представяне на творбите в оригинал за участие в изложбите. При 
откриването на изложбата във Велико Търново ще бъдат обявени и връчени наградите. 
След приключване на изложбата в София участниците ще бъдат информирани за периода 
и мястото за получаване на творбите обратно.

За още информация:
www.spisanie8.bg
www.beinsadouno.com
www.sbhart.com

 
12-То МеждУнаРодно ТРИенаЛе на ПоЛИТИчеСКИя ПЛаКаТ – MONS

Цел: Триеналето на политическия плакат си поставя за цел да съпостави най-добрите 
дизайнери на политически плакати от всички страни с намерение да окуражи изразните 
средства, които са същевременно и оръжие, и наследство.

дата и място: 12-то международно триенале на политическия плакат ще се състои от но-
ември 2013 до април 2014 г. в Old Town Hall, Grand’ Place of Jemappes.

Условия за участие:
1. Дизайнерите на плакати, чиито творби илюстрират политически събития, социални борби 

или каквито и да било социални факти и които са готови да спазват тези условия, могат да 
участват в 12-то международно триенале на политическия плакат. Плакати, които засягат 
политически картини или театър, също ще се приемат.

Всеки автор трябва да приложи кратка биография, а всеки плакат трябва задължително 
да съдържа кратък текст, обясняващ концепцията на произведението и неговото политиче-
ско значение.

Всеки автор трябва да изпрати CD или DVD (JPG или TIFF) с неговия плакат. 
2. Всеки автор може да представи колкото плаката иска, стига да са правени след 1 октом-

ври 2010 г.
3. Селекцията ще се осъществи от жури (селекционен комитет), съставен от художници, 

графични дизайнери, критици и лидери на социални движения. Журито ще започне работа 
през януари 2013.

4. Всеки участник покрива застраховката и трябва да се увери, че плакатите са стигнали 
при нас в отлично състояние не по-късно от 20 октомври 2012. 

Плакатите трябва да са внимателно опаковани и организаторите не носят отговорност за 
щети, вследствие от транспортирането. Разходите по транспорта са за сметка на дизайнерите 
или спонсориращи организации.

Плакатите НЕ трябва да са рамкирани.
Плакатите стават собственост  на организаторите с цел обогатяване на колекцията.
Авторите се ангажират да предоставят втори екземпляр за изложбата.
5. Организаторите имат правото да репродуцират участващите плакати в каталози, промо-

ционални публикации, също така и в интернет, включително сайтовете на триеналето и също 

ЦВеТнИТе ЛъчИ на СВеТЛИнаТа
КонКУРС За жИВоПИС
 
По повод 100-годишнината от създаване на Завета на цветните лъчи на Светлината от 

Учителя Петър Дънов, общество „Бяло братство” и Списание 8 организират конкурс за жи-
вопис на тема „Цветните лъчи на Светлината” със съдействието на Съюза на българските 
художници.

Заветът на цветните лъчи на Светлината е система от подбрани библейски текстове, под-
редени в последователност, даваща представа за седемстепенната архитектоника на света, 
изразена в седем дни, седем цвята, седем тона и т.н. Това е уникален метод за духовна 
работа, популярен в цял свят и преведен на много езици.

За повече информация вижте: http://www.spisanie8.bg
Конкурсът е част от програма, посветена на юбилея, включваща седем концерта в ця-

лата страна, документален филм и други съпътстващи събития. Акцент в честванията ще 
бъде провеждането на международна научна конференция за метода на цветните лъчи на 
Светлината от 31 август до 2 септември 2012 г. в Арбанаси.

Победителите в конкурса ще бъдат избрани от жури, съставено от представители на 
Съюза на българските художници, Списание 8 и общество „Бяло братство”. Конкурсът ще 
протече в два етапа: след първоначална оценка селектираните участници ще изпратят 
оригиналите на картините си за окончателния избор. 

Избраните творби при първата селекция ще участват в изложба в галерия „Хан Хаджи 
Николи” във Велико Търново по време на научната конференция в Арбанаси. По-късно 
изложбата ще се представи и в София. 

награди:
Първа награда – 700 лв.
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Специална награда на Списание 8
Специална награда на издателство „Бяло братство”
Наградените творби ще останат собственост на авторите им.

желаещите да участват в конкурса художници могат да представят до пет свои творби 
без ограничение относно използваните живописни материали и техники.

Всеки желаещ да участва в конкурса може да представи своите произведения до 30 юли 
в сайта на Списание 8 на адрес: 

www.spisanie8.bg  
(Достатъчно е да натиснете бутона „добави твоя снимка” горе вдясно и да попълните 

полетата. За въпроси, свързани с конкурса, качването на снимките или изискванията, мо-
жете да се свържете с нас на тел. 02/963 28 96, office@ossem.eu).

 
Изпратете ни следните материали:
 -   Дигитални копия на творбите в JPG формат. 
 -   Описание на творбите: наименование, размер, техника, година на създаване.
 -   Кратка творческа биография.
 -   Електронен и пощенски адрес и телефон за обратна връзка.

конкурси
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да ги покажат на изложби или на събития с нестопанска цел, целящи реклама на триеналето, 
като всеки път показват уважение към авторските права и интелектуалната собственост на 
автора. Следователно, авторските права принадлежат на организаторите от момента, в който 
получат плаката. Наградените плакати, също както и избраните творби ще бъдат репродуци-
рани в каталога на триеналето. 

6. Всеки участник трябва да изпрати попълнена форма за участие заедно със своя плакат:
Фамилия на автора, първо име, адрес, пощенски код, град, държава и френски, английски 

или немски превод на текста към плаката.
Организаторите съветват да не се залепя нищо на гърба на плакатите, а да се номерират 

с молив според списъка от формуляра.
7. Организаторите получават правото да оттеглят плакатите, които не отговарят на усло-

вията. 
8. Всеки участник потвърждава, че ще спазва тези условия.

награди: една първа награда на стойност 3 800 EURO от Федерация Валония – Бюрксел. 
Ще бъдат връчени и още три награди.
Наградените творби остават собственост на ménage.mons
Наградите ще бъдат обявени и връчени по време на откриването на триеналето.

конкурси
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изкуство,  думи

аТанаС ВаСИЛеВ 
/1942–2011/

Често съм писал за 
художници, чието из-
куство познавам срав-
нително по-добре, от-
колкото самите тях 
като личности. Случа-
ят с Атанас Василев 
е точно обратният. 
Човекът, приятелят, 
интересният събесед-
ник неизменно бяха във 
фокуса на общуването 
с него. Що се отнася до 
творчеството му, в 
цялото си богатство и 
пълнота то се разгръ-
ща пред мен, а, сигурен 
съм, и пред по-голяма-
та част от публиката 
едва днес, във връзка 
с организирането на 
юбилейната изложба, 
откриваща се година 
след неговата кончина. 
Основната причина за това е изключителната скромност на Атанас Василев, неговата нена-
трапчива деликатност  и липсата на каквато и да е суетност или авторово самолюбие. Може 
да се каже, че той притежаваше особен професионален и нравствен максимализъм. Напълно 
съзнаваше високата отговорност и мисията на художника в съвременното общество, но за-
едно с това беше наясно и с факта, че когато говорим за визуални образи, е уместно да имаме 
предвид по-скоро  посредническата роля, а не егоцентричната самоизява на автора.  

Банална истина е, че по правило оценяваме близките си и в частност хората на изкуството 
post mortem. В случая тази максима важи с пълна сила. Пред нас е удивително по значимост и 
по обем творческо дело, на пръв поглед разнолико, разнопосочно, но всъщност удивително 
монолитно и цялостно в своето полифонично звучене.   

Няколко неща правят впечатление и следва да бъдат специално подчертани. Преди всичко –  
впечатляващата „отвореност” на автора към историята и съвремието на изкуството, жад-
ният за познания поглед и същевременно винаги проникновената осмисленост в преживяване-
то, в усвояването и в творческото „четене” и „препрочитане” на уроците на графиката в 
многовековния й път на развитие. Може да се каже, че това е дълбоко, принципиално уважение 
към класическите традиции. Атанас Василев в пълна степен притежаваше таланта да извайва 

Атанас Василев – Карнавална сцена. 1982

От изложбата на Христо Панев
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намират свое про-
дължение, резонанс и 
дават начало на не-
повторим пластичен 
език на творчест-
вото на художника 
Димитър Киров, на 
живопис и артисти-
чен стил, познати на 
всички нас със своята 
уникална чувстви-
телност и страст. 
Димитър Киров от-
давна е легенда не 
само  за град Плов-
див. Особено инте-
ресна е артистична-
та визитка, която 
авторът сам съчиня-
ва за себе си. Ето и 
част от нея:

„Гражданин на Бъл-
гария: циник-естет, 
опозиционер – като 
всеки приличен инте-
лектуалец, пушач на 
лула и пури – закора-
вял. И още – ценител 
на женската красота 
и на всяка друга, ста-
рец с младежки дух и 
все по-младежко изку-
ство, почетен граж-
данин на десетина 
града, обожаван и не-
навиждан като всеки 
пророк в собствено-
то си село България. 

Гражданин на света: франкофон, кавалер на почетния легион на Франция, почитан в Токио, 
Сенегал, Истанбул, Атина, Москва, Ереван, Рим, Париж. Любимец в заведенията от Монмартър 
и другаде по света, скитник – по неутъпканите за българско изкуство творчески пътища на 
Европа, Азия, Африка. Влюбен – в Стария град на Пловдив, в своите картини и в своята муза – 
Русалия.”

„Димитър Киров и приятели”, преставена от галерия „Резонанс”, е поредната интересна и 
запомняща се изложба, в която ценителите на българското изобразително изкуство  могат 
емоционално да преоткрият  много  свои неща. Тя  не е  само ретроспекция и почит към 
уважаван от всички ни художник, а и позитивен знак към всички иновативни и творчески 
мислещи личности. 

Николай Маринов

различни по характер образи като сво-
еобразни знаци-символи на дълбоките 
мисловни пластове, които съставля-
ваха самата същина на творческата 
му натура, на неговия пластичен ми-
роглед. Защото за него рисуването ос-
вен любов и радост беше и сериозен, 
отговорен труд. Безспир търсеше и 
откриваше експресивните характе-
ристики на графиката – като се запо-
чне от класиката (Рембранд, Домие) 
и се стигне до модерното изкуство 
(Пикасо). От универсални, при него 
тези характеристики се превръщаха 
в нещо дълбоко личностно, вътреш-
но преживяно и почувствано, без при 

това да губят нищо от своето общочовешко значение. Солидната рисунка, живата линия, 
темпераментният щрих, артистично разлятото петно, усетът за типичното и характер-
ното, изведени не като умозрителни, а като конкретни визуално-пластични категории, като 
точно намерени еквиваленти на дадени усещания или емоционални и духовни състояния, са 
най-важните характеристики на неговия стил. В същото време проблемите на пластичното 
пространство, на комбинаториката като израз на Божествените пропорции, като сума от 
външно неафиширани, но същностни висши закономерности на всемира, като проява на духов-
ното начало извън и отвъд човека, е другата значима „свръхзадача”, която художникът решава 
в редица творби, вдъхновени от опусите на неговия учител Петър Чуховски.

 Мястото на Атанас Василев в съвременната българска графика като един от най-та-
лантливите и най-достойните следовници на традициите, завещани от такива колоси като 
Б. Ангелушев и И. Бешков, засега остава незапълнено. 

проф. Чавдар Попов

дИМИТъР КИРоВ 
И ПРИяТеЛИ 
ПРедСТаВенИ оТ ГаЛеРИя „РеЗонанС”

Пловдивската галерия „Резонанс” отново ни интригува с ин-
тересна изложба. Димитър Киров, напуснал ни преди около три 
години, художник, емблематичен за град Пловдив, а и за цялото 
ни изобразително изкуство, е представен с картини от лич-
ната колекция на съпругата му Русалия. Успоредно с творбите 
на Димитър Киров като резултат и продължение на уникален 
артистичен диалог са представени произведенията на над 50 
художници, приятели на маестрото.

Енергията на многовековните културни пластове на град 
Пловдив, както и уникалният заряд на изкуствата от 60-те 

Димитър Киров – Автопортрет

Вежди Рашидов – 
Маска на Димитър Киров

Атанас Василев – Клоунада. 1981
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турата по живо, по здраво вече навърши четвърт столетие! За да сглобим обаче пълния облик на 
това творчество, ще трябва да съберем на едно място огромно количество работи, пръснани 
по книги, албуми, католози, ателиета и колекции. Но и тази скромна експозиция нагледно показа, че 
Иван Газдов отдавна е получил признанието, което заслужава, и е заел достойното място, което 
по право му принадлежи в съвременното българско изобразително изкуство.

проф. Чавдар Попов

УПРажненИя По жИВоПИС 

 Да устоиш във фокуса на прожектори-
те между заседанията в СБХ за бъднините 
на българския художник и упражненията по 
живопис със студентите от Академията, 
да запазиш чувствителността и любопит-
ството на душата си и да останеш худож-
ник. Това е възможно само ако по призвание 
си такъв. И ако си способен да изпитваш 
любов. Житейската и професионална съдба 
на Ивайло Мирчев го потвърждават.

Наследник на стар софийски род, израсъл 
в ателието на баща си – големия художник 
Никола Мирчев, за Ивайло студентските 
години в Художествената академия са част 
от естествения ход на съдбата. Той е сред 
първите студенти на тогавашния профе-
сор, а днес академик Светлин Русев. Школата е безспорна и само талантът по–късно осветява 
оригиналния образ на художника.

От 2004  до средата на миналата година Ивайло Мирчев е председател на СБХ, едновременно 
с това и професор по живопис в Академията. Неговите упражнения по живопис  извайват на свой 
ред студентите, които  вече са част от поколението художници, даващи облика на сегашното 
българско изобразително изкуство.

Но и до днес за художника Ивайло Мирчев голямото вълнение в живописта е процесът на създа-
ването, търсенето, изследването на собствената и тази на публиката сетивност. Поставянето 
на творчески задачи и проблеми и провокацията на разрешаването им е по-голямото удовлетво-
рение от самия резултат на рисуването.  Голямата изложба на художника през 1994 г. в „Райко Але-
ксиев” е наречена „Опити” ; години по-късно следва серия от самостоятелни изложби в страната 
със заглавия „...упражнения по живопис ...”. Нима това не е потвърждение за изследователската 
натура на художника и липсата на каквато и да е била излишна претенция!

Тази нова самостоятелна изложба на Ивайло Мирчев, след дълги години на отсъствие от софийска 
сцена е следващото звено от изследователския процес, занимаващ художника в цялото му твор-
чество. На упражнение, като на упражнение: различни техники – водни (акварел и гваш)  и маслени, 
различни формати – големи и малки, различни сюжети и едно непрестанно любопитство към Света.

Вихра Пешева

КаВъРКЛаСИК – ГРаФИКаТУРИ
на ПРоФ. ИВан ГаЗдоВ

Графикатурата е запазената марка, „лого-
то” на Иван Газдов, неговият визуално-плас-
тичен знак в художественото пространство. 
Той, естествено, е достатъчно известен и 
в различните останали свои „хипостази” на 
художник, на пищещ човек, на професор в 
Националната художествена академия. Щед-
рият му талант с различните си страни, 
подобно своеобразните „фасети” на много-
стенния кристал, ни се открива в процеса на 
навлизането ни – като зрители, читатели 
или слушатели – в творческия свят на авто-
ра. Мисля обаче, че в тази „многовалентност”  
графикатурата определено е водеща.

Неологизмът „Графикатура”, оригинален 
принос на Иван Газдов в теорията и практи-
ката на съвременното изкуство, както сочи самото наименование, сякаш съдържа нещо и от гра-
фиката, и от карикатурата, без да изчерпва или да покрива тези изобразителни сфери, нито пък 
да представлява механичен сбор от двете. Графикатурата също така не е и сатирична рисунка 
или сатирична графика, както често се мисли понякога. Какво е тогава?

Едва ли ще получим изчерпателен отговор на този въпрос и от последната изложба на автора 
в галерията на СУ „Св. Климент Охридски”. А струва ми се, че такъв по принцип е невъзможен. 
Разглеждайки графикатурите, постоянно имаме усещането за определена „остатъчност”, зашиф-
рованост на смисъла. Той ни се изплъзва, изнизва се покрай нашия поглед, тъй като абсурдизмът, 
парадоксът, фината ирония и самоирония, както понякога и гротескното чувство за хумор и за 
остър, своеобразен пластичен виц осуетяват стабилизирането на каквито и да e крайни и фик-
сирани значения на образите.    

Художникът е озаглавил експозицията си „Кавъркласик – графикатури”. Разположените в залите 
пана с еднаква форма и размери, изпълнени с многобройни най-различни изображения, повечето от 
които действително представляват парафрази и реинтерпретации на класически произведения, 
напомнят – отново, струва ми се, пародийно – чинно разположените по стените на лекарските 
кабинети или детските стаи табла с „картинки”. В този своеобразен паноптикум от отделни 
образи, от образни ситуации, от иконични и неиконични знаци се крие тънък нюанс – зад привид-
ната скука, монотонност и „протоколност” на показването се побира невероятно богат свят 
от пластически внушения. 

Тази „тиха” ирония и неподправеният хумор, с които поначало са заредени графикатурите на 
Иван Газдов, съвсем не изчерпват тяхното съдържание и са само едната страна на медала. При-
видно опростени, черно-бели (сякаш изградени по далекоизточните принципи на ин-ян), те всъщ-
ност представляват изключително „пъстра” амалгама от оригинални хрумвания, идеи и оригинал-
но намерени визуални решения, изградени чрез отделни фигуративни и нефигуративни елементи 
(предметното и абстрактното начало динамично взаимодействат и безспир метаморфозират), 
в които веселото и тъжното, еуфорията и меланхолията, рационалното и ирационалното, логи-
ката и парадоксът съжителстват в органично единство. Съвсем съзнателно споменах  думата 
„пъстри”, тъй като независимо от черно-белия аскетизъм на изображенията имаме усещането за 
богатство, за многобагреност, за щедра визуална „разточителност”. Отново парадокс!

 Изложбата в СУ разкри малка част от „графикатурното” творчество на Иван Газдов. Графика-

изкуство,  думи изкуство,  думи

Иван Газдов – Графикатури

Ивайло Мирчев – Болата
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ВъЗВИшеноТо И 
ЗеМноТо ПРИ данИеЛ дянКоВ
ТВоРБИ ВъРХУ ИЗБРана ХаРТИя

 В живота Възвишеното или Сакралното, както казва вели-
кият философ и белетрист Мирча Елиаде (чиято фантастична 
проза имах щастието да преведа у нас), често се среща смесе-
но с Профанното или Земното. Често пъти те са примесени и 
понякога трудно се разграничават. Това е и може би най-крат-
ката характеристика на новата забележителна изложба на Да-
ниел Дянков в Русенската градска галерия. 

Бих казал, че още при първия контакт живописта на Даниел 
Дянков впечатлява преди всичко с колорита си. В него е съсре-
доточена и силата на този творец, твърдо убеден, че всеки 
цвят трябва да бъде конкретен  израз на точно определено ду-
шевно състояние, което, от своя страна, не може да не рефлек-
тира върху зрителя, готов да приеме тази живопис. Но ако се 
вгледаме по-внимателно, ще видим и  една крайно опростена 
стилна форма, една обаятелна наивност на материята, еднак-
во насочена към чувствата и към разума. Тук, без съмнение, ще 
открием и отгласи от американския и европейски  минимали-
зъм  от 50-те години на ХХ век, от абстрактния експресиони-
зъм на Джаспър Джоунс и Робърт Роушенбърг, които положиха 
основите на един нов начин на мислене за живописта.

За минималистичните живописни платна и рисунки на Даниел Дянков ще  се изкуша да цити-
рам думите на американския публицист и изкуствовед Майкъл Шапиро: „ Едно от очарованията, 
но също така и тайна на изкуствата, обикновено класифицирани под понятието живопис, е, че 
няколко петънца размита боя, които едва запълват повърхността и са нахвърляни като подгот-
вителен етюд за едно бъдещо цялостно изписано платно, могат да обладават вътрешна завър-
шеност, докато и най-удивителните бележки и наброски на поета, драматурга и романиста си 
остават винаги пред прага на художествената проза”.

„Стара моя теза е, че изкуството е своего рода медитация, а художникът – малко или повече 
медиум, щом успява да улови настроенията и да вдъхне нещо на хората”, казва в едно свое ин-
тервю Даниел Дянков.

За разлика от общото мнение за рисунката, че е  „несериозно изкуство”, той смята, че и тя, 
както живописта, графиката и скулптурата е основен жанр, нещо повече – тя е изначално изку-
ство. Всъщност рисунката е неговата първа голяма, истинска  любов. 

През последните десетина години, както виждаме и от тази експозиция, русенският художник  
използва много успешно ръчно направена непалска хартия „кахари”, която се подготвя от монаси 
в манастири, разположени на 800 метра над морското равнище. Производството на „кахари” е с 
1500-годишна традиция. Тази хартия Даниел открива по време на престоя си в Швейцария, когато 
има възможност да обиколи най-големите бази за материали за художници. „В една такава база, 
може би най-голямата, открих тази хартия. Не знаех как изглежда, но нещо ми подсказа, че това 
е моята хартия”, разказва художникът. И от 1998 година до днес кахари е хартията, на която 
работи.

За себе си той вече има и обяснение: „Непал е най-близо до Бога, а хартията се прави от монаси 
– хора с чисти души и помисли, а и самата хартия носи посланията на времето. Тя е много фина 

КаЛИна ТаСеВа 
В ГаЛеРИя „аРТе”

Калина Тасева, една от 
най-емблематичните 
фигури на съвременна-
та българска живопис, 
откри поредната си 
самостоятелна изложба 
в столичната галерия 
„Арте”. Формалният 
повод е нейният 85–го-
дишен юбилей, който 
авторката избра да от-
бележи, като покаже на 
софийската публика по-
следните си живописни 
платна.

Живописта на Калина 
Тасева е експресивна и 
силна, излъчваща енер-
гия, неприсъща за позна-
тото ни у нас „дамско 
творчество”. Изразителността на мазките, мощността на обемите и хармонията на цвето-
вите съчетания, които излъчват нейните пейзажи, натюрморти и портрети, поставят изку-
ството й редом до най-големите имена не само на българската, но и на световната живопис.  
Настоящата изложба ни дава възможност да се докоснем още веднъж до частица от изкуството 
на Калина Тасева, да се насладим на енергията на нейната живопис, все така жива и актуална през 
дългите години на творчески търсения. 

Като ученичка на Дечко Узунов тя започва артистичния си път, рисувайки картини на исто-
рическа и възрожденска тематика. В тях способността да уловиш характера на изобразявания 
герой е от изключителна важност. Ето защо годините на упражнения пред платното са я превър-
нали в майстор на пресъздаването на дълбокия психологизъм и самовглъбеността, които лъхат 
от всеки един неин портрет. В галерия „Арте” са представени два подобни примера - „Портрет 
на Д. М.” и „Портрет на С. А.”, които заслужават специално внимание именно поради гореспоме-
натите качества – експресивност, дълбочина и сила.

Показаните в изложбата пейзажи отново ни препращат към онези така обичани от авторка-
та места из Пирин планина, около река Струма, Мелник, Илинденци... Те въздействат както като 
абстрактни и условни изображения на местности, така и същевременно са заредени с патрио-
тичното чувство, което само един български пейзаж може да излъчва. 

Настоящата изложба на Калина Тасева е още едно свидетелство, че чувството за монументал-
ност и сила в живописта не е формален принцип, а вътрешен заряд на произведението, който не 
зависи от външни обстоятелства. 

Румена Калчева

изкуство,  думи изкуство,  думи

Калина Тасева – Поле Даниел Дянков – Тотем
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и не търпи драстично действие с нея. Човек трябва да е голям майстор, за да работи с такава 
хартия. Винаги съм искал да правя красиви неща и мисля, че това е връзката между двете реално-
сти – реалността от улицата и реалността в ателието, в галерията. Художникът притежава 
някаква душевност, но ако успее да застане над реалността на улицата, това е висшата форма 
на изкуството...”, убеден е той.

Както подчертах, Даниел Дянков е вече в най-силните си, зрели години. Налице е неговият вече 
оформен стил на артистична личност, възприела най-добрите уроци на модерното европейско 
и българско изкуство. В него превес има лиричното начало. То се разгръща без излишна реторика, 
чрез поетична, но в същото време и философска иносказателност с помощта на един, без съмне-
ние,  изтънчен живописен усет, изграждащ пространството и света не в тяхната конкретност, 
а в емоционалната им определеност.

Огнян Стамболиев

ПъТИЩаТа на оЛеГ ГочеВ
Изложбата „ПъТИщА” - ЕКСПЕРИМЕНТИ, СТЕНОПИСНИ 

МИНИАТЮРИ, ЖИВОПИС, РИСУНКИ в изложбени зали „Ра-
фаел Михайлов”, гр. Велико Търново продължава от 23 май 
до 30 юни 2012

Една изложба поставя проблеми и задава въпроси. 
Още по интересно е, когато крие в себе си и отгово-
рите. Защото предвещава търсене. Пространството 
на Изложбения комплекс във Велико Търново става сво-
еобразен кръстопът, пресечна точка на творческите 
ПЪТИЩА на Олег Гочев и непредубедените пътечки на 
търсещия зрител.

Олег Гочев показва извървян път с нотка на ретрос-
пекция, но той е от художниците, които принципно 
живеят с настоящето, насочени към бъдещето. Това, 
с което бих го определила като система на развитие 
през призмата на избраното от него мото „Пътища”, 
е че Олег Гочев знае накъде върви. Той следва своя път с 
идеята за многопосочност, интерактивност, актуалност и винаги оставя възможност за завой в 
една или друга посока. Така той прилага на практика максимата, че истинският път е само този, 
по който вървиш. А при него той никога не е един. С право самият художник  определя творческа-
та си концепция като пътища, защото в артистичното му развитие се сплитат много посоки. 
Но те са единни не толкова на пръв поглед, колкото в дълбочина, защото са подчинени на относи-
телно хомогенен, осмислен и проверен във времето артистичен възглед.

Произведенията, експонирани в пространството, са общо 76, разделени по думите на художни-
ка в четири серии: 5 инсталации и кинетични творби, 2 стенописни миниатюри, 16 картини, 21 
живопис върху хартия и 34 рисунки. Някои от тях са показвани пред публика, други са изложени за 
пръв път – например картините „Пътища”, „Вик за помощ”, монументалната композиция с моби-
лен характер „Дух и материя” и други.

За мен е привлекателен прочитът на пътищата през призмата на тези творби. Накъде пътеки-
те са отвели твореца, къде са въпросите, които той поставя, и къде са отговорите, които зри-
телят намира. Олег Гочев си играе с време, пространство, медиа и възприятие, за да направи пътя 
увлекателен, вариативен, съзидателен и най-вече провокативен. Той някак неангажиращо, а в също-

изкуство,  думи
то време сериозно спира вниманието си на няколко пункта, които успях да разчета чрез видяното.

1. Изкуството е пространство без граници, а комуникацията е територия без практически пос-
тановени посоки на интерпретацията. 

2. Монументалното изкуство за Олег Гочев е /било е, а и ще бъде/ интерактивно и динамично. 
Форматът му е свободен, а понятието техника – излишно и сковаващо.

3. Кавалетната форма по пътя на Олег Гочев се изявява като среща на злободневно-социални, 
игрови, гротескови, сюрреални елементи с нарочно „изпробване” на смислови и формални предели.

Предпочитам да се съсредоточа върху дълбочината на поставените от автора въпроси, а не 
върху техния брой. И още, защото всяко вглеждане в произведенията е различен път – все едно 
дали е извървян, или предстоящ, и ми се иска и аз да открия начертаните от Олег пътища. А това 
невинаги е толкова лесно, когато си предубеден от професионални натрупвания зрител.

Даниела Чулова–Маркова

ХУдожеСТВен ПЛенеР 
ПоГаноВСКИ МанаСТИР

 Международният художествен пленер „По-
гановски манастир” в едноименния манастир, 
чиято църква е посветена на св. Йоан Бого-
слов, е един от 200-те художествени пленера 
в нашата страна. Красотата и мирът, които 
излъчва манастирският комплекс с околност-
та си, са били основната причина за събиране 
на живописците. Не по-малко са ги очаровали 
и легендите от този край, бързеите на Ерма 
и монументалният изглед на Влашка планина 
със своите ритми и цветове. А живописва-
нето в пленер предполага непосредствена 
работа в природата и от художника живо-
писец търси ясна и чиста изобразителност, 
онази деликатна изобразителност, която 
регистрира всяка промяна на светлината и 
сенките, на близките и далечните тонове, 
което изисква умело око и истинска художествена нагласа...

Международният пленер „Погановски манастир” е основан през 1993 година, което означава, че 
през тази 2012 година отбелязва 20 години съществуване и дейност. Основан е от Общинското 
събрание на гр. Димитровград и Градската галерия с цел повдигане нивото на изобразителната 
култура в тази среда. В двадесетте досегашни пленера са участвали 210 творци, а картинният 
фонд е обогатен с 410 творби на художници от Сърбия, Черна гора, Хърватия, Босна и Херцегови-
на, Словения, Македония, България, Румъния, Гърция, Турция, Франция, Русия, Полша, Англия, Ирлан-
дия, САЩ, Мексико, Китай... Пленерът се провежда ежегодно от 1 до 10 август, а картините се  
експонират редовно в Димитровград, Пирот, Ниш, Белград, София.

 Подборът на участниците в международния пленер „Погановски манастир” за тази изложба е 
включил около 60 картини в техниките масло, пастел, акварел и комбинирани материали. Между 
тях е цяла плеяда от познати и признати автори.

Радмила Влаткович,
изкуствовед, музеен съветник

Олег Гочев – Дух и материя

Драган Бартула – Наследство 1
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в световен мащаб биха отнели твърде много място, за да бъдат откроявани или дори само бегло 
споменати. Когато имаш мощната подкрепа на традицията, когато се опираш на класически 
модели и примери, ти неминуемо се чувстваш и по-уверен, и вътрешно по-разкрепостен.

Илюстрацията винаги е среща на два творчески свята, този на автора на текста, и този на 
илюстратора. Художникът трябва да проучи епохата, историческия контекст, националните 
и регионални особености, бита, манталитета, реквизита, предметния свят, архитектурата, 
природата и какво ли още не, за да подбере съответния подходящ „ключ” към конкретната си 
задача. Ралица Николова показва, че това е една от най-силните й страни.  

Илюстрациите й като правило са заредени с редица разнообразни елементи. Тя е привърже-
ник на принципа  на „множествеността”, на детайлизацията. Всеки щрих, всяка линия, силует, 
цветно петно или фигуративен елемент са на мястото си, като едновременно с това влизат в 
многобройни, „полифонични” взаимодействия с останалите компоненти на визуално-пластичния 
образ. Имаме чувството, че повечето от изображенията са като свити, натегнати пружини, 
очакваме сякаш в един момент вътрешното напрежение да надделее и техният образен свят 
да се „отвори” и под въздействието на някаква имагинерна центробежната сила свободно да се 
„разлее” навън. Онова, което ги удържа в рамкираното пространство на илюстрацията, е ком-
позиционният баланс, тънкото чувство за мяра, високият естетически и художествен вкус на 
авторката. И все пак, това качество не е плод на математически разчети, а на проникновена и 
тънка художническа интуиция. 

Изложбата на Ралица Николова подвежда равносметката на едно впечатляващо творчество и 
дава чудесна представа за огромните й възможности на илюстратор и книжен дизайнер.

проф. Чавдар Попов

ИЗЛожБа на РаЛИЦа нИКоЛоВа 
В СТоЛИчна БИБЛИоТеКа

 Какви условия и предпоставки са 
необходими за да се създаде една ви-
сококачествена илюстрация? Отго-
ворът е: талант, работоспособност, 
отлично владеене на занаята и висок 
професионализъм, обширна и задълбо-
чена ерудиция, усет за типичното и 
характерното, изискан и безупречен 
художествен и естетически вкус.

С чиста съвест можем да твър-
дим, че Ралица Николова в пълна и 
завършена степен притежава всички 
изброени качества. Свидетелство за 
това е изложбата й в галерията на 
Столичната градска библиотека.

Талантът, както се казва, е от 
Бога. Останалото е обект на раз-
витие, на култивиране, на усъвър-
шенстване.   

Произведенията, включени в екс-
позицията, са „проработени” и в 
най-малките си детайли, безупречно 
изпълнени в материал (литографии, 
кредов картон, гравюра на дърво, 
акварел и темпера). Представям 
си колко физическо време и духовна 
енергия са били необходими на автор-
ката не само да прочете  разнообраз-
ните литературни творби, които 
илюстрира, но и дълбоко да вникне в 
тяхното съдържание и смисъл, да от-
крие пластическата „физиономия” на 
всяко повествование, на всяка тема, 
да разработи толкова убедително и 
добросъвестно отделните образи 
и мотиви! Приказките на Вилхелм Хауф, събрани в книгата му „Малкият Мук”, „Детството на 
Никита” на Алексей Толстой, „Тайната градина” на Франсис Бърнет, „Тафо, синът на дракона” на 
Миоко Мацутани, „Еличка и  Габърко” на Павла Ковачова, както и другите представени творби 
разкриват зримо и на много високо художествено ниво спецификата и на автора на текста, и 
на епохата, през която или за която са написани. Заедно с това, при цялото разнообразие на кон-
кретните решения, налице е цялостна, органична визия, свидетелстваща за оригиналния стил на 
Ралица Николова. Това единство се достига благодарение на впечатляващия й професионализъм.

Тя владее отлично своя занаят. Ученичка на известния наш график и илюстратор Петър Чуклев, 
авторката е приобщена към всички основни тайни на своята творческа област. По право при-
надлежи към най-качествените имена на българската илюстраторска школа, чиито постижения 

изкуство,  думиизкуство,  думи

Ралица Николова – Екслибрис

От изложбата на Генчо Денчев
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хроника хроника

Генчо денчев откри самостоятелна юбилей-
на изложба на 4-тия етаж в галерията на 
СБХ на ул. „Шипка” 6. Изложбата представи 
избрани живописни творби – пейзажи, голо 
тяло и така обичаните от художника натюр-
морти с цветя и тръни. 
Живописта на Генчо Денчев е разнообразна, 
простирайки се от реалистично изградени-
те женски фигури до ярките цветни петна 
на неговите пейзажи. Генчо Денчев е роден 
през 1932 г. в София. През 1956 завършва 
Художествената академия, специалност „Жи-
вопис”. Учил е при Ненко Балкански, Дечко 
Узунов, Илия Петров, Илия Бешков. Орга-
низирал е много самостоятелни изложби в 
страната и чужбина (Кипър, Сирия, Братис-
лава, Кувейт и други). Участва и в редица 
колективни експозиции както у нас, така и 
в Хамбург, Москва, Базел, Сицилия, Истанбул, 
Германия, САЩ. 
Носител е на наградите на Съюза на българ-
ските художници за голо тяло и за портрет. 
Изложбата продължи от 11 до 29 май.

Генчо денчев – Сутрин

По случай 80-та годишнина на александър 
дяков беше организирана юбилейна излож-
ба в галерия „Райко Алексиев”, която пред-
стави пред софийската публика проекти на 
вече реализирани негови творби. 
Той завършва скулптура в Художествената 
академия при Михаил Кац през 1958 г. Две 

години по-късно получава I награда от Пър-
вата младежка изложба (1961) за творбата 
„Права фигура”. От същата година е член на 
СБХ, а от 1977 – на Съюза на българските 
филмови дейци. Художник–постановчик е на 
редица филми, сред които „Вълчицата”, „Спо-
мен за близначката”, „С любов и нежност”, 
„Бащата на яйцето” и др. Награждаван е с 
орден „Кирил и Методий” II степен.
Творческият му път е изпъстрен с мону-
ментално–декоративни проекти за паркова 
скулптура и паметници, участия в общи из-
ложби и биеналета у нас и в чужбина (Па-
риж, Венеция, Равена, Антверпен, Австралия). 
Негови паметници се намират в различни 
градове и села из страната – София, Сили-
стра, с. Кайнарджа, най-известният от които е 
„На падналите за свобода” в Бургас. 
Той работи и в областта на кавалетната 
скулптура, негови творби са притежание на 
НХГ, СГХГ и много други галерии из страна-
та. В творчеството си се стреми към експре-
сивност и създаване на обобщени образи  с 
дълбоко емоционално и пластично звучене, 
излъчващи лаконичност и характерен твор-
чески почерк. 

александър дяков – Крило – статуетка за 
награда на Съюз на филмовите дейци

Юбилейната изложба на Христо Панев – 
„Пластове” се състоя от 3 до 26 май на 3-тия 
ежаж в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6. 
Авторът е сред утвърдените имена на бъл-
гарската съвременна живопис. Работи също 
така и  в областта на графиката, илюстрация-
та, оформлението на книги и монументалните 
изкуства. Живописта му е експресионистична, 
с богата цветова гама, жанрово и тематично 
разнообразие. В творчеството си той се влияе 
от българската икона и най-вече от българ-
ската фрескова живопис. 
Роден е през 1942 г. в село Крепост, Хасков-
ска област. През 1969 г. завършва ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, специалност „Графика”. 
От 1976 г. е член на СБХ. Реализирал е много 
самостоятелни изложби у нас и в чужбина, 
носител е на няколко награди: златен медал 
от Международен салон за иновации - Со-
фия /1997/; златен медал от CАЩ - Питсбърг 
/1998/  и от Кипър /1998/; сребърен медал 
от Казабланка /1998/. Носител е и на награ-
дата на Велико Търново за 2006 г. Почетен 
гражданин на Димитровград от 2002 г.
Негови творби се намират в НХГ, СГХГ, в почти 
всички окръжни галерии в страната и частни 
колекции в Австрия, Белгия, Германия, Фран-
ция, Швейцария, САЩ, Япония, Мексико, Тур-
ция, Гърция и др.

Христо Панев – дамски портрет

В галерия–книжарница „София прес” от 2 до 
16 май бяха показани последните творби на 
Мария ева Бичакджиан, а от 17 до 30 май – 
на Гергана Минкова. 

На 29 май на 3-тия етаж в галерията на СБХ 
на ул. „Шипка” 6 се откри юбилейната излож-
ба на художничката Лили димкова (дъщеря 
на лечителя Петър Димков) „Светлина и дви-
жение”. Почитателите на творчеството й има-
ха възможността да видят знаковите цикли 
„Български светци”, „Богомили”, „Лазарки и 
кукери”, „Заветът на цветните лъчи на Свет-
лината” и „Лица от бъдещето”, както и множе-
ство портрети и пейзажи.
През дългогодишния й творчески път карти-
ните на Лили Димкова са били излагани как-
то у нас, така и в редица престижни музеи в 
градове на три континента: Ню Йорк (музей 
„Николай Рьорих”), Сан Франциско, Виена, Бу-
дапеща, Берлин, Алжир, Мароко.
Изложбата продължи до 17 юни.

Лили димкова – Копривщица

Христо Веков откри изложба – живопис по 
покана на художествен музей „Георги Вел-
чев”, филиал на ХГ – Варна на 9 май 2012 г. 

Христо Веков – Вдъхновение
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В  Националната галерия на Македония „Чи-
фте амам” на 7 юни 2012 г. се откри изложба 
„Ти ще ме помниш, аз ще те помня” (You 
will remember me, I will remember you) на 
художника Симеон Стоилов. 
Той представи архитектурна „site specific” 
инсталация и обекти, специално направени 
за сградата на банята „Чифте амам” и инспи-
рирани от нейната архитектура. Инсталацията 
представя нов поглед към разпределението 
на пространството и елегантна намеса в ар-
хитектурата на сградата. Усъвършенстването 
на цялото е изпълнено чрез хармонията меж-
ду твърдост и мекота, както и чрез силата и 
нежността. Също така авторът обръща особе-
но внимание и на елемента на двойствеността 
на банята, както и на играта между пълното 
и празното. Според него творчеството му се 
основава на темите, свързани с човешките 
отношения, личната свобода, страха, общест-
вените недоразумения и принципи, върху 
които е изградено обществото. Въпреки че 
творбите му нямат пряко социалнен контекст, 
те са повече контемплативни наблюдения. 
Очевидна е любовта към детайла и визуал-
ното съвършенство. Наблюдението на света и 
съзнанието за социални и универсални про-
блеми насочва към философска посока.
Изложбата ще бъде открита до 30 юни 2012 г.

Симеон Стоилов – Ти ще ме помниш, 
аз ще те помня

В рамките на „Месец на фотографията” - 2012 
г. от 10 май до 10 юни в Софийски арсенал 
– музей за съвременно изкуство беше по-
казан проектът на александър Вълчев „За 
няколко долара повече” или девет портрета 
за любовта, смеха, тъгата, гнева, страха, от-
вращението, героизма, удивлението и спокой-
ствието. За избора. Портретите са по деветте 
основни настроения в индийския театър.

През март 2012 в Музея на съвременното из-
куство в Скопие се откри 14-ият Зимен салон 
на Дружеството на художниците на Македония 
(ДЛУМ). Тазгодишното издание на изложбата, 
която се организира на биенален принцип и 
традиционно минава за една от най-важните 
прояви на художествената сцена в Република 
Македония, се проведе под мотото СеКСПРЕ-
СИЯ. Акцентът беше поставен върху пластиче-
ското превръщане на образност, символика и 
„табута”, свързани с човешката сексуалност в 
арт репрезентации и изследване на вътрешна-
та, движена от могъщите сили на пола същност 
на индивида, която в съвременното изкуство 
носи термина „джендър стъдиз”. 
През последните години Зимният салон се ку-
рира от поканени външни „селектори” с предос-
тавени еднолични права за избор на участници, 
творби и присъждане на Голямата награда. 
Преди две издания като селектор на 12-тия 
Зимен салон през 2008 г. беше поканен бъл-
гарският художествен критик и куратор Филип 
Зидаров. Тогава голямата награда получи Ми-
рослава Труйканович. Селектор на Салона от 
2012 беше австрийският изкуствовед Филип 
Маурер, който избра за участие 40 македонски 
художници и определи за носител на голямата 
награда Петра Йовановска – Ристовска. Като 
гост-участници в тазгодишния салон бяха по-
канени по 4-ма творци от Австрия, България, 
Словения и Турция, посочени от селекторите на 
предишните издания на изложбата. Българско-
то участие беше с видео произведения на авто-
ри, работещи от години в областта на „джендър 
стъдиз”: Боряна Роса и Олег Мавромати, Вен-
цислав Занков, Расим и Пенка Минчева. 
Поканата за участие в Зимния салон се реа-
лизира и в контекста на дългосрочния договор 
за сътрудничество и обмен на изложби между 
СБХ и ДЛУМ. 

 

Расим – Секспресии

В галерия „Академия” от 16 до 30 май се със-
тоя юбилейната изложба на проф. Божидар 
Йонов. Тя показа три групи произведения – 
плакати, компютърно генерирани изображе-
ния и емайли - около 100 избрани работи от 
различни периоди на творчеството на автора, 
създавани в продължение на 50 години.
Проф. Божидар Йонов е известен като май-
стор на плаката. Автор е на многобройни ху-
дожествени реализации в областта на прос-
транствения и графичен дизайн. Носител е на 
много международни и национални награди. 
Участник е в международните биеналета 
и триеналета на плаката в Лахти, Варшава, 
Монс, Мексико, Бърно, Тояма; в десетки пред-
ставителни изложби на българския плакат по 
света, както и във всички национални излож-
би в областта на графичния и пространствен 
дизайн. Той е основател на Международното 
триенале на сценичния плакат - София и член 
на организационния му комитет.

Божидар Йонов – Покана за изложбата

В навечерието на международната културна 
инициатива „Нощ на музеите” на емблематич-
ния за столицата „Мост на влюбените“ от 19 
до 30 май беше представена изложбата „60 
години със Софийска градска художестве-
на галерия“. Събитието е част от програмата, 
с която екипът на институцията, заедно със 
своята публика, ще отпразнува шестдесетия 
рожден ден на галерията. 

Самостоятелната изложба на ангел Станев 
се състоя в Софийска градска художестве-
на галерия от 18 май до 17 юни. Изложбата 
представя скулптури и рисунки и е замислена 
като разказ за събития в най-динамичния пе-
риод на българската скулптура – от втората 
половина на 70-те години до днес, чрез твор-
чеството на най-евристичния й представител.

 
ангел Станев – Фигура. 1979

Съвместна изложба на атанас Хранов и Ва-
сил Маргаритов беше представена от 29 май 
до 22 юни в галерия „Ракурси”.

От 4 до 31 май галерия „Проф. Николай Рай-
нов” представи творби на Василка Монева.

В рамките на тазгодишния „Салон на изку-
ствата” в НДК артистичният тандем Кольо 
Карамфилов и Стефан Божков представи 
инсталацията „Мерси”. Тя можеше да бъде 
видяна в „Арт галерия”, НДК от 17 до 31 май.

Последните живописни платна, керамични 
пана и пластики на Стоян Цанев бяха пред-
ставени от 17 май до 4 юни в галерия „Арте”.

От 22 май до 2 юни в галерия „1908” Калоян 
Илиев – Кокимото представи последните си 
творби, обединени под мотото „So fresh, so 
clean”.

хроникахроника
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националната гимназия за приложни изку-
ства „Професор Венко Колев” в град Троян 
отбеляза своята 100-годишнина с изложба на 
втория етаж в галерията на СБХ на ул. „Шип-
ка” 6.  Училището е включено в системата 
„Училища по изкуствата“ към Министерството 
на културата и е единственото в България, 
което подготвя художници, специалисти в об-
ластта на традиционната и модерната кера-
мика, а също така и в областта на рекламата. 
Голяма част от възпитаниците на гимназията 
продължават своето образование във висши 
учебни заведения у нас и извън пределите 
на страната, превръщат се в талантливи и 
утвърдени художници, чиито произведения 
украсяват най-престижни галерии по целия 
свят.  Много от учениците, получили дипломи 
в НГПИ – Троян, стават преподаватели в из-
вестни колежи, университети и академии по 
изкуствата не само в България, но и в САЩ, 
Канада, Европа и др.
Изложбата продължи до 30 май и в нея взеха 
участие бивши и настоящи възпитаници на 
училището.

Мирослав Събев – Лазарки

В Общинска художествена галерия – Дупни-
ца на 18 май беше открита десетата излож-
ба на съвременни форми „Идентичности” с 
участници: Ангел Илчев, Андрей Севдин, Ангел 
Ангелов, Калин Балев, Ивайло Попов, Орлин 
Дворянов, Любен Генов, Злати Димов, Симеон 
Панайотов, Христо Шапкаров, Свилен Стефа-
нов, Кирил Апостолов, Цветан Стоянов, Явор 
Виделов, Цветанка Христова, Мария Евтимова, 
Лиляна Дворянова, Геновева Рогова, Румен 
Георгиев, Радка Йорданова, Петър Даскалов, 
Цветан Ценков. Елиминирали комерсиалното 
изразяване, художниците представят инста-
лации, асамблажи, обекти, гигантографии 
върху винил, колажи, живопис, рисунки, ди-
гитален печат.
Изложбата откри Свилен Стефанов.

хроникахроника

Ивайло Мирчев - Пристанище
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in memoriam

ХРИСТо БаРаКоВСКИ /1936–2012/ 
Завършва специалност „Дърворезба” в Художествената академия през 1963 г. при проф. 

Асен Василев. Няколко години работи в Творческия фонд на СБХ и е член на Ателието на 
младия художник. 

Участва активно в културния живот на родния си Благоевград, бил е секретар на група-
та на благоевградските художници. 

Голяма част от творбите му са удостоени с награди от национални и общи изложби. В 
творчеството му личи приемственосттта от богатите български резбарски традиции, 
както и индивидуалният му авторски стил. 

Автор е на художествено–пространствени оформления, сценични решения, значки, гер-
ба на Благоевград.

Негови творби са притежание на редица художествени галерии в страната – Благоев-
град, София, Перник, Кюстендил, Ямбол и други. 

Удостоен с орден „Кирил и Методий” III степен през 1971 г.

МИХаИЛ РУеВ /1929 – 2012/
Работи в областта на карикатурата и илюстрацията. Негови творби са публикувани 

във вестниците „Труд”, „Народна младеж”, „Вечерни новини”, „Стършел”, както и в списа-
нията „Септемврийче”, „Славейче” и други. 

От 1957 до 1969 г. е художествен редактор в издателство „Народна младеж”, а след 
това – главен художник на издателство „Народна просвета”. Става член на СБХ през 1970 
г., след което директор на ателие към Творческия фонд на СБХ; през 1973 г. – директор на 
Комбината за приложни изкуства, а през 1975 г. – заместник главен директор по художест-
вените въпроси на Творческия фонд. През 1976 г. се връща на работа в издателството.  

Илюстрирал е много книги, учебници, оформял е поредиците „Живите венци на Бълга-
рия” (1968), „Бригадирски ешалони” и други.

Редовно участва в общите изложби на илюстрацията и карикатурата. Получава награ-
ди от конкурси за книга, както и от ИБА – Лайпциг през 1971 г.


