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Николай Майсторов - „Навеждам се към огъня на нощното ти тяло“

Станислав Памукчиев - от изложбата „Утаено време“
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Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници” 
(с решение по протокол № 62 от 24 февруари 2016 г.)  на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ 
свиква XVIII РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБХ, което ще се проведе на 2, 3 и 4 юни 2016 
г. (четвъртък, петък и събота) от 9 часа на адреса на управление на Сдружението в гр. 
София, ул. Шипка № 6, в изложбената зала на втория етаж, при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на Управителния съвет на СБХ за периода 4 юни 2014 г. до 
заседанието на ОС.

2.Отчетен доклад на Контролната комисия на СБХ.
3.Промени в Устава на СБХ.
4.Избор на Председател на СБХ.
5.Избор на Управителен съвет на СБХ.
6.Избор на Контролна комисия на СБХ.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 

същия ден от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за XVIII Редовно общо събрание на СБХ ще се раздават на 31 май 
вторник и 1 юни сряда 2016 г. от 10 до 17 часа в заседателната зала на ул. „Шипка“ № 6.

Обръщаме се към вас с молба да носите със себе си осъвременени творческа 
биография или каталог за попълване на картотеката на „Личен състав“ на СБХ.

ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com: 
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете 

на СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. При 
заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава пароли 
за достъп – по електронна поща, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ след 
проверка за платен членски внос. 

Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен. 
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и 
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.

Имоти за отдаване под наем

Съюзът на българските художници разполага с помещения за отдаване под наем, които 
могат да бъдат използвани като ателиета за художествена или занаятчийска дейност, офиси, 
складове и други, както следва:

1. В кв. „Орландовци“, ул. „Петър Величков” 18, едно партерно помещение с размери от 30 
кв. м. с наемна цена от 120 лв.

2. В графичната база на СБХ в гр. София, бул. „Самоков“ 78 – помещениe в сутерена 20 кв.м.
3. СБХ разполага с ограничени количества колофон, шеллак и камъни (гранит, мрамор, 

варовик) за продан.
4. СБХ продава една офортна преса, частично коплектована – цена по договаряне.
5. Два офиса на ул. „Шипка“ 6 – 25 и 48 кв.м.

За контакти: 
Богомил Живков – тел.: 0879 313380
Красимир Русев – тел.: 0879 821031
e-mail: info@sbhart.com  
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СБХ разполага с помещение от 70 кв.м за временно предоставяне на скулптори, членове 

на СБХ, намиращо се в кв. „Илиянци“, в югоизточната част, до индустриалното хале, което е 
подходящо за скулптурна работа. В същото могат да се реализират творби по творчески 
проекти и прояви, както и поръчки за паметници, градинска пластика и други. В помещението 
има ток и вода. За колегите, които желаят да изпълняват творбите си в камък, се предоставя 
и изграденият за това към помещението навес. Колегите, които желаят да работят там, 
трябва да подсигурят собствена техника и инструменти. Ползването на помещението и/или 
навеса може да бъде от 1 до 3 месеца, като сумата за 1 месец е 100 лева за помещението 
и 50 лв. за навеса. В тази сума не са включени разходите за вода и електричество. При 
заявяване за ползване на помещението се заплаща депозит от 50 лева, за навеса - 30 лв.. 
При освобождаване на помещението и/или навеса депозитът се връща, като се удържат 
неплатени разходи за електроенергия и вода. 

Предварителна заявка - при Ани Шапкарова в СБХ, ул. „Шипка“ 6, ІV етаж, тел.: 02/948-
3719 или 846-7248, като се попълва и подписва формуляр заявление за ползване. 

Заплащането се извършва в счетоводството на СБХ, ул. „Шипка“ 6, ІV етаж или на място при 
Красимир Русев, отговарящ за реда и поддръжката на базата в кв. „Илиянци“, упълномощен 
от ръководството на СБХ.

  

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
май 2016 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Изложба на Николай Русчуклиев, живопис, ет. 4
5 – 23 май
Откриване - 5 май,18 часа

Изложба на Николай Русев и Тихомир Витков, ет. 3
11 – 23 май
Откриване – 11 май, 18 ч.

Изложба на Дора Бонева, живопис
26 май – 11 юни
Откриване – 26 май, 18 ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Кураторски проект на Слав Недев 
Откриване – 13 май, 18 ч.

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба на Мариана Маринова – 16 – 27 май

И тази година секция „Карикатура“ към СБХ събра художниците с най-бърза реакция 
към проблемите и събитията. На 1 април беше открита 41-та НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА 
БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА. Бяха връчени следните награди:

Голямата награда на СБХ (пластика „Перо”, автор Иван Чолаков) – Диляна Николова; 
Награда на секция „Карикатура“ (пластика „Мишена”, автор Иван Чолаков) – Никола 

Георгиев – Кайо;
Награда на Столична община на името на Доню Донев – Цочо Пеев
Награда на Георги Чалъков за еротична карикатура (сатирична пластика „Чалъчето”) – 
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Валери Лютов

Награда „Хриле и копита“ за карикатура на тема природа, лов и риболов -  Алла и Чавдар 
Георгиеви 

Награда на Дома на хумора и сатирата в Габрово – Майа Чолакова 

На 7 април 2016 г. в СБХ бе открита  изложбата от петото издание на “Национален 
конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика”. Конкурсът е под патронажа на 
Министерството на културата. Съгласно регламента в конкурса участват художници от София, 
Перник, Кюстендил и Благоевград. Жури в състав: Николай Майсторов, Павел Койчев, Иван 
Газдов и Искра Траянова, разгледаха 288 творби на 141 автори. 

Награди:
Живопис - Нина Русева за творбата „Стихия“. С номинации за участие в заключителната 

изложба-конкурс са отличени общо 33 живописци. 
Скулптура - Валентин Савчев за пластиката „Младост”. С номинация за скулптура са общо 

10 творци.   
Графика - Филип Попов за творбата „Бойна единица“. Общо 17 графици са номинирани за 

участие във финалната изложба на „Алианц“. Изложбата продължава  до 30 април на ет. 1 
и 2 на „Шипка“ 6.

Ръководството на секция „Живопис“ обявява предстояща изложба „Натюрморт и 
интериор“. Изложбата се фокусира върху тези жанрове в живописта, като иска да провери 
и провокира нова виталност в това сравнително устойчиво, традиционно, артистично 
пространство. Разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и 
жанровете в съвременното изкуство предполага възможности за по-свободно интерпретиране 
на темата. Аавторите могат да представят до две произведения с минимален размер до 120 
х 120 см, с пълна свобода на използваните материали, техники и похвати. Селекцията и 
реализацията на изложбата ще се повери на жури, утвърдено от управителния съвет на СБХ.

Изложбата ще се състои през декември 2016 г. на първия етаж на „Шипка“ 6. Творбите ще 
се приемат на 1 декември в изложбената зала.

От 12 до 31 юли в Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе ХХХІV Национален 
симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват следва да представят до 30 май 
т.г. в секция „Скулптура”, СБХ, ул. „Шипка“ 6, София 1504, следните материали:

1.Творческа биография; 2.Пластичен проект; 3.Снимков материал от подобни изяви.
Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: 

странджански дъб масив – височина 280-300 см, диаметър 35-60 см. Всеки автор може да 
използва за реализиране на проекта си до три ствола с посочените размери.

Кандидатстването за финансиране на проекти в областта на културата по линия 
на Международния фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО 
(IFPC) е отворено и крайният срок за подаване на документи е 31 май 2016 г., 12:00 ч. 
централноевропейско време. Кандидатстването е насочено към следните групи лица:

1.Артисти и творци
2.Държавни институции със специфични отговорности за насърчаване на културното и 

артистичното изразяване
3.Неправителствени организации и сдружения с нестопанска цел, чиито задачи 

съответстват на задачите на Фонда и допринасят за развитието на културно и  артистично 
изразяване.

По правило приоритет ще бъде даден на млади творци (18 – 30 г.), както и на проекти, 
насочени към младите хора.
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Подробна информация – на https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support.

Нестандартното обучение по финанси за хора на изкуството Арт семестър на финансова 
група „Карол“ (karoll.bg) кани модерно мислещи творци. От 9 до 31 май 2016 г. участниците 
ще учат защо и как да управляват финансите си, къде и как могат да инвестират сами 
или чрез взаимни фондове. Лектори, както във всички формати на финансовата група са 
водещи мениджъри от „Карол“.  В двете издания на Арт семестъра досега се включваха както 
утвърдени творци с дългогодишна успешна кариера, така и студенти, творци на свободна 
практика, хора с различни професии, занимаващи се с изкуство – илюстратори, графици, 
скулптори, фотографи, дизайнери.

Обучението за одобрените кандидати е безплатно. Срок за изпращане на кандидатури – 2 
май. За контакт - Милена Петкова, 02 4008 293 и education@karoll.bg.

Аукционна къща „Енакор“ купува и набира картини и антикварни предмети за търговете 
си. Адресът на аукционната къща е: ул. „Денкоглу“ 30 1000 София

тел.: 0888 944959; 0888 639484

Продава се литографска преса с камъни, мастила и др.. Цена около 1300 лв. За контакти: 
02 865 70 63, 0885 646 193.

съобщения
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ЦЕНИ НА ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2016 г.
от 1 май до 31 октомври 2016 г.

Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 дни от датата на резервацията в 
счетоводството на СБХ след подписване на декларация и представена квитанция за платен 
членски внос и за текущата година. 

Записвания за базите - при Женя Вълчева в счетоводството на СБХ, тел.: 02/ 948 37 42
Записвания за хотел „Черноморец“, с. Шкорпиловци - при Надя Василева, тел.: 02/ 944 25 49

ЦЕНИ НА ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2016 г. 
от 1 май до 31 октомври 2016 г. 

 

бази за членове на СБХ  
- лева за легло 

за гости -  
лева за легло забележка 

1. с. Боженци 15.00 18.00  
2. гр. София 10.00 14.00   
3. гр. Вършец 8.00 10.00   
4. гр. Долна баня 10.00 12.00   
  15.00 20.00 за легла в стаи 
  50.00 60.00 апартамент 
5. Велико Търново   250.00 ползване на цялата къща за 1 ден  
  ползване на цялата къща над 3 дни, при възможност - цени по договаряне 
6. с. Шкорпиловци 18.00 25.00 за легло 
7. КК Албена 55.00 92.00 май, юни и септември 
  65.00 103.00 юли и август 
8. гр. Балчик -  в ремонт 
 
Деца до 4 години ползват базите безплатно, а за деца от 4 до 18 г. се заплаща такса с 20% отстъпка  
 
9. Созопол:    

за период: цени за членове на СБХ и  
семействата им цени за външни лица 

 
май 

35 лв. стая за двама                                      
10 лв. за допълнително легло 

 50.00 лв. 
 

 45 лв. ателие за двама  60.00 лв. 
 

юни 
40 лв. стая за двама 

15 лв. за допълнително легло 
55.00 лв. 

 
 50 лв. ателие за двама 65.00 лв. 

юли 
50 лв. стая за двама 

15 лв. за допълнително легло 
65 лв. ателие за двама 

70.00 лв. 
 

95.00 лв. 

август-септември 
55 лв. стая за двама 

20 лв. за допълнително легло 
70 лв. ателие за двама 

80.00 лв. 
 

100.00 лв. 
 
В таксата за ползване на базата в гр.Созопол е включена нощувка и закуска, желаещите да ползват 

ресторанта на хотела за обед и вечеря ще има 10% отстъпка от цената. 
 

 
10. Хотел „Черноморец“, с. Шкорпиловци: 

за период: цени за членове на СБХ и семействата им 

юни, юли и септември 

30 лв. за легло с включена закуска и вечеря 
35 лв. за легло с включена закуска, обяд и вечеря 

деца над 4 години – 20 лв. на легло с включена закуска и вечеря 
деца над 4 години – 25 лв. на легло с включена закуска, обяд и вечеря 

 за деца до 4 години – безплатно за всички 

съобщения
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конкурси

КОНКУРСИ

Пълните текстове на публикуваните в бюлетина статути на конкурсите и формуляри 
за участие са на уебсайта на СБХ - sbhart.com. 

СТАТУТ НА XXI ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЛИ РАБОТЕЩИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ”

ЖИВОПИС, ГРАФИКА, СКУЛПТУРА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
19 май – 10 юни 2016 г. София
      

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
Организатор на Двадесет и първата обща традиционна изложба – 2016 г. е Район „Из-

грев”- Столична община съвместно със Съюза на българските художници.
III. ВРЕМЕ И МЯСТО
1. Изложбата се открива на 19 май 2016 г. от 18.00 ч. в къщата ателие на художника Ненко 

Балкански и продължава до 10. 06. 2016 г.
Адрес: 1113 София, кв. "Изток", ул. „Латинка” 12, Къща ателие на художника Ненко Бал-

кански 
ІV. НАГРАДЕН ФОНД
Голямата награда на кмета – 1000 лева
Награда за изпълнение – 500 лева
Награда за млад автор до 40 г. – 500 лева 
 V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат художници, които живеят или работят на територията на район  

„Изгрев” и приемат този статут.
2. Творбите, предложени от участниците, трябва да са създадени през последните 2 годи-

ни, да не са показвани в досегашните традиционни изложби и да са собственост на автора. 
3. Всеки автор може да участва с не повече от една творба с максимален размер на една 

от страните 100 см.
4. Творбите да са подготвени (рамкирани) за подходящо аранжиране.
5. Намесата на участници в подготовката на експозицията е недопустима. С аранжирането 

на изложбата се ангажират експерти от отдел „ОСДКС” – Район „Изгрев”.
6. Във формуляра за участие авторът дава съгласие творбите му да бъдат откупени, като 

сам определя цената в лева или евро.
7. Предварителни заявки за участие се приемат до 12 май 2016 г. на тел.: 02/970 10 10, 

02/970 10 63, както и на e-mail: ivailo_1955@abv.bg
VI. СРОКОВЕ
12 – 13 май 2016 г. - Получаване на творбите в къщата ателие на художника Ненко Бал-

кански  от 10.00 до 18.00 ч.
18 май 2016 г. -  журиране
19 май 2016 г. – откриване и обявяване на наградите на журито
10 юни 2016 г. – закриване на изложбата 
VII. КОНТАКТИ
1113 София, Район „Изгрев”, ул. „Атанас Далчев” 12, телефони за информация: 02/ 970 10 

10; 02/ 970 10 63; e-mail: ivailo_1955@abv.bg
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БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2016

ОРГАНИЗАТОРИ: община Монтана, Съюз на българските художници, ХГ „Кирил Петров“ – 
Монтана, Представителство на СБХ – Монтана, Дружество на художниците „Тенец”- Монтана. 
Провежда се под патронажа на кмета на община Монтана. 

РЕГЛАМЕНТ: 
Могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последни-

те три години, и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни из-

куства. Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.
Максимален размер на творбите 100 см. Творбите се предават в подходящ за експониране 

вид.
Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 15 до 26 септември, като задължи-

телно се попълва формуляр за участие, приемателно-предавателен протокол и декларация 
за приемане условията за участие, който може да бъде изтеглен от страницата на община 
Монтана: www.montana.bg

Авторите от страната да изпращат живописните творби на адрес:
3400 Монтана,
ул. „Цар Борис III“ 19, ХГ„Кирил Петров“
За контакт:  Любомир Мечков, тел.: 0889 701367; 096 307 218
Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства да се изпращат на адрес:
бул. „Трети март“ 64, галерия „Кутловица“
За контакт:Дончо Планински, тел. 0886064441
Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и 

община Монтана. Изложбата се открива на 3.10.2016 г. в ХГ „Кирил Петров” и галерия „Кутло-
вица” – гр. Монтана, от 17.30 ч., и ще продължи до 3.11.

НАГРАДИ:
Награда на СБХ – 1000 лв.
Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 1000 лв.
Четири равностойни награди във всеки раздел – по 800 лв.
Награда за млад автор (до 30 години) от сдружение „Приятели на Радичков” – 500 лв.
Наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров”.  

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯТА НА БОТЕВ – 2016”
СТАТУТ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Националната изложба „Земята на Ботев - 2016” за съвременна живопис, графика, скулп-

тура и приложни изкуства се организира на всеки пет години в гр. Враца. Могат да участват 
художници от България с живописни, графични, скулптурни и приложни творби, посветени на 
Ботевия подвиг, както и на съвременното развитие на Врачанския регион.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори са Община Враца, Съюзът на българските художници, Регионалният исто-

рически музей (РИМ) – Враца и Представителството на СБХ във Враца.
 2. Оперативната работа се извършва от уредниците в ХГ „Иван Фунев” към РИМ – Враца.
3. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с 

утвърден бюджет.
4. Журирането на творбите за участие в Националната изложба „Земята на Ботев 2016” и 

наградите се определят от жури, съставено от авторитетни български художници и изкуство-

конкурси

010



СБХ бюлетинброй
02/2016

11

конкурси
веди и представител на Община Враца.

5. Експозицията на изложбата ще се подреди в голямата зала на ХГ „Иван Фунев”. Откри-
ване – 27.05.2016 г., от 12 ч.; закриване – 27.06.

III. НАГРАДИ
Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 700 лв.
Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика -  400 лв.
Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура -  1100 лв.
Награда от Община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство-300 лв. 
Награда на СБХ 
Наградите са със силата на откупка. 

 IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
2. Творбите се получават на адрес:
3000 Враца
пл. “Христо Ботев” 2
Регионален исторически  музей, за ХГ „Иван Фунев“
3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите, като отбележат във 

формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.
Журирането ще бъде на 18.05 от 10 ч. в голямата зала на ХГ „Иван  Фунев”.
4. Приемат се живописни, графични, скулптурни и приложни произведения. Техниката и 

материалът са свободни. Творбите да са в завършен вид за окачване, с куки, или за устойчи-
во експониране. Графичните творби да бъдат задължително рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при про-
дажба е 20%.

6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.
7. Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика, скулптура и 

приложно изкуство, с не повече от 2 творби в категория.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан 

с печатни букви и собственоръчно подписан, а също така и етикети за евентуално връщане 
на произведенията му.

9. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване 
на изложбата.

10. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Иван Фунев” – Враца, като полу-
чава сертификат от галерията.

V. СРОКОВЕ
2 – 13 май – получаване на творбите
18 май – журиране
27 май – откриване на изложбата и обявяване на наградите
27 юни – закриване на изложбата

За контакти:
ХГ “Иван Фунев“ към РИМ - Враца
пл. „Христо Ботев” 2
3000 Враца
е-mail: vratsamuseum@mail.bg
0876 939775 - Христо Божков, гл. уредник в ХГ ”Иван Фунев”
0878 886032 -  Милен Василев, уредник в ХГ ”Иван Фунев”
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ОСМО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ ПЛЕВЕН 2016 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
СТАТУТ

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Биенале на малките форми (БМФ) е традиционен и утвърден форум за представяне на 

съвременните тенденции и постижения в областта живописта, графиката и скулптурата в 
изобразителното изкуство. Първото издание е през 2002 г. Осмото биенале ще бъде с меж-
дународно участие

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Съорганизатори на БМФ са Община Плевен, Художествена галерия „Илия Бешков”, Съюз 

на българските художници, Министерство на културата, Международна фондация „Св. св. Ки-
рил и Методий”, Представителство на СБХ – Плевен. Провежда се под патронажа на кмета на 
град Плевен.

Биеналето се открива в ХГ „Илия Бешков” на 28 октомври, 18 ч., и продължава до 30 
декември 2016 г.

За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.
За допълнителни въпроси да се ползва ел. поща - hgib@mail.bg
НАГРАДИ:
Голяма награда на Община Плевен – 1400 лв. и диплом и право на самостоятелна изложба 

по време на БМФ – 2018 г.
Награда на СБХ – 1200 лв. и диплом.
Награда на фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и диплом.
Две награди по 1000 лв. и дипломи, от името на спонсори.
Четири равностойни награди по 900 лв. и дипломи за отделните раздели и за млад автор.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Право на участие имат професионални художници от всички страни, приели условията на 

този статут. Свободни са да избират тема и техника.
Творбите да бъдат оригинали, от последните 2 години. Всеки автор участва с не повече 

от две работи във всеки раздел. 
Всеки автор посочва в декларацията продажната цена в евро, от която се удържат 30% 

комисиона за организаторите в случай на продажба.
Наградените участници заявяват писмено съгласие за дарение на наградената творба. 
Подборът за участие и награждаването на творби и автори се извършва на 2 етапа.
Първи етап: до 29 юли 2016 г. творбите се изпращат във вид на цифрови репродукции в 

JPG формат, размер на файла от 3 до 10 MB, минимум 20 см на дългата страна, по интернет на 
ел. поща на галерията: hgib@mail.bg. Изображението трябва да бъде правилно ориентирано 
(вертикално или хоризонтално). Желателно е скулптурните творби да са представени от три 
ракурса.

Допълнителна дигитална обработка не е позволена.
Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин:
Име, заглавие, техника, размер в см, държава (Ivan Ivanov, Composition, Oil, 50x60, 

Мacedonia)
Одобрените автори получават обратна информация на имейл адрес до 5 август 2016 г.   
Втори етап: Художниците изпращат чрез куриер за своя сметка или представят лично 

своите творби в ХГ „Илия Бешков” от 8 до 26 август 2016 г. Таксата за участие е 30 евро за 
художници, живеещи и работещи извън България, и 15 лева за художници, живеещи и рабо-
тещи в България. Превежда се по сметката на Представителство на СБХ Плевен

Обединена българска банка – гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" 4
IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF
Неплатилите таксата нямат право на участие.
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За справки: телефон +359 64 802 047, hgib@mail.bg  
Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена до 10 септември в сайта на 

галерията - plevengallery.com
Представените произведения трябва да са с максимални размери:  
за живопис – до 60/60 см, за графика – до 30/30 см, за скулптура – до 60/60/60 см.  
Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.
Произведенията да са добре опаковани и адресирани четливо. Етикетите са включени във 

формуляра за участие (от sbhart.com или plevengallery.com).  
На гърба на творбата авторът трябва да посочи (на български или на английски език) 

името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.
Всеки автор изпраща с творбите си попълнен с печатни букви формуляр:
а/ фамилия, презиме, име
б/ година на раждане
в/ пълен и точен адрес
д/ изрично деклариране, че дарява или не творбата
е/ продажна цена на творбата
Българските автори получават обратно за своя сметка или прибират лично своите произ-

ведения до 45 дни след закриване на изложбата.
КРАЕН СРОК
Срок за получаване на творбите – 26 август 2016 г.
Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса (заедно с име и фамилия 

на участника) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

ОСМО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2016
Художествена галерия „Илия Бешков”, бул. „Скобелев” 1, Плевен 5800,
(предпочитан) Куриерски офис на „Еконт” – на ул. „Хаджи Димитър” 42
За контакти:
тел. 064 802 047 – уредници
e-mail: hgib@mail.bg
plevengallery.com
art-pleven.com 

БАЛКАНСКО КВАДРИНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА
“МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД” – СТАРА ЗАГОРА 2016
СТАТУТ
Четвъртото издание на Балканското квадринале на живописта (БКЖ) ще бъде през де-

кември 2016 г. В него могат да участват художници от всички страни с живописни произве-
дения, посветени на митологията на техните или други народи.

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Организатори са Община Стара Загора, ХГ Стара Загора, Министерството на културата и 

Съюзът на българските художници.
Откриването на изложбата е на 16 декември 2016 г. от 18 ч. В ХГ Стара Загора
НАГРАДИ:
1. Голяма награда - приз, диплом, персонална изложба през следващата година и 2000 евро.
2. Награда на Стара Загора – диплом и 1500 евро.
3. Пет награди на името на спонсорите с общ награден фонд 7000 евро.
Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия Стара Загора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
Краен срок за получаване на творбите - 15 ноември 2016 г. Адрес: Художествена галерия 

Стара Загора, бул. “Руски” 27, гр. Стара Загора 6000, 
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За справки: тел. 042/ 622 843, e-mail: artgallerystz@gmail.com. Информация за селекцията 
на творбите ще бъде изнесена в сайта на ХГ Стара Загора: artgallerystz.com..

Всеки автор може да участва с не повече от 2 творби - само живописни произведения; 
оригинали, негова собственост. Техниката и материалът са по избор. Максималните размери 
на творбата - до 150 см на голямата страна. На гърба на творбата авторът трябва да посочи 
името си, наименованието на произведението, годината на създаване и материал. Изпращат 
се заедно с формуляр, в който с печатни букви се изписват: фамилия, презиме, име; дата на 
раждане; пълен и точен адрес; изрично деклариране, че дарява или не дарява творбата.

Творбите се изпращат по пощата за сметка на автора или лично се представят в Худо-
жествена галерия Стара Загора.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ – БУРГАС, 2016
СТАТУТ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Националната изложба „Приятели на морето” за съвременна живопис, графика и скулпту-

ра се организира на всеки две години в Бургас. През месец август 2016 г. се провежда седмо-
то издание. Могат да участват художници от България с живописни, графични и скулптурни 
творби, посветени на морето.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори на Национална изложба биенале „Приятели на морето” – Бургас, 2016 са 

община Бургас, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски” и Дружество на худож-
ниците – Бургас.

5. Наградите се определят от деветчленно жури от авторитетни български художници и 
изкуствоведи, представител на община Бургас.

7. Експозицията на изложбата се подрежда в залите на БХГ „Петко Задгорски” и Друже-
ство на художниците – Бургас.

8. Откриване - 15 август 2016 г. от 18 ч. в БХГ „Петко Задгорски”.
9. Закриване – 23 септември 2016 г.
III. НАГРАДИ
Награда на община Бургас за живопис – 2500 лв. + пластика
Награда на община Бургас за графика – 1200 лв. + пластика
Награда на община Бургас за скулптура – 2500 лв. + пластика
Награда на СБХ за млад художник – 1000 лв.
Наградите са със силата на откупка.
IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
2. Творбите се получават на адрес:
8000 Бургас
БХГ „Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон” 24, тел. 056/842 169
3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес 

и обратно, като отбелязват във формуляра начина на получаването им  – лично или чрез 
куриерска служба.

Журиране - 16 юли, в БХГ „Петко Задгорски”. 
4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът 

са свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:
- за живопис до 120/120 см без рамката
- за графика до 100/100 см без рамката
- за скулптура до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м.
Творбите да са в подходящ вид за експониране. Графичните творби да бъдат рамкирани.
5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при про-
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дажба е 30%.
6. Представените творби да са авторски,  собственост на художника и да не са участвали 

в други национални изложби.
7. Всеки автор може да участва с не повече от 2 творби във всяка от трите категории – 

живопис, графика, скулптура, като за всяка се заплаща отделно.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си: попълнен формуляр за участие, написан 

с печатни букви, етикети за връщане на произведенията, банкова разписка за платена такса 
за участие.

9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща на място или по банков път 
IBAN: BG65 UNCR 7000 1521 7542 03
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Такса участие - Национална изложба
При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.
11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване 

на изложбата.
12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ „Петко Задгорски” - Бургас, като 

получава сертификат от галерията.
13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от про-

дажната цена.
V. СРОКОВЕ
11 до 15 юли 2016 – дати за получаване на творбите
16 юли 2016 — журиране
15 август 2016 – откриване на изложбата и обявяване на наградите
23 септември 2016 – закриване на изложбата

За контакти:
БХГ „Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон” 24
8000 Бургас
тел. 056/842 169
е-mail: burggallery@abv.bg

Дружество на художниците – Бургас
ул. „Александровска” 22
8000 Бургас
тел. 056/840 548
е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.com

СТУДИЯ ТРАНСМЕДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ВИДЕО И НАГРАДА 
„ЖОРЖ ПАПАЗОВ” 

Конкурсът за видео и съпровождащата го награда на името на големия български худож-
ник Георги (Жорж) Папазов имат за цел да подпомогнат развитието на този жанр в България 
и да се превърнат в стимул за създаване на нови произведения.

В конкурса имат право да участват всички български художници независимо от мястото 
им на пребиваване в момента. 

Приемат се работи, създадени след 2014 г., времетраене до 15 мин. Специалното условие и 
предизвикателство е видеото да е без звук. Няма ограничения в тематиката или жанра (филм, 
видео, 3D или рисувана анимация, фото слайдшоу), както и в резолюцията на изображението 
(PAL, HD 720, HD 1080).

За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят линк към превю видео файл 

конкурси



СБХ бюлетин брой
02/2016

16

(privatelink) в някоя от онлайн платформите за видео разпространение и споделяне (Vimeo, 
Youtube), както и синопсис, три статични изображения от предложеното произведение, твор-
ческа биография.

Допускат се повече от едно предложения.
Жури от изявени специалисти в областта на съвременното изкуство с председател д-р 

Мария Василева ще номинира 5 творби и ще отличи една от тях с наградата „Жорж Папазов“. 
Наградата има финансово изражение в размер на 1000 евро.

Награденото видео, както и номинираните, ще бъдат представени пред публиката в клуб 
MWAH.

Изпращайте предложенията си на: awards@transmedia.bg
Краен срок: 1 май 2016.

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ПРОЛЕТЕН САЛОН „ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРАТА” 2016
Пролетният салон ще се проведе в централния дом на САБ, ул. "Кракра" 11, откриване – 20 

май, 18 ч. 
Водещи организатори са Съюзът на архитектите в България - дружество "Синтез, интери-

ор, дизайн" и Обединение „Сдружени софийски архитекти”.
Заявки за участие се представят до 3 юни в САБ, арх. Васил Вълчев, тел. 02/943 83 09.
Награждаване и закриване - 3 юни, 18 ч.
По време на салона ще бъде организирана тематична конференция с доклади и дискусии.

Подробна информация за статута и съпътстващите събития – на sbhart.com.
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"НАВЕЖДАМ СЕ КЪМ ОГЪНЯ НА НОЩНОТО ТИ ТЯЛО" - ПАБЛО НЕРУДА
НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ В "РАЙКО АЛЕКСИЕВ"

Изкуството на Николай Майсторов е 
резултат на трескаво въодушевление, екс-
таз, сублимиране на дълбоко скритите в 
сянката на личността психични енергии, на 
атавистичните, архетипни и либидни сили, 
определящи дълбинно съдържанието на 
живота. Художникът е обсебен от вглеж-
дането в основните въпроси на битието. 
Той постоянно е в конфликта и непригод-
ността на своето вписване в илюзорността 
и тленността на живота. Търси спасение, 
бяга от лъжливото чувство, което зализва 
и размива истината - чувството, което не 
допуска разбирането на трагизма на без-
волевото и принизено съществуване в из-
мамно щастие.

Изкуството на Майсторов следва вът-
решния, автентичен порив на своя създа-
тел. То е начин художникът да заживее с 
истината, да заобича болката и греховност-
та си, да се саморазкрие изповедно и да се спаси. Както той признава: "Моето творчество става 
подобие на същността ми." 

Чувствено разтворен в своята човешка определеност, Николай Майсторов в новата си 
поредица от стотици рисунки и живописни картини, вдъхновени от поезията на Пабло Неруда, 
отключва еротична сетивност, преоткрива любовночувственото, интимността на допира и вза-
имността, но и трагизма на самотата, загубата и смъртта. Изключителната чувствена словес-
ност на Неруда е само повод и отправна точка за разгръщанe на завладяващата пластическа 
поетика на художника.

Удивително рисуване! Линията задъхано следва потока емоционално-психична енергия. 
Трудно успява да удържи във визуална форма безконтролните сили на страстта и чувстве-
ното. Майсторов рисува страстно, бясно, оргаистично. Отдавна е скъсал с баналните професи-
онални предразсъдъци и клиширани представи за красота и естетика, отхвърлил е ограни-
чаващите културни норми и следва порива на своите артистични инстинкти. Тази отвоювана 
свобода е личностен пробив, дълбока проекция, през артистичния жест, през удара на четката, 
през доминантната активност на линията и остротата на цвета, изява на цялостния актив на 
личността в уникалността на пластическия жест.

Тези картини и рисунки безмилостно разкриват неосъзнатия стремеж към саморазруше-
ние чрез саморазголване, и неутолимия копнеж да се родиш за Вечността. Този мащабен 
цикъл нови произведения е лирично откровение, допускане до интимно съкровеното. Споделя 
насладата, чувственото, докосването до тайната на другия, но и смутеността и подвластността 
на пола. Подвластността, но и съпротивата, битката с него и неговото преодоляване.

В изкуството на Майсторов любовната страст е трагично величава в своя копнеж за еди-
нение и цялост, за постигане на мига Вечност, в който Началата постигат своята завършеност. 
Вечната двойка - мъжът и жената, в картините на художника са вкопчени в драматична пре-
гръдка, захвърлени в хаоса на случващото се, в потока съдбовна обреченост. В артистичните 

Николай Майсторов - от изложбата
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провиждания на художника Ерос и Танатос се завъртат в безкраен зловещ танц на вечно 
повтарящите се зачатие, раждане, смърт. Любовта е трагична в измеренията на крайното и 
граничното. Нейната жажда ни ражда за Вечността, обещава ни нови Небеса.

Творческото осъществяване на този монументален пластичен опус минава през изпитание-
то, драмата и разочарованието от несъвършенството на материализирания образ. Постигането 
с формата на стихията от страсти, преживяване и екстаз е сублимация, опиянение, възторг, но 
и терзание. За художника това безкрайно качване започва и се повтаря всеки ден в ритуалите 
на творческия акт, в ежедневната битка за постигане на образа.

Картините и рисунките на Майсторов ни покоряват преди да сме се съгласили с тях. Про-
горили са залинялото съзнание, прорязали са подпухналата плът. Картини изповед, които 
разбулват страстта, греха и страха, надвесват ни в собствените бездни, разравят пластовете 
психична памет, архетипни и атавистични наноси. Изображения, в които нежността и чувст-
веността, страстта и греховността, падението и страданието стават разтърсващо осезаеми. 
Хората на Николай Майсторов - познали голотата си и питащи за опрощение, човеци, загубени 
между робството на тялото и обещаната свобода, скитници в трагичността на битийното, взрe-
ни в неясните очертания на вярата и надеждата.

Изкуството на Майсторов е пропито с непосилна тъга. Тъга, породена от невъзможността 
да се примириш с изтичащото време. Тъга, съпроводена от непреодолимото усещане за ни-
щожността на живота и тленността на материята. Тъга и копнеж по онова, което минава отвъд 
крайното и граничното.

Изкуството на Николай Майсторов - вик, конвулсия, падане и ставане, умиране и раждане, 
есхатологичният екстаз на духовно жадния. Символично жертвополагане на живота, за да се 
роди истината за него в изкуство.

Станислав Памукчиев 
март 2016 г.

СЛОВО ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО НА НАГРАДАТА ЗА ЖИВОПИС "ВЛ. ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА"
ЛЮБЕН ГЕНОВ

Националната награда за живопис „Владимир Димитров-Майстора” за 2015 г. беше връ-
чена на официалната церемония в деня на рождението на Майстора - 1 февруари, в кюстен-
дилската Градска художествена галерия, носеща името на големия художник. Присъстваха 
много официални лица начело с кмета на гр. Кюстендил г-н Петър Паунов, както и стотици 
почитатели на изобразителното изкуство, художници и гости от цялата страна. 

Поводът за тази тържествена среща е наистина изключително вълнуващ. Днес цели 134 
години ни делят и свързват с деня, в който се е родил великият живописец Владимир Дими-
тров-Майстора. Една изключителна личност и икона в изобразителното изкуство. По традиция 
тук, в Кюстендил, в прекрасната градска галерия с великолепни пространства, в този храм на 
изкуството, ще бъде връчена четвъртата (от новото издание) Национална награда за живопис 
на името на Майстора. Това е едно от най-значимите отличия в сферата на изобразителното 
изкуство и истинско събитие в българската култура. Преди да научим кой е новият носител на 
наградата, бих искал да споделя с вас няколко интересни цитата:

„В изкуството има едно вълнение, една приповдигнатост – щастлива възможност за хората, 
които се занимават с него. Не говорим за оная страна на изкуството, в която то се превръща 
в тежко изпитание. Но то е тежко поради непосилната, висока цел. А когато имаш висока цел 
извън баналностите, препитанието, профанното, ежедневното, когато имаш нещо, което е над 
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това, ти по някакъв начин 
си щастлив.” Това казва в 
едно свое интервю преди 
известно време художни-
кът, чието име съвсем скоро 
ще разберем. В този дух ду-
мите му продължават: „Ко-
гато получиш самочувствие 
и мислиш, че се докосваш 
до нещо, и нещо наистина 
постигаш, това е такова 
удовлетворение. Творче-
ската натура се люшка в 
екзалтацията между  висо-
кия патос на докосване до 
едни по-високи измерения и 
до драмата от непостигане-
то на тези измерения. Това 
е изключително вълнение. 
Микеланджело в своите бе-
лежки пише: “Животът ми 
премина в едно вълнение.” Е, прекрасно е, нали…” „Има едно разбиране, че изкуството се ражда 
от изкуство, което застава срещу разбирането, че изкуството се ражда от живота. Нашите 
представи минават през това как другите са видели живота – тези, всичките преди нас. Ние 
формираме впечатлението си през определен вид представи, през очите на предците. Ставащото 
днес и сега в изкуството е резултат на дълги години натрупване…”

Днес един от четиримата номинирани за наградата автори ще усети вкуса на успеха и сла-
вата, вълнението от тази най-сладка част –  резултата от усилията, към които съзнателно или 
не го е тласкал творческият инстинкт. Преди около две седмици жури, избрано от УС на СБХ, в 
състав: Любен Генов – председател, и членове: Валентин Господинов – директор на ГХГ „Вла-
димир Димитров-Майстора”, Десислава Дикова – представител на Министерство на културата, 
проф. Десислава Минчева, Димитър Грозданов, Долорес Дилова, Красимир Линков, Надежда 
Кутева, Мария Василева, проф. Николай Майсторов и Стоил Мирчев, прегледа предложенията 
и номинира четирима автори.

Преди да стане ясно името на лауреата, увенчан с голямото признание, нека научим как се 
стигна до тези номинации и какви бяха предложенията за наградата. Представителството на 
СБХ в Стара Загора направи предложение за художника Валентин Дончевски, мотивирано със 
силното му представяне в Есенния салон в Стара Загора (октомври 2015 г.) и за поредното му 
участие в Есенния салон в Париж. От секция „Живопис” към СБХ бяха направени две предло-
жения: едното за Станислав Памукчиев и неговата голяма нова изложба „Утаено време” в сто-
личната галерия „Райко Алексиев” (ноември 2015 г.), а другото - за Чавдар Петров с мащабната 
юбилейна изложба на „Шипка” 6, наречена „Монолог в стената”. От представителството на СБХ 
и екипа на градската галерия в Русе предложиха за наградата художничката Василка Монева, 
която през 2015 г. по повод своята 70-годишнина направи серия от изложби в страната, две 
от които (през април и май) в ГХГ-Русе и в София в галерия „Шипка”6. Няколко от членовете 
на журито предложиха Мария Столарова да бъде номинирана за наградата „Майстора”. Стола-
рова също откри впечатляваща ретроспективна изложба на „Шипка”6 през ноември по повод 
90-годишнината си. 

В резултат на направените предложения журито обяви  номинациите: Василка Монева, Ма-
рия Столарова, Станислав Памукчиев и Чавдар Петров за силните им самостоятелни изложби 
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през изминалата 2015 г., с които впечатлиха и колегията, и широката публика, и критиката, и 
намериха широк отзвук в медийното пространство.  

След гласуване бе определен новият носител на престижната награда за живопис на името 
на „Владимир Димитров-Майстора”. Той има изключително богата творческа биография. Худож-
ник с много широк диапазон на артистичните си търсения, личност експериментираща в различ-
ните сфери на изкуствата, автор с дълбока чувствителност и философска мъдрост. Ето какво 
написа известният наш критик Димитър Грозданов за една от миналите изложби на автора:

„Изложбата на... е симптоматична и според мен футуристична за творчеството на худож-
ника. Без да се осмелявам да прогнозирам, очаквам от него следващата крачка да е голяма. 
Защото обещанието на тази изложба е отказ от всякакви компромиси. Разгледана в цялостния 
контекст на личното творчество, тя с нещо напомня периода преди години, когато… направи 
преход от живописта към инсталацията. Тогава той пое риск, какъвто поема и сега. Въпросът 
е накъде? А отговорът може би е навътре – там, където авторът винаги е намирал упование 
за творчеството си.”

На въпроси, свързани с последната му самостоятелна изложба, авторът отговаря така: 
„Това е тема, която от много време разработвам. Тя е дълбоко вкоренена в разбирането и 
функцията на изкуството. По своята природа изкуството е насочено към друго време, към 
вечността. В устойчивия си вариант изкуството се занимава с траектории извън битовото и 
профанното, извън линейното историческо време и утвърждава стойности, които са извън 
него. В този смисъл аз съм класически художник, в мен има патос на разширяване, на търсене 
на универсалното и голямото, на обръщане от крайното към безкрайното. В дълбинната памет 
миналото се е утаявало и ние носим в себе си неща, които не подозираме”. Или: „Аз разчитам 
на дълбоко вложената в нас интуиция, на вътрешната симпатия и влечение към нещо смътно, 
неразпознаваемо, което не можем да определим. Ако съумея да събудя чувство към изначал-
ното и първичното, съм успял да свърша работа. Много държа, преди зрителят да е разбрал 
защо –  вече да е хванат, да е докоснат, да съм проникнал в тези пластове. А той много по-
късно да се сети какво се е раздвижило там, какво се е наслоило… Митовете са такъв тип 
словесни, поетични и образни обозначения на изплували съдържания.”

Рождената дата на цитирания автор е 9 май, а мястото – София, България. Той завършва 
Националната художествена академия със специалност „Стенопис”. 

Над 40 са самостоятелните му изложби както в България, така и в Австрия, Германия, Хо-
ландия, Унгария, Румъния, Сърбия, Македония, САЩ, Франция и др.

Участва в редица колективни, международни изложби, селекции на съвременно българско 
изкуство, между които: Imago Mundi, Benetton Collection, Венеция, 2015; „Съвременна българска 
живопис“, West Lake Museum, Ханджоу, Китай, 2014; „Скулптура и обект“, Братислава, Слова-
кия, 2011; „Колекция на Европейския парламент“, ЕП, Брюксел, Белгия, 2011; Аrena Vestfossen, 
Осло, Норвегия 2008; Музей „Лудвиг”, Аахен, Кобленц, Германия, 2008; Donumenta, Регенсбург, 
Германия, 2005; Биенале за съвременно изкуство, Национална галерия, Прага, 2005; Триенале, 
Делхи, Индия, 2005; Музей за съвременно изкуство, Каракас, Венецуела, 2004; ААF Лондон, 2002; 
Европалия, Брюксел, Белгия, 2002; Център EFA  за съвременно изкуство, Ню Йорк, 2001 и т.н.

Участва и във фестивали на  изкуството: ART Zurich; ART Fair, Стокхолм; ART Fest, Страс-
бург; Lineart, Gent; MIART, Милано; ART Junction Кан; ART Fest Bazil. 

Получавал е множество престижни награди, между които: Национална награда за живо-
пис „Захари Зограф” и голямата награда на софийското Международно триенале за живопис. 

В изказването си цитирах художник, когото много уважавам и ценя. Думите му, описващи 
екзалтацията и изключителното вълнение, съпътстващи творческия устрем, отговарят и на 
вълнението, с което обявявам, че той е новият носител на наградата Владимир Димитров- 
Майстора и се нарича Станислав Памукчиев!
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ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА АЛЕКСАНДЪР НЕГОВАНСКИ 

Скъпи приятели и гости,
Александър Неговански не е от имената, 

които се натрапват в медийното и обществе-
ното пространство. Това, мисля си, е свърза-
но не само с ранната му кончина, но е въпрос 
на негов избор. Даже мотото на поканата му 
говори за една изключителна скромност, но и 
достойнство. Художникът рисува онова, кое-
то иска, по начин, по който иска, без оглед на 
публичност и слава. Със сигурност това не е 
лесният начин… 

В тази зала са събрани не само картини, 
а целият му живот. В първия момент, когато 
видях платната, разхвърляни покрай стените, 
очакващи ме да взема решение кои от тях и 
как да подредя, бях изключително затруднена. 
Усещах, че преминавам покрай и направо по-
падам в едно битие, в което всеки съществен 
момент, всяко желание, интерес и пристрастие 
са били „документирани“ чрез изкуство. Сякаш 
от мен се очакваше да отсея важни житейски 
моменти, а не нечии произведения.

Освен това картините пред вас са били 
рисувани в продължение на много години – с 
различна мотивация, жест и пластически език. 
Ако щете – и с различно отношение.

Много е страшно да подреждаш картини 
без присъствие на автора, без да си в състоя-
ние да получиш неговото мнение или подкрепа. 
Така или иначе, пред вас е една богата експо-
зиция с многопластово звучене и съдържаща 
в себе си важните стъпки от творческия път 
на художника. Дано сме сглобили този красив 
пъзел!

В нещата на Александър Неговански усе-
щам прямота и любов към истината въобще. 
Това вероятно може да се нарече и любов към 
живота, такъв какъвто е. Не мога и да допус-
на, че се е съобразявал с нещо извън себе си. 
Разчитам ясни послания. Почти съм сигурна, че 
знам как се е чувствал в момента на създаването на всяка картина. Струва ми се, че е правил 
пейзажа не само като съзерцател на красота, но и като беглец от онова, което го е потискало . 
Може и да греша, но надали би искал от мен клиширани думи, макар и добри. Предполагам, че 
се е надявал някой да погледне непредубедено на картините му и да го разбере.

Всичко това ме освобождава от задължението  да правя заслужени, но ненужни компли-
менти, слава Богу!

Живописта на А. Неговански е откровена и силна – с верую и гражданска позиция. Без 
излишна претенция и поучителност, директно и емоционално художникът рисува света нао-
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коло си и самия себе си. Очевидно съпричастен към социалните проблеми на ежедневието и 
в същото време – лиричен и романтичен в пейзажите си, той и съпругата му представят пред 
нас нещо много лично и нещо непреходно като емоция и език. Животът на художника не е бил 
от най-леките. Не бих го споменавала, но ми се струва, че това се усеща в произведенията му 
по един своеобразен начин. В повечето от тях има болка, тъга и вик. Има и един хуманистичен 
патос, който говори повече от думите. Живописта му е здрава, мъжка, без разкрасяване. Даже 
в пейзажа, там където  сюжетът и достоверността надделяват над драмата или имагинерното, 
и там липсва сантименталност. Тя е заместена от дълбоко почувствана природа.

Особено вълнуващи са за мен автопортретите на художника. В тях е цялата негова същ-
ност – и желанията му, и реалността. За алегоричното "Разпятие" да не говорим… Въздейства-
щи произведения, които няма да променят стойността си във времето. Защото са човеколюби-
ви. Защото са лични.

Александър Неговански е имал своя кръг приятели, съмишленици и почитатели. Има ги и 
сега – 15 години след физическата си смърт. Искрено благодаря на Веска Негованска за енту-
сиазма и, за това запазване и съживяване на спомените, което се нарича любов и без което 
ние нямаше да можем да се докоснем до художника днес.

Десислава Минчева

САКРАЛНАТА ЖИВОПИС НА ДАНИЕЛ ДЯНКОВ

В края на 80-те в годишна изложба на русенските художници сред многото и добри карти-
ни, графики и скулптури привлече вниманието ми едно ново име - Даниел Дянков. Неголямото 
му платно, наречено "Празник", бе наситено с особена, поетична атмосфера. Изискано и чисто 
като живопис, трудно обяснимо като състояние на духа, то ме принуди да започна да следя 
всяко участие на неговия автор и в общите експозиции, а след това и в самостоятелните му 
изложби. Повод за тези думи е последната му засега изложба в Русенската градска галерия.

Сега Даниел Дянков е навлязъл в зрелостта. Зад гърба му са голям брой самостоятелни 
изложби и участия в колективни камерни и големи експозиции у нас и в редица европейски 
страни. Носител е на авторитетни награди - на Министерството на културата, наградата "Дечко 
Узунов", на фондацията "Про Хелвеция", награди от участия в биеналета и изложби в Пловдив, 
Варна, Русе, Бургас, признанието на критиката, на водещи галеристи от България, Холандия, 
Германия, Австрия, Швейцария. 

Но в тези кратки редове бих искал да се върна и към изложбата на Даниел Дянков от 1993 
г. в Русе. И към първата картина ("Празник"), която не мога да забравя, бяха прибавени още 
около двадесет и пет. Те бяха различни като състояние и хармония, но обединени от напълно 
овладяна стилистика и душевност, твърде богата и сложна за неговите тогава само двадесет 
и седем години. Бих казал, майсторска живопис, и както разбрах по-късно от разговора с 
него, повлияна и от контактите му с изкуството на големи български творци от ранга на Генко 
Генков, Николай Майсторов и Атанас Яранов. Тази четвърта изложба, както сподели тогава 
Даниел Дянков, бе "основана върху конкретни житейски понятия, с които се срещаме всеки-
дневно, но които като че ли губят вече своето значение". В това наше забързано време, в този 
наш ден, който прилича на "незавършено изречение", бих добавил аз. Младият художник беше 
успял да издигне тези "конкретни житейски понятия" в състояние на сакралност. Всъщност в 
живота възвишеното или сакралното, както казва великият румънско-американски философ 
и писател Мирча Елиаде (когото имах щастието да превеждам), често се среща смесено с про-
фанното или земното. Често пъти те са примесени и понякога трудно се разграничават. Това 
бе и характеристиката на основните цикли в тази забележителна изложба на Дянков: "Дом", 
"Празник", "Карнавал", "Пророк", както и на някои от най-силните му платна тогава: "Долината 
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на храмовете през деня", "Нощен мотив". 
Още при първия контакт живописта на Даниел Дянков впечатлява преди всичко с колорита 

си. В него е съсредоточена и силата на този творец, твърдо убеден, че всеки цвят трябва да 
бъде конкретен израз на точно определено душевно състояние, което от своя страна не може 
да не рефлектира върху зрителя, готов да приеме тази живопис. 

Но ако се вгледаме по-внимателно, ще видим и една крайно опростена стилизирана форма, 
една обаятелна наивност на материята, еднакво насочена към чувствата и към разума. Тук 
без съмнение ще открием и отгласи от американския и европейския минимализъм от 50-те 
години на ХХ в., от абстрактния експресионизъм 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 
цитирам думите на изкуствоведа Майкъл Шапиро: "Едно от очарованията, но също така и тай-
на на изкуствата, обикновено класифицирани под понятието живопис, е, че няколко петънца 
размита боя, които едва запълват повърхността и са нахвърляни като подготвителен етюд за 
едно бъдещо, цялостно изписано платно, могат да обладават вътрешна завършеност, 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 пове-
че медиум, щом успява да улови настроенията и да вдъхне нещо на хората", каза в едно свое 
интервю 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 
изкуство. Всъщност рисунката е неговата първа голяма любов. 

През последните десетина години русенският художник използва много успешно хартия 
кахари, ръчно направената от непалски монаси. Производството и е с 1500-годишна традиция. 
Тази хартия Даниел открива по време на престой в Швейцария, където обикаля най-големите 
бази за материали за художници. "В една такава база, може би най-голямата, открих тази хар-
тия. Не знаех как изглежда, но нещо ми подсказа, че е моята хартия.". 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 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 реалности - 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.

Даниел Дянков е в най-силните си, зрели години – с 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 изтънчен живописен усет, изграждащ 
пространството и света не в тяхната конкретност, а в емоционалната им определеност. 

Огнян Стамболиев

изкуство,  думи



СБХ бюлетин брой
02/2016

24

ПРЕЖИВЯНА ПЪСТРОТА

Усмихнат, обнадеждаващ, 
оптимистичен, игриво-ирони-
чен и откровено експресивен - 
Вихрони Попнеделев е творецът, 
който заявява в платна и кера-
мики "Животът е хубав". Излож-
бата беше представена в галерия 
"Нирвана" в столицата през фев-
руари.

Сивото е сложен цвят. Си-
вотата - още по-сложен фактор, 
който трябва да се игнорира. 
Безпределната апатичност, ру-
тинната повторяемост убиват 
усещането за яркост, яснота и 
жизненост. 

Картините на Вихрони 
Попнеделев притеглят и те карат 
да влезеш в магнетична вселена, 
в която властват топлота, игри-
ва еротика и цвят - много цвят. 
Вихрони Попнеделев открива 
красотата на живота в забавни-
те контури на парижките улици, 
в типично уловеното изражение 
на портрета, в пъстротата на на-
тюрморта и в чистата виталност 
на женското тяло. 

Експресионист по душа, ве-
дър, бликащ от енергия и все 
усмихнат, Вихрони Попнеделев 
умее да се радва на живота. Пра-
ви го с творчество, като отразя-
ва не толкова идеализираната, 
съзерцателно притихнала кра-
сота, колкото живия, динамичен 
неподправен живот. Контраст, 
цветно петно, орнамент, контур и 
светлина са основните елементи 
в картините му. Платната му но-
сят настроение, пищност на цве-
та, необятна свобода на смисъл и 
артистичен жест. Платната му са 
разнообразни. Вихрони съвмес-
тява фовистичното опиянение от 
баграта, контраста между прос-
тота на мотива и пълноцветната 
празничност на фона. 
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Портретът
Вървя и погледът ми се среща с нови лица. Възможните транскрипции на красотата. В тях 

прозира увлечението по типичното и неповторимото. Вглеждаш се в едно лице и откриваш, 
че идеалната красота няма смисъл. Красотата звучи истински само когато е преживяна. И то 
със съзидание.

Голото тяло
Еротичното в композициите на Вихрони Попнеделев има много лица. В тях съжителства 

игриво-предизвикателното, естествено жизненото, неподправено красивото, очертани с блика-
ща виталност. Светът е пъстър и това художникът ни показва чрез изпъкването на образа на 
силно колоритен орнаментиран фон. 

Градът
Париж – любимо място за споделена емоция. Градът за Вихрони Попнеделев е мозайка на 

живота, в която потъваме, за да се откъснем от делничното и предсказуемото. В постмодер-
ното кадриране, в играта на петна и линии градът е примамлив и весел, загадъчен, неустоим 
и динамичен.

Природата 
Вихрони дири красотата и в природата. В тази експозиция присъствието й бележат компо-

зиции с екзотични растения. Те носят цвят, жажда за живот, копнеж по търсене на нова форма. 
В резултат на това тези знаци за природа се превръщат в образи с душа. 

 В неспирната надпревара на ежедневното, във вездесъщия грохот на делничната сивота 
изложбата "Животът е хубав" е остров. Тя е малка вселена, в която откриваме онези измерения 
на живота, които си заслужава да запомним и да задържим. Колкото е възможно по-дълго. 

д-р изк. Даниела Чулова-Маркова

ПЛЕНЕНИ МОМЕНТИ – ИЗЛОЖБА НА КРАСИМИРА ДРЕНСКА

През януари и февруари тази година в Националната художествена галерия бе подредена 
графичната изложба „Пленени моменти“ на Красимира Дренска-Вирц.

Изложбата представяше избрани творби графика, рисунки, фотография, авторски книги.
Артистичната кариера на Красимира Дренска има интересно развитие, базиращо се преди 

всичко на съчетаването на две културни ситуации. Непосредствено след завършването на 
Академията в София през 1971 г. в специалност „Графика и печатна книга“ художничката  спе-
циализира в Западна Европа и се установява в Швейцария. Възпитана в ценностите на худо-
жествено мислене в България от 70-те години на ХХ век, тя трябва да пренастрои „тогавашните 
разбирания“ за правене на изкуство към съвършено различни концепции. Като млад творец, 
широко отворен за света, открива за себе си нов език на творческа изява, базиран най-вече на 
прехода от фигуративност към абстракция. Преломен момент в преосмислянето на творческия 
Аз е специализацията на Красимира Дренска в ателието на Стенли У. Хейтър в Париж. 

В изложбата на Красимира Дренска бяха показани творби, организирани в серии, и ав-
торски книги, създадени през 2014- 2015 г. Включената серия „Случайност и промяна“ от 1984 
г. документира прелома в творческите й търсения към концептуалното. Със средствата на 
рисунката и фотографията художничката изследва широк спектър от теми. Ярък и последо-
вателно стабилен е нейният интерес към взаимодействието между вербалния език и образа. 
Представената в една от залите инсталация „Пътни бележки“ е пример на търсенията й в тази 
посока. Освен с високото си техническо изпълнение графичните работи на Красимира Дренска 
се отличават със своя сериозно промислена и изведена концептуална тъкан. Авторските тек-
стове в експозицията акцентират структурата й и желанието на художничката да подчертае 
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всяко отделно произведение като резултат не само на творчески импулс, а и на сложен ана-
литичен процес. Експозицията е естествено осмислена като функционираща система от живи 
диалогични пространства.

Като доцент във Висшето училище по дизайн в Базел Дренска е убедена в необходимостта 
от активен диалог между преподаватели и учащи се. Затова в рамките на проекта в нацио-
налната галерия бяха планирани два уъркшопа със студенти от Художествената академия и 
ученици от Художествената гимназия в София. 

Анелия Николаева

НЕЗАБРАВИМИ ШАРКИ - ИЗЛОЖБА ОТ КАЛИЯ ЙОРДАНОВА

Калия Йорданова е художничка, която се обръща 
към духовните корени на българската традиционна 
култура и твори извън времето, модерно, индивидуално 
и концептуално. С това тя като че ли следва един ве-
чен ритуал към Богинята майка, закриляща раждане-
то, плодовитостта и кръговратната същност на живота. 
Художничката визуализира символиката на цветовете, 
като показва техните правечни природни съответствия: 
зелено – трева, бяло – чистота, алено – кръв, раждане, 
мораво –любов, тъга, жълто, златно – слънце, животот-
воряща светлина. Прави го, като открива в орнаментал-
ните и символни форми вид азбука на геометричните 
знаци, или елбетица. Поставя формите в едно чисто, от-
ворено пространство, асоциирано с безвремие и изразя-
ващо творческата свобода на духа. 

За своята изложба Калия споделя: „В изложбата има 
два цикъла - „Слънчеви календари“ и „Амулети и Са-
крални знаци”. Тези картини са вдъхновени от корените 
на българската историческа памет - тракийската култу-
ра и образното наследство на прабългарите. През 1944 
г. в Хумболтовия университет в Берлин изследователят, 
художник, полиглот и историк Тачо Танев представя 
своя докторат на тема „Елбетица - образното богатство 
на България”. Това познание ми позволи да преоткрия 
мистичната сила на тези знаци.”

Знаците са съставени от преплитането на енерги-
ите на кръга и линията, от тях се проявяват формите 
на видимия свят. И там, на границата на абстрактното 
виждане, идва магията на изкуството - в неравнодел-
ните ритми на линиите, щриха, на цветното петно, ритми, 
които визуално подреждат в представите традиционни-
те за древното ни фолклорно творчество орнаменти по 
шевиците, по каменната пластика и украсата на обред-
ните хлябове. В картините разпознаваме от различни 
артефакти знаково стилизирани мотиви с дървото на 
живота, с птици, хора, животни, цветя, с Христовите и 
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космични символи. Те идват като знаци на националната ни принадлежност от дълбините на 
духовното ни пространство, те са белег на родовата ни памет, проявена в народната песен и 
танц. Естетиката на художествения образ се гради върху духовната координация с традицията. 
Картините на Калия Йорданова са абстрактни, но и приказни. Те, без да са чисто декоративни 
или фолклоризирани, пренасят в съзнанието на зрителя представи, които са наследени от 
древните знаци на космичното познание на прабългарите и от богатото ни песенно и словесно 
фолклорно наследство.

Картините амулети на Калия Йорданова са изпълнени модерно като пластично-изразен 
език, наситен духовно с емоция. Те греят със силата на чистите цветове и със златото – образ 
на божествената светлина, благодарение на която светът съществува. 

Творбите са сътворени като вид визуално послание от вечността. Идеята на авторката в 
изобразителното си пространство те да изобразяват различни прабългарски символи и знаци 
е че в съвременното изкуство съществува връзка с нашата хилядолетна народна култура. 
Концептуално това са образи в духовното ни огледало, които свидетелстват за древната риту-
ална празнично-делнична система, формирала нашата народопсихология. 

В България традициите, зародили се още в най-древните пластове на европейската ци-
вилизация, в епохата на халколита, от която е Варненският некропол, продължават до днес. 
Варна е градът, в който Калия Йорданова живее и твори, и поради това кодовете на нейните 
„Незабравими шарки“ са ключове към различните духовни пластове на времена и епохи и към 
богатствата на България като държава на духа, дала своя принос в началата и развитието на 
европейската цивилизация. И още нещо – националните школи в европейското семейство на 
културата не са само рамки. Над тях животът на формите, на незабравимите шарки установява 
някаква движеща се общност и тази изложба доказва това. След успешното представяне на 
авторската изложба на Калия Йорданова в ХГ „Борис Георгиев”- Варна, проектът беше пред-
ставен с голям успех в „Дните на българската култура”, традиционно провеждани за седма 
година в Европейския парламент под егидата на зам.-председателя, Кристалина Георгиева, и 
на министъра на културата, Вежди Рашидов. 

Пламена Димитрова-Рачева,
Куратор на изложбата

28.02 - 01.03.2016 г.,  Брюксел

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ В ГАЛЕРИЯ НЮАНС

30 март 2016 година, късен следобед…
Шум от забързан столичен живот и шепот на дъжд… Има нещо успокояващо в това да 

наблюдаваш как дъждът се излива по чадърите и пълзящи капки образуват по повърхността 
причудливи форми.

Вървя към Изложба на Владимир Пенев, експонирана в галерия „Нюанс“ по случай 60 
годишнината му.

С проницателността на мъдрец и с душа на поет Владимир Пенев отправя поглед към 
битието и заобикалящата го реалност. Сюжетите му са привидно взети от действителността, но 
самият художник споделя - отразяващи цялостната му представа за живота. 

Картините му – нарисувана поезия с цвят. Без да следва ограниченията на жанра, било то 
пейзаж, натюрморт, голо тяло или фигурална композиция, авторът на всеки обект в живопис-
ните му платна неповторима вибрация и живот.

В творбите на Владимир Пенев откриваме познати живописни форми и теми, които са обект 
на дългогодишни творчески търсения - оголени дървета, самотни брегове, чадъри, загадъч-
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ни силуети на жени и мъже, хора без лица, пътища, които те водят към безкрая. Обърнати/
огледални светове, мъгливи хоризонти, в които, заглеждайки се не откриваш граница между 
земя и небе. Свят, в който се пресичат подсъзнание и мечти, сънища и реалност, в очакване 
нещо да се случи. 

Художникът моделира човешки състояния, претворени в ярки цветове или в монохромна 
тоналност, отправяйки дълбоки философски послания за ценните мигове в живота. 

Понякога картините му са меланхолични, като един приглушен стон на самотен човек, друг 
път - мълчание на романтик, като събират сетивния опит на автора с емоционалния. 

Драматургът романтик Владимир Пенев не преследва агресивна показност, а тихо навлиза 
все по-дълбоко в себе си. 

В живописните му творби се преплита земното и небесното, болката и радостта без изли-
шен драматизъм, като част от вечността.

Наташа Ноева

Владимир Пенев - Брегът
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СЛОВО ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА ЕЛИ СТАНЧЕВА

Скъпи приятели и колеги, 
Скъпа Ели, 
Невероятно, но факт – станахме по на 60 години. С теб сме заедно от седемдесетте годи-

ни на миналия век! Гимназия, Академия, сватби, раздели, деца, внуци... С дълги раздели във 
времето и пространството, но ЗАЕДНО. Няма да изпадам в глупава сантименталност и няма да 
разказвам мили и смешни случки. След всичко преживяно само мога да се надявам да запазим 
приятелството си до края! 

Слава Богу, Ели не е никак променена, а особено за мен тя е една константно деликатна, 
добронамерена, почтена и талантлива жена. Не познавам някого, който да е бил наранен и 
обиден от нея, не съм видяла да е нарушила принципите си и искрено се възхищавам на тър-
пението й. Най-хубавото е, че тези й чисто човешки качества рефлектират върху картините, 
които тя прави. В крайна сметка се оказа, че привидната й мекота не може да се отъждестви 
със слаб характер. Напротив, Ели отстоява твърдо, макар и тихо това, в което вярва. Още в 
Ателие 50 на Академията тя вече имаше ненатрапчив, но собствен възглед за живописта. 
После продължи да търси личните си теми и изказ, но някак плавно, с постоянство и без да 
обръща внимание на развихрящия се вече хаос в артистичния ни живот. Тя упорито се дви-
жеше по посока навътре към себе си, без показност и без псевдомодерност и така реализира 
немалко изложби.

Миналата година тя ме покани на изложбата си в галерия „Ромфея”. Отидох като гост, а се 
оказа, че трябвало да я открия. Явно тя го е приела като нещо разбиращо се от само себе си и 
не беше ми го споделила, но... така си е между нас... И тогава казах нещо, което е вярно – след 
загубата на любими хора в живота си тя успя да излезе от тази огромна трагедия даже по-
силна отпреди. И извън дъщерите и внуците, разбира се, мисля, че именно живописта я спаси. 
Тя направи запомнящи се, енергични, силни картини, които, смея да твърдя, че са своеобразен 
връх в творчеството й до този момент. Сега в галерия „Аспект” избраната посока е запазена 
и Ели ни показва една своя колекция от въздействащи, смели творби, с ясно разпознаваем 
почерк, нежни и богати, но и съвсем категорични. Картини, които са точно толкова необходими 
на нас, колкото и на нея самата.

Познавам много, наистина много художници. Щастлива съм и мога да заявя, че ние, бъл-
гарите, има с какво да се гордеем. Казвам го без излишно самочувствие и, надявам се, без 
комплекси. Но истината е, че много малко от тях са поели осъзнато риска да се съобразяват 
само с вътрешния си глас, бе оглед на случващото се около тях и без оглед на пазара на из-
куство (ако у нас реално съществува такъв). Това определено не е лесният начин да бъдеш 
художник. 

Под мъничката си фигура Ели очевидно крие доста устойчивост и не се огъва, даже при 
най-силни пориви на вятъра. Всъщност – огъва се. Даже понякога пада, но важното е, че се 
изправя и продължава.

След жалката ми импровизация миналата година в галерия „Ромфея” ми разрешиха да 
се явя на поправителен изпит и да напиша няколко реда за Ели Станчева. Ще си позволя да 
цитирам част от тях, тъй като всичко, казано тогава, е валидно и днес: „В последните си творби 
художничката достига до синтез и експресия, които са белег на овладяна емоционалност, но 
и сила, присъщи на голям професионалист. Изключително интересни са голямоформатните й 
пейзажи, направени сякаш на един дъх. Сложни и богати като живопис, захранени с истин-
ността на действително съществуващи места, но обобщени и знакови, тези платна изненадват 
със сгъстената си енергия и с лаконичния си, но чувствителен изказ. Картините й не са демон-
страция на пластическо и колоритно майсторство, а откровение. Контрастни тоналности, резки 
светлини, едра и плътна мазка, мощен заряд и чистота на намерението и изразяването харак-
теризират като цяло нейното творчество. Даже в най-лиричните си платна тя залага на кате-
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горичност и опростена форма. Никъде в произведенията й няма и следа от преднамереност, 
умозрителност и претенциозност. Ели Станчева е художник, който знае какво иска и може, но 
е и твърде критична към себе си, което я прави изключение от правилото.” 

Надали е случайно, че в картините на Ели има доста летящи фигури. Не съм склонна да 
правя евтини аналогии, но все пак в жената, която стои днес до мен, има нещо, което й позво-
лява да се отлепи от земята.

За нея имам да казвам много, даже твърде много... Някой ден, но не сега, разбира се! 
Пристрастна ли съм? Да, определено е така. Но в изкуството и между хората винаги и всичко 
е лично. 

С цялото си човешко и колегиално уважение и с много обич ти пожелавам - Честит рожден 
ден, мила Ели!

Десислава Минчева

THIS IS NOT AMERICA – КРАСИМИР РУСЕВ В ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ 

Тази най-значима изложба на Красимир Русев извежда резултата на една от многото ли-
нии в неговите творчески търсения. Преминал през идиоматичния език на пластицизма, през 
неговото концептуализиране до решения и заемки от попартa, днес авторът се разполага 
свободно в много полета, експлоатирайки смислови кодове от най-различен порядък. Тяхно-
то парадоксално смесване, поставяне в много свободен режим на интерпретация изграждат 
интермедийна среда, в която съвременното съзнание открива следите на всякакви културни 
наноси, клишета, рецидиви на масовата и субкултура.

Красимир Русев пропуска през себе си целия цивилизационен боклук, с който ни заливат 
и неусетно моделират. В ерупции от цветове и светлини изплуват размитите силуети на Ман-
хатън и Уолстрийт. На хоризонта се появява разколебаната мечта за Америка. 

Сто години след Кафка и неговата "Америка" Красимир тръгва към своята "мечта" и за тази 
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цел изучава езика на попарта. Неговата среща с Америка е опосредена, самият той никога не 
е бил там. Чувствителната рефлексия на художника я разпознава по нейната културна сянка.

От позицията на икономически и културно маргинализиран балканец неговата спонтанна 
реакция е парадоксално двойно отрицание. Възклицанието "Това не е Америка" таи в своя "25-
и кадър" мрачно-нихилистичното, скрито изписано "Аз не съм патриот". Това двойно отрицание 
е изразено с ироничния арсенал на попарта и е насочено критично към масовата култура, 
рецидивите и фетишите на западната цивилизация. Критично-ироничният патос е артистично 
интерпретиран по американски - огромни формати, огледални и светещи букви, неон и цветни 
фойерверки - до границата на лошия вкус.

Създадената ситуация свидетелства за неустойчивата самоидентификация на съвременния 
човек, за проблем с културното позициониране. Изложбата изважда, прави видими конфрон-
тациите и смесването на енергиите в биполярността Изток - Запад, сблъсъка с еднопосочната 
силова инвазия на културни модели, нови норми и манипулации. 

Изложбата, преди да сме я разбрали и приели - вече ни е прегазила. В края на експозици-
ята Красимир Русев ни предлага живописната торта "Sweet love". Да ни е сладко! 

Станислав Памукчиев
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ТАЙНИТЕ ПЪТИЩА НА СТРАБОН
ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА В ГАЛЕРИЯ "СОФИЯ ПРЕС"

Изложбеният план на га-
лерията за 2016 г. започна 
интригуващо, сякаш не слу-
чайно.

Представена е Елена Па-
найотова, позната на всички 
като нестандартен художник 
с вкус към експеримента.

Географските карти ви-
наги привличат… По някакъв 
необясним и неочакван на-
чин те пренасят съзнанието 
ни някъде, където отдавна 
сме искали да бъдем… Ако не 
телом, физически, то духом и 
емоционално се озоваваме в 
други ширини и параметри. 
Картографията се появява по 
рационални причини – тър-
говия, пътуване, икономика, 
опознаване на нови прос-
транства и територии. По кар-

тите на Ератостен, Страбон или Хекатос виждаме, че светът по тогавашните представи е непо-
знат, в по-голямата си част е енигма. В това е и магията на старинната карта, тя ни приканва да 
бъдем изследователи, откриватели, поне малко авантюристи. И ни увлича в едно по-особено 
пътешествие не само в посока към заобикалящата ни неоткрита реалност, а и към неразчете-
ната „география“ на нашата душевност, на личните ни победи, мечти, драми, страхове…

Старинните карти са в основата на проекта на Елена Панайотова „Тайните пътища на 
Страбон“… В нейните композиции с формат и представяне почти като съвременна карта от 
часовете по география, както и в по-малките като формат, по-интимни картини преоткриваме 
една сполучлива метафора, артефакт, емоционален еквивалент на милиони знайни и незнайни 
пътешествия, трансформации във времето и пространството, изкачвания и падения…

Но за любовта към картографията, географска или емоционална, най-точно говори самата 
авторка:

„От моята гледна точка това са и първи абстрактни изображения, пренасящи реалността в 
съвсем нереално измерение. За мен от години е удоволствие да интерпретирам стари карти, 
работейки с туш и мастила на хартия, да пътувам мислено из непознати земи и да следвам 
пътищата, преминати от древните картографи и изследователи. Дълбоко в клетките ни лежат 
заспали описания на местности, отминали битки и любови. Защото сме родени в южни земи, 
населявани от дълбока древност. Люлката на европейската цивилизация.“

Изложбата на Елена Панайотова „Тайните пътища на Страбон“ безспорно заслужава спе-
циален интерес. Това е така не само заради уникалната и различна посока от развитието на 
художника, не само като интересна трансформация и пресъздаване на нов артистичен свят, а 
най-вече като художествено произведение с отворен финал, което кани публиката да пъте-
шества и да мечтае, провокира отделния индивид към емоционален рефлекс и съпричастие…   

Николай Маринов
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БЕЗЦЕННИЯТ* ПЕЙЗАЖ
ВАСКО СЛАВКОВ В „АРОСИТА“

*Според текста, анотиращ 
изложбата, NO COMMERCIAL 
VALUE e преведено като стока 
без търговска стойност, но по-
ради богатството на езика ни 
БЕЗЦЕННИЯТ в случая на това 
заглавие е употребен в някой от 
другите му смисли.

Поради една от игрите на 
съдбата с Васко вървим през 
годините - като състуденти в 
съседни випуски на една Акаде-
мия, съоснователи и партньори 
в едно от първите креативни 
гнезда в София, зад чийто бранд 
стоим и до днес (theeggs-studio.
com), художници с близки или в 
диалог художествени проекти, които сме излагали в общи галерийни пространства; не един, а 
няколко велосипеда... Приятели!

Точно затова нарочно си оставих време, преди да напиша този текст, за да може емоциите 
и поздравленията от откриването да отшумят и да могат думите (които не са ми професионал-
ното изразно средство) да се подредят по-добре...

Въпреки устойчивата линия на естетико-технологично и социално съпоставяне на различ-
ни категории в своите проекти всеки път Васко Славков успява да изненада и най-тесния кръг 
от свои колеги, приятели и ценители. Това се случва и сега, отново в гостоприемното прос-
транство на галерия „Аросита“ с проект, създаден именно за него. Васко е от авторите, които 
са активни на художническата сцена само когато имат какво да кажат и поКАЖАТ и всеки път 
неговите артистични послания са много ясни и интерпретирани с уникална смес от образни 
средства - винаги подчинена на основната идея-съобщение. При ПЕЙЗАЖЪТ - NO COMMERCIAL 
VALUE механиката на проекта тръгва от една попреживяла рамка с твърде големи размери 
и претенции за великолепие, която е институционализирала идеологическа композиция, об-
служвала други времена (с които последните 25 години се опитваме да се разделим)... Васко 
трансформира силовото пространство на тази рамка и го подчинява на днешния доминатор на 
художническия пазар – пейзажът**. Изпълва го с класическа маслена техника и функцията 
му на провокатор за мечти. Рамката освен декоративната си функция продължава да инсти-
туционализира, но вече е и граница.

Стената на галерията извън рамката-великолепие продължава небесно-хълмистия сюжет 
с класическа рисувална техника - въглен... Класика върху класика, но без търговска стойност!

Минути преди откриването един наш колега от кръга автори на галерията, първи закупил 
един от мас-продуктите в проeкта ПЕЙЗАЖЪТ - NO COMMERCIAL VALUE, съвсем точно декодира 
цветния пейзаж в сребристо-златната рамка като маркетингов продукт. Той сподели, че в 
родината на тази дисциплина (маркетинга – бел.ред.) изследователи емпирично са установили 
как хората си представят “идеалния” пейзаж и какво трябва да има в него... Васко, освен че е 
успял да припокрие почти изцяло този идеалистичен образ, в самите си действия по доставя-
нето на сюжета на пейзажа е действал като субект на маркетинга – набавил е изображението, 
прототип на картината в рамка, от имидж банка, като е закупил правата му за ползване... 

изкуство,  думи

Васко Славков - от изложбата



СБХ бюлетин брой
02/2016

34

Впоследствие този файл става основа и за авторското видео в пространството на галерията 
(постпродукция и монтаж – Невена Колева (theeggs-studio и звуков пейзаж – Ненко Милев). 
С множество плавни цветови трансформации и медитативен разказ тези повтарящи се до без-
край 390 секунди отново ни вкарват в  “идеалния” пейзаж...

За да затвори композиционно усещанията и избяга от всяко двусмислие, че сме обект на 
активен маркетинг, авторът ни предоставя възможността: преди да си излезем от простран-
ството на галерията, да отнесем срещу съвсем “конкурентна цена” един масов продукт за 
еднократна употреба с идиличен пезайж и избрана от нас цветна хармония... 

Може би за да продължим да си мечтаем да станем част от него...

** Отговорите на въпросите, които НЕ СА ЧАСТ ОТ МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ - защо този 
изобразителен жанр е доминатор и на кой сегмент от арт пазара - предоставяме на интели-
гентността на аудиторията… 

Теди Лихо

„КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО – ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО"

Цветан Стоянов (България) и Хамди Гьокова (Турция) откриха своите самостоятелни излож-
би на 5 декември 2015 г. в галерия „България“. Картините са обединени в общ международен 
проект „Културно пространство – Лично пространство“. Двамата артисти са изявени пред-
ставители на изобразителното изкуство на две съседни държави, които развиват различни 
художествени направления в живописта и съвременните дигитални техники. Въпреки че жи-
веем в глобализиращ се свят, малко са общите инициативи, които разкриват изкуството на 
двете съседни страни. Художниците акцентират върху това, което ги обединява. Те отразяват 
съвременния свят, но дълбоко в себе си носят многовековни традиции. Търсят ясни послания, 
постигат определени психологически и духовни въздействия. Представените творби са в жан-
ровете на натюрморта, пейзажа, фигуралната композиция и портрета. Те са изпълнени живо, 
с великолепно чувство към цвета и излъчват специфичната атмосфера на различни културни 
пространства. Използват техниката на маслото, акрила и дигиталния принт за по-доброто и 
адекватно представяне на артистичните идеи.

За Цветан Стоянов това е петнайсета самостоятелна изложба. В нея са показани творби 
от последните две години. Художникът създава оригинални композиции с експресивни, живи 
мазки. Той свободно борави с цвета в процеса на търсене на по-емоционалното изпълнение 
на творбите. В произведенията му се откриват връзки с богатата културна история по българ-
ските земи. В картините си осмисля по оригинален начин красотата, вложена в достигналите 
до нас изящни пластики, като се прекланя пред прецизния им и богато оформен орнамент. 
Запомня се живописното платно „Аз, тракът“, в което художникът се вживява в образа на 
тракийския цар Терес. С използването на различен мащаб и внимателно изписани детайли той 
търси диалог и извънвремеви контакт с него. В други творби неочаквано преосмисля златните 
тракийски ритони от музейната експозиция на Националния исторически музей и ги включва 
като основни обекти в своите натюрморти. В пейзажите е видно неподправеното вълнение на 
автора от красотата на старите български къщи, от величието на природата. Вече десет години 
Цветан Стоянов разработва композиции с водни капки, като търси различен ритъм и разноо-
бразни асоциации. Това е тема, към която авторът ще се насочва и в бъдеще.

Цветан Стоянов обича да експериментира и да търси играта на петна, форми и структури в 
триъгълна композиция и формат на платното. Резултатите от тази игра са много запомнящи се. 
Правят впечатление „Космическо око“, „Ритуал“, „Кападокия“. В тях той е много реален или из-
ключително експресивен или стига до чиста абстракция. В няколко голямоформатни дигитални 
принта е представена и новата авторската идея на артиста „Лично пространство“. Надявам се 
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този цикъл от художествени произведения да бъде продължен, защото темата е оригинална, 
актуална и заслужава да бъде доразвита.

Хамди Гоковá е преподавател в Dokuz Eylül University, във факултета за изящни изкуства, 
в Измир, Турция. Интересува се и работи в художественото направление „нова реалност“. 
Изложбата в галерия „България“ е неговата десета поред. Платната му са в топла тоналност, 
преливащи един в друг меки нюанси, с богат и прецизно изработен детайл. Той внимателно се 
вглежда в заобикалящата го действителност, като я надгражда и обогатява с различни асо-
циации. Творбите му носят отпечатъка на продължителен работен процес, той се връща към 
тях многократно в стремежа си да изписва всеки елемент с голяма точност. За Хамди неговите 
произведения са като лични откровения, които определено доставят удоволствие на любите-
лите на изобразителното изкуство - прекрасният изгрев на събуждащия се ден в „Панорамата 
от Измир“, „Планината Боздаг“ с наслагването на ориенталска геометрична решетка върху 
великолепния снежен пейзаж, сюрреалистични изображения в „Сутрешен чай“, с изненадващи 
ситуации в „Нарбел“, „На парахода“ и др. Той рисува портрети на свои съвременници и прияте-
ли, като търси максимална достоверност и състояние на образа. За да е още по-убедителен в 
изясняването на тяхното духовно излъчване, авторът ги поставя в богати интериори, в които 
присъстват предмети с исторически препратки. По този начин той разширява кръга на посла-
нията си, смесвайки различни културни символики. 

Изложбата „Културно пространство - лично пространство“ е съвместен творчески акт в 
диалога между между българското и турското изобразително изкуство. 

Иванка Влаева

Хамди Гьокова - Планината Бозда
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100 ПЛОВДИВСКИ АТЕЛИЕТА – ПЪРВИ ЕТАП 
ИЗЛОЖБА НА ГАЛЕРИЯ „РЕЗОНАНС“

През февруари и на-
чалото на март в гале-
рия „Резонанс“ видяхме 
първия от трите етапа 
на представянето на 100 
пловдивски художници и 
техните ателиета. 

Пловдивските атели-
ета носят особена симво-
лика и артистична аура. 
Неповторимата атмосфе-
ра на Пловдив, неговите 
многопластови и разнос-
транни артефакти винаги 
са давали вдъхновение и 
творческа сила на писа-

тели, художници, музиканти, артисти… Тази изложба е сполучлив опит да се улови и представи 
част от ателиетата на пловдивските художници, на сто от тези неповторими духовни простран-
ства, където можем да преоткрием и някоя забравена частица от себе си…

Галерия „Резонанс“ инициира и реализира проекти във формат 100 още от своето създа-
ване и те вече са неин запазен знак. В периода 2016 - 2018 г. „Резонанс“ ще представи 100 
артисти и техните 100 произведения в галерийното си пространство. През 2019 – годината, в 
която Пловдив става Европейска столица на културата, ще бъдат експонирани 100 реплики 
на творбите на 100-те пловдивски художници – документ от този мащабен проект заедно със 
100-те колажни филма за 100-те пловдивски ателиета. Представени са и емблематични худож-
ници, които вече не са сред нас, като Димитър Киров, Георги Божилов - Слона, Ана Гребенаро-
ва, Кольо Карамфилов, Георги Бояджиев - Бояджана. 

Емоционален детайл от изложбата, в която всеки автор е представен със своя картина, е и 
колекцията от техни четки и други инструменти… Събрани заедно, те пресъздават творческия 
дух на художника, пренасят и преплитат в галерийното пространство множество неповторими 
съзидателни енергии. Допълнение към изложбата са и 100 колажни филма за 100 пловдивски 
художници.

В този първи етап на проекта участват Ана Гребенарова, Албена Михайлова-Бенджи, Ален 
Роа, Атанас Хранов, Детско ателие „Резонанс“, Васил Маргаритов, Веско Велев, Георги Божилов 
- Слона, Георги Бояджиев - Бояджана, Димитър Киров, Димитър Кирчев, Димитър Воденичаров, 
Евелина Петкова, Емил Миразчиев, Иван Генов, Иван Тотев, Илиана Манукова, Кирила Георги-
ева, Кольо Карамфилов, Кольо Мишев, Лили Кючукова, Матей Матеев, Надя Генова, Николай 
Минчев, Николай Кучков, Николай Томов, Николай Маринов, Никола Певичаров, Огнян Читаков, 
Росица Кожухарова, Румен Жеков, Румен Манолов, Саркис Нерсесян, Свилен Костадинов, Стоян 
Куцев, Христо Николов, Тоню Цанев.

Изложбата „100 пловдивски ателиета – първи етап “, представена от пловдивската Гале-
рия Резонанс заслужава специално внимание като уникален проект, обединяващ творческите 
енергии на разнородни артисти, за които Пловдив с неговите древни и вечни цветове, движе-
ния, видими и невидими енергии е като едно голямо ателие, шанс за всеки от нас да бъде част 
от нещо много по-голямо и неповторимо.

Николай Маринов

Кольо Карамфилов - Предвкусване
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КОГАТО ЖИВОПИСТА Е СТРАСТ

Името на известния наш писател Ивайло Петров отдав-
на е свързано с изобразителното изкуство, а поредното 
потвърждение е изложбата „Ивайло Петров. Слово и об-
раз“, открита през декември миналата година в Музея на 
Нов български университет.

Поставени в контекста на негови ръкописи и литера-
турни творби, живописните платна, рисунки и малки плас-
тики изграждат в нашето съзнание свят на богатство от 
цветове, очарование и страст, сякаш по детински почув-
ствани и мимолетно изчезнали. Запечатани мигове на жи-
вот, емоционален, пълноценен, истински.

Ивайло Петров, чието истинско име е Продан Петров 
Кючуков (1923 - 2005), учи две години в Художествената 
академия при Илия Бешков. По думите на неговата съпру-
га „рисува с голямо удоволствие и почти всеки ден“. На-
рисуваните пейзажи (природни, архитектурни), портретите 
(главно на интелектуалци), тематичните композиции, вдъ-
хновени от традицията на Средновековието, от театрал-
ните и цирковите персонажи, от националния ни фолклор, 
авторът подарява на галеристи, колекционери, на своите приятели. При семейството остават 
автопортретите.

Първото сериозно представяне на Ивайло Петров като художник прави Софийска град-
ска художествена галерия по случай 85 години от неговото рождение. Показани са над 60 
произведения, повечето от които за първи път пред широката публика. При откриването е 
представена книгата „Преди и след“, с автобиографични текстове и спомени на негови прия-
тели за него.

Изложбата „Ивайло Петров. Слово и образ“ в Музея на Нов български университет е при-
дружена от каталог с цветни илюстрации и текст на доц. д-р Валентина Ганева-Маразова 
(ръководител на департамент „Изкуствознание и история на културата“), която разглежда жи-
вописното творчество на писателя художник през призмата на европейските тенденции в из-
куството през същия период. Кое е вдъхновявало писателя да рисува постоянно? Природата, 
конете, птиците, сградите, голите женски тела. Или човешкото лице. Образи, родени от живия 
допир с „нещата от живота“ и споделени по начин явно невъзможен с думи и текст. Една втора 
изразност, визуалността, на мястото на словото. Или двете заедно?

Именно тук се крие смисълът от подобни изложби. Наистина, тук не стои дилемата „писател 
или художник“. Ивайло Петров е едно от големите имена в българската литература („Мъртво 
вълнение“, „Объркани записки“, „Хайка за вълци“, 1982). Неотразимата безгрижност, с която 
той рисува, жанровото разнообразие, творческите експерименти в различни техники напомнят 
за нещо много важно – страстта. В опита си да надникнем в творческия свят на автора се 
потапяме в световъртеж от чувствено откровение и неподправена жизненост, произнесени с 
топлина и духовност. Звучни багри, игриви линии, наивистична илюстративност в хармонично 
единство. Живописта, макар и в сянката на писаното творчество, неотклонно го следва през 
годините. И разказва. Истории, разказвани много пъти и от други. Но неговите живописни 
хроники са различни. „Весели коне“, препускащи свободни, „Циганска сватба“, „Римска баня“, 
автопортрет като „Пикасо при балчишките рибари“, 1983 (случайна прилика с известния ху-
дожник), голи женски тела и „Флирт“ на плажа. Създадени сякаш на шега и за разтуха. Един 
свят, в който си струва да се потопим… 

д-р изк. Румяна Александрова

Ивайло Петров – Хазайката 
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CTRL Z
НАДЕЖДА ОЛЕГ ЛЯХОВА В "АРОСИТА"

От 7 до 16 март 2016 г. в столичната галерия 
за съвременно изкуство „Аросита“ се проведе 
поредната самостоятелна изложба на Надеж-
да Олег Ляхова. Новата видеоинсталация “Ctrl 
Z” веднага привлича вниманието със своето 
заглавие. Една от най-използваните клавишни 
комбинации на компютъра, командата, с която 
отменяме грешки и се връщаме обратно в наше-
то минало. Колко назад можем да се върнем и 
така лесно ли е да се поправим в живота, както 
в дигиталния свят?

Проблемът на съвременния човек, разделен 
между две реалности – виртуалната и тази на 
живия живот, както го определя Мария Васи-
лева, куратор на изложбата, се състои в това, 
че той все по-често прави грешки, вярвайки, че 

също е толкова лесно, както на компютъра, да ги поправи. Познавайки досегашните творчески 
експерименти и проекти на Надежда Олег Ляхова, с нетърпение очакваме поредния низ от 
паралелно съществуващи извънвремеви мисли, състояния, събития, сложни взаимовръзки и 
отворен край. Необичайни разкази, с опции за пренаписване.

Изложбата се явява продължение на проекта „1001 желания“ (2013), реализиран в същата 
галерия. Но историята си има предистория. И това са малките прасенца, издялани от ръчно 
направен сапун, освободени от сапуна („по Микеланджело, който освобождава фигурата от 
мрамора“), но наречени „свободни“ по една съвсем друга причина… 

Във видеото присъстват няколко различни истории, всяка със свое начало, причини и 
развитие. И с въпроси към авторката и към зрителя. От непрестанното преплитане на тези 
истории, връщането назад към минали проекти, то, миналото, незнайно как внезапно поставя 
началото на още едно „сега“, с което отново предстои „преборване“. И както споделя самата 
художничка, заглавието на творбата би могло да бъде „Един ден в ателието ми“. Мястото, 
където я очакват нейните касетки със стари видеозаписи, палтото, застанало изправено на 
пода, и… тези множество прасенца, издялани преди време, ето така, понеже „просто някак си 
исках да ги дялкам“. Тогава. Но днес, само след малко, някои от тях ще изчезнат завинаги, във 
водата. Надежда Олег Ляхова живее и в двата свята – виртуалния, пред компютъра, и реалния. 
И създава изкуство и чрез двете, с камерата и със собствените си ръце. Влизайки в ателието, 
от следите творчество, оставени през годините, тя ще открие повод и смисъл за поредното, 
ново начало в своето развитие. Да, ще се върне към скъпи моменти от своето минало, но то 
вече ще ù говори по друг начин, а може би и с други средства. Точно в ателието. Може би 
единственото място, където художникът е оставен сам да прави това, което иска да прави. Да 
си задава въпроси и да търси отговорите... 

Изложбата поставя множество екзистенциални въпроси. Най-вече за стойността на това, 
което прави художникът. Нуждае ли се някой от неговия иносказателен, художествен комен-
тар? Разбиран ли е? Надежда Олег Ляхова приключва в ателието, взима палтото си и излиза 
навън. Към реалния свят, а може би към дигиталния. Но със сигурност с надежда да открие 
следващото основание, което да я върне обратно там, „към това, което умее да прави най-
добре, да бъде художник и да създава образи“ – дигитални или действителни. Всъщност има 
ли разлика? 

д-р изк. Румяна Александрова 

Надежда Олег Ляхова - от изложбата
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ПО ПЪТЯ НА ЖИВОТА – ИЗЛОЖБА НА РОСЕН РАШЕВ – РОШПАКА 

Галерия „Ракурси“ представи през март художник 
с неповторим артистичен възглед, с нестандартна глед-
на точка за живота и неговите феномени. Росен Рашев 
–  Рошпака е познат и емблематичен автор, причисляван 
към художниците наивисти. Той използва нестандартни 
материали, колажира, шие, използва бод и тропоска… По-
вествованието в картините му е инспирирано от първите 
детски усещания за света, от фолклора, от легенди и на-
родни предания.

 „По пътя на живота“ е изложба - продължение на 
предишни проекти на художника. Основното е идеята за 
пътя на всеки от нас, за необходимата вътрешна хармония 
и сила, за цветната и черно-бяла страна на нещата, за 
видимите и скритите състояния на щастие, радост, еуфо-
рия, както и на тъга, несигурност или тревога. „По пътя на 
живота“ е изложба за приказното, фантазно начало във 
всяка история, за детството, за „невъзможните“ мечти и пътешествия.

Заглавията на картините му представят красноречиво поетичността на творчеството му - 
„Да прегърнеш целия свят“, „Пътят на белите ангели“, „Ангелът, който виждаше със сърцето 
си“, „Пазителят на бялото цвете“, „Сърцето на щастливия човек“, „Пъстър свят“,  „Спомен от 
детството“…

Росен Рашев – Рошпака е роден през 1970 г. във Враца. През 1989 г. завършва Худо-
жествената гимназия в София. Има над 50 самостоятелни изложби в различни пространства, 
сред които галериите „Ракурси“, „Ата-Рай“, „Париж“, "1908" в София , „Сариев“ в Пловдив, както 
и в галерии в Кьолн, Братислава, Белград, Ягодина в Сърбия и много други. От 1999 г. негови 
творби са в постоянната експозиция в Музея за наивистично и маргинално изкуство в гр. Яго-
дина, както и в Салона на музеите в Белград. Носител е на множество награди от различни 
музеи и галерии.

Николай Маринов

ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДУШИТЕ
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА МИЛА МИЛЧЕВА (1934 - 2014)

Художничката Мила Милчева е една от многото български творци, заслужено спечелили 
признание и утвърждаване в чужбина. С целия си творчески път и художествени резултати тя 
заема достойно място между хората на изкуството от тази категория. 

Израснала във фамилия, обременена от политическите несправедливости на едно тота-
литарно време, благодарение на таланта си тя успява да преодолее многото препятствия по 
жизнения си път. Така завършва през 1961 г. с отличие Художествената академия. Отличие, 
присъдено от комисията за оригиналната й дипломна работа  „Предачки” – монументална ке-
рамика, нeколкометров фриз с четири женски фигури.  

Навремето големият Илия Бешков казваше, че истинският талант никога не е едностранен. 
Той има многостранни творчески интереси. Това до голяма степен важи за Мила Милчева. За 
краткото време, преди да замине през 1969 г. за чужбина, творческите й изяви в родината до-
казват мисълта на Бешков. Нейните предпочитания се простират от монументалните украси на 

Рошпака – Спомен от детството
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големи архитектурни 
обекти, заслужено 
спечелили похвалите 
на специалистите, до 
модели на дървени 
кукли, облечени в 
национални носии, и 
малките, топли илюс-
трации за децата. 

В Германия за 
кратко време Мил-
чева успява да 
разгърне целия си 
творчески потенциал. 
След първата самос-
тоятелна изложба 
през 1971 г. тя пе-
чели конкурса за 
оформление на ново-
построено училище 
в Мюнхен. Монумен-
талните стенописи на 

художничката ще предизвикат общественото признание, че това е най-красиво оформената 
обществена сграда с образователна цел в цяла Бавария. Това ще доведе и до други творчески 
победи в различните конкурси за стенописни украси на големи обекти в Мюнхен. 

Междувременно Милчева изявява и друга страна от многостранните си дарби. Започва 
педагогическа дейност като доцент по рисуване, живопис и портрет във Фолксхохшуле (сво-
еобразен свободен вечерен университет за възрастни към Мюнхенската община). Цели 35 
години тя е заобиколена от уважението и преклонението на своите ученици за изключително 
високите резултати. Като апотеоз на всичко идва и отличието „Златната игла”, почетна награда 
за заслужили педагози в Бавария.

Това накратко е необикновеният творчески път на художничката.
Какво може да се сподели за стиловите особености на изкуството на Мила Милчева от 

показаното в нейната възпоменателна изложба  „Прозорец към душите”, състояла се от 16 
ноември до 8 декември миналата година в Towers gallery в София.  Нейните смели предпочи-
тания към големите формати, изявени в монументалните стенописи, водят до необичайни по 
големина портрети на близки хора. Това обаче не е за сметка на характера на модела, който 
дори печели една впечатляваща изразителност. Наситени с богат колорит и изящна стилиза-
ция, близка до народните декоративни традиции на българина, смесвайки боя и златен варак, 
тези портрети са близки до  иконите и всичко от родното художествено наследство. Това е 
белег за спонтанната връзка на художничката с родните български корени. В този смисъл 
редно е да се спомене това, което художничката казва за себе си: „Изкуството ме води в света 
на красотата и хармонията, там където царува Доброто.”

Възпоменателната изложба на Мила Милчева „Прозорец към душите” даде възможност на 
българската публика да надникне към душите на нейните модели – хора и животинки, а чрез 
това и към душата на самата художничка. А там наистина има светлина и красота… 

Иван Гонгалов

изкуство,  думи

М. Милчева - Мила с латата за измерване
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РИСУНКА И ИНТЕРМЕДИЯ
АТАНАС ТОТЛЯКОВ В ГАЛЕРИЯ "РАЙКО АЛЕКСИЕВ"

Рисунката е паметта на човечество-
то. Ако изтеглим линията на рисунката 
от проекта на цивилизацията, тя, циви-
лизацията, ще се разпадне. В колектив-
ните представи за изкуство рисунката 
запазва сравнително устойчиви пара-
метри. Поставена в хипердинамиката на 
визуалните послания в постмодерното 
и пост-всякаквото изкуство, рисунката 
разтвори своите цели и задачи, функции 
и средства, своите проявления до нео-
бозрими граници.

Проектът "Рисунка и интермедия" 
пробива всички установени предразсъ-
дъци за рисунка. Събрал в едно прос-
транство ветерани на неконвенционалното мислене в българското изкуство до млади, някои 
още студенти, проектът вкарва в ускорител залинялото ни разбиране и представи, за да ни 
изненада, смути или екзалтира, за да ни поведе в неочаквани смислови пространства.

Рисунката, поставена в интермедиална среда, губи автономната изобразителна и пластиче-
ска активност, за да се включи в сложна хибридност от смесени артикулации и концептуални 
подходи. Слизайки от висотата на своята артистична самодостатъчност, рисунката става инте-
грална част от езикова полиморфия, включваща трудно съпоставими, дори изключващи се ар-
тикулации. Рисунката става част от инструментариума на концептуално изразяване и в излож-
бата откриваме изненадващата парадоксална изобретателност на артистичното въображение.

В работите на Иво Бистрички се наслагват два формални и смислови слоя - светлинна 
проекция на красива метафора на живота върху мрачната символика на смъртта. Дорисуване 
с бяло е съзерцанието върху невидимото присъствие в "Проектни зони" на Петер Цанев - из-
тънчена поетика върху изчезваща идентичност. Рисуването като писане върху черна дъска 
търси препратки към Бойс и в същото време взривява националния ни комплекс в радикал-
ната работа на Красимир Русев. Мрачната психопоетика на анатом е визуалната "Агресия" 
на Трифон Калфов. Медитирането върху прахта е артистичният опий на Михаил Михайлов. 
Абсурдно и иронично е заиграването с виенския акционизъм на Нестор Ковачев, Деян Боев 
открива живота на графичната линия в най-профанни неща, а Мацей Зданович визуализи-
ра уличния шум. Атанас Тотляков ни фокусира върху тактилните усещания, предлагайки ни 
чувството за допир като естетическо преживяване. Елегантно се припокриват автор, модел 
и графично-пространствени структури в работите на Яница Фендулова. Дан Тенев дорисува 
с цветни моливи спътникови снимки на своите меганамеси в ландшафта, а Константин Денев 
овладява своята ексхибиция в аксиометрията на линейна и пространствена структура. В роля-
та на манипулативен гностик Цветан Кръстев открива единството на творението в аналогията 
на линиите, чертаещи абсолюта във форма на фосили и папиларните линии на ръката си. Ве-
селин Димов, позовавайки се на супрематизма, създава своя митология, докато Георги Минчев 
се вживява в инфантилното, като рисува патета. Единствен Владимир Иванов рисува фигури 
с класически средства и точно когато си почиваме в удобството на познатото, включването на 
текстове на Витгенщайн в структурата на произведението отмества съзерцанието от пласти-
ческото в мисловна проекция с неочакван изход.

Това възможно най-кратко описание на изложбата по-скоро разкрива изключителното 
многообразие от идеи и концептуални похвати. Проектът "Рисунка и интермедия" настоява за 

Владимир Иванов - от изложбата

изкуство,  думи
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ново, разширено предефиниране на рисунката, за активиране на иновативност и нова жизне-
ност в уморената практика рисуване. Предложените концептуални решения създават странни 
ситуации, с парадоксалните комбинации на кодове от различен порядък, в сложно съставна 
смес, мрежа от смислови значения. Създаденият хибриден продукт е изпитание за зрителя, 
предизвикателство към устойчивостта на неговите културологични напластявания. При всички 
случаи това е визуално и интелектуално приключение с изненадващи развития, очакване за 
бъдеще и непредвидим край.

проф. Станислав Памукчиев.

СГЛОБЯВАНЕТО НА ЕДИН НЕПОКАЗВАН ПЪЗЕЛ  
"ФОРМИ НА СЪПРОТИВА", КУРАТОР КРАСИМИР ИЛИЕВ

Подборът.
Темата е интересна, търсена и дълбока като интерпертация. Тя е още и трудоемка и на-

товарваща на емоционално и професионално изследователско ниво, защото изважда наяве 
непубликувани и неизвестни до момента истини. Осмислянето им предстои. Включените в из-
ложбата картини, скулптури и рисунки не са многочислени предвид широкия времеви интер-
вал, който покриват. 

Това означава две неща - акцент върху документално-изследователската страна и пред-
намерено търсен лаконизъм като на кураторския подход, с цел да се отрази и изясни присъст-
вието на всяка картина в експозиция. Именно с концентрирането върху ограничен брой имена 
и конкретни творби Красимир Илиев подчертава спецификата на съпротивата.

Подходът.
Изложбата цели да изведе типология на бягството от пресинга на тоталитарната система. 

Подходът е хронологичен. Но не е еднопланово оплоскостен, а проблемно уплътнен. Експози-
ционното пространство е разделено от времеви отрязъци 1944 -1945, 1946, 1947 - 1949, 1950, 
1954, 1956 - 1960, 1961 - 1967, 1968 - 1972, 1973 - 1980, 1981 - 1985. Границата на всеки период 
е обстойно и нагледно обяснена съвсем закономерно със събития от политически характер. 
Всяка картина бележи акт на отхвърляне, повод за обновление на пластическия език или 
просто посока на творческо търсене.

Имената са знаци, а картините - отправна точка за последвали въпроси.
Въпросите.
Какво е предизвикателството, което ни отправя кураторът на изложбата? Той набелязва 

имена. Той показва документи, които за пръв път хвърлят светлина върху специфичен аспект 
от тоталитарния период в България. Кураторът очертава различните форми на съпротива. С 
разноликите механизми, присъщи на всеки творец. А какви са възможните форми на съпроти-
ва на художниците в онези години?

Едни откриват място за изява в приложните изкуства (Иван Ненов). Други избират свобо-
дата на изказа, в архитектурно-монументалната транскрипция на образа чрез стените изку-
ства (Иван Пенков). Трети  се отдалечава от автентичната съзидателност, като се посвещава 
на възкресяване на старите паметници (Кирил Цонев). Други избират свободата под прикри-
тието на артистичната лудост (Генко Генков) или просто се самоизолират - Лика Янко, Славка 
Денева, Галин Малакчиев, Иван Георгиев. Някои художници успяват да преодолеят шока на 
отхвърлянето, други за съжаление не. 

На практика истинското, пълно избягване от захвата на системата е реализирано от мал-
цина - тези, които трайно напускат пределите на страната (Христо Явашев, Любомир Далчев, 
Григор Бояджиев) и от тези, които преждевременно приключват земния си път (Маргарит Ца-
нев). За останалите остават много въпроси.

изкуство,  думи
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Отговорите и цената на съпротивата.
Защо, как и къде се интерпретира проблемът с от-

хвърлянето? Това Красимир Илиев отразява както смис-
лово и документално обозначено, така и чисто концепту-
ално при експонирането. На централната стена има обо-
значение - тънка червена линия, под която са поставени 
платна на автори, които в една или друга година са от-
хвърлени от изложба: Райко Алексиев, Иван Ненов, Иван 
Милев, Иван Пенков, Борис Денев, Сирак Скитник... Спи-
съкът е възможно да бъде допълван. Дълго при това, но 
едва ли има смисъл. Актът при поставяне на тези творби 
е сигнал за абсурдните механизми на системата, които 
свалят и възвеличават едни и същи имена през различ-
ни десетилетия. И защо? В услуга на конюнктурата, в 
отклик на копираните конвенции, за сметка на десетки 
човешки съдби...

Редом с това се откроява въпросът за "паралелния" 
статут на твореца в ситуацията на тоталитарното обще-
ство. Системата е двойствено абсурдна, а хватката - из-
мамно преодолима. 

Изолацията се оказва безценната проверка за силна-
та воля и непробиваемата мощ на творческата сила. Едни 
бягат зад граница, други бягат от себе си. Трети остават 
да се борят със себе си. 

А къде е цената на оцеляването? В силата на творче-
ския дух, в "прекодирането" на смисъла в цел включване 
в художествено обръщение, или в компромис с темата в 
името на средствата? Този въпрос остава отворен. 

Ключът към пъзела.
Изложбата представлява типологична снимка на 

една епоха от българския художествено-политически 
живот. В "улавянето" на четири десетилетия черното и 
бялото са лесно доловимият контраст.

Интересно е да бъдат открити и откроени и прехо-
дите, тънките нюанси на срещата с бялото и черното в 
полихромна вариация. Ето тук кураторът намира ключа 
към истинността на разглежданата ситуация - досиета и 
протоколи, които разкриват непознатата страна на много 
лица и събития.

Понякога се оказва наистина трудно да погледнем 
назад. Дистанцията по посока на периода, затворил пределите си със знаменателната за стра-
ната ни 1989 г., изглежда измамно достатъчна, за да се поставят твърдо рамките на справед-
лива и безпристрастна равносметка. Колелото на историята се върти, менят се гледни точки, 
трансформират се критерии, но едно остава сигурно - едни митове се изпразват от съдър-
жание, за да се издигнат други. Процесът може да бъде спрян, ако помислим рационално, 
позовем се на документална основа и надмогнем страха. Тази изложба е един изключително 
необходим артефакт при осмислянето на близкото минало и дори на настоящето. Уверете се 
сами до 26 май 2016 г.

д-р Даниела Чулова-Маркова

изкуство,  думи

Галин Малакчиев - от изложбата
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ЧОВЕК И ПРИРОДА В ЖИВОПИСНИ ОБОБЩЕНИЯ 

„Резени живот“ е названието на живописната изложба на Николай Няголов в столичната 
галерия „Форум“. Пространство и творби са в естетическо взаимодействие - един общ процес 
на хармония и непосредствена диалогичност. 

Произведенията привличат вниманието със своята зрялост и сочност на колорита. От тях 
струи свободно виталност и енергията на природата. За това въздействие допринася мно-
гопластовата фактура на изобразителното поле, изпълнена с технологична прецизност.

Воден от добрия си усет за композиция, Николай Няголов постига динамично съчетаване 
на топли и студени тонове, които влизат в открита надпревара за всеки милиметър на плат-
ното. Образите са дотолкова обобщени и дори условни, че произведенията му добиват харак-
терните измерения на експресивната абстракция. 

Всъщност Николай Няголов черпи вдъхновение от първичната енергия на природата око-
ло нас. „Трябва не само да я пазим, да черпим от нея, но и да помагаме на другите да я разби-
рат“, споделя художникът. В картините тя присъства с нейния ритъм, доловен от артиста като 
позитивна енергия, като хармонична цялост, но не в конкретни измерения, а като обект на 
философската концепция на художника за връзката между нейната всеобхватност и човека. 
По-точно намек за човешкото присъствие, за свободната воля сред необятния свят на този 
изконен творец ваятел. 

Концентрираните топли багри, вписани в композициите - например във форма на полу-
месец, символизират резените живот, които човек сам прави, парченца виталност – малки, 
излъчващи светлината на надеждата планети сред космическата безкрайност. 

Човек и природа, интерпретирани като неразривно единство - вечен мотив, претворен 
философски, убедително с езика на художествено зряла живопис.

Йонко Бонов

изкуство,  думи

Николай Няголов - От изложбата
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СРЕЩИ С ПОРТРЕТ *

Тръгвам си, излож-
бата е вече открита, 
обичайните ритуали - из-
пълнени. Вървя по ули-
цата, отдалечавам се, но 
фотографиите, направе-
ни от Зафер Галибов, се 
връщат отново и отново 
пред очите ми. Не ги за-
бравям, както нерядко се 
случва след премиери на 
изложби, спектакли, кни-
ги. Уловено, спряно време 
- според определенията 
за фотография - портре-
тите на Зафер Галибов 
изживявам като необи-
чайна среща с познат или 
напълно неизвестен. Той 
разкрива пред мен същ-
ността си зад видимото 
- в наслагването на един минал момент с настоящия. Гледната точка към всеки един от порт-
ретите е уникална, фотографът привлича към своя поглед, през него да открием личността. 
Невъзможно е да я видим в цялостта и многообразието й, а в тази нейна единствена проява, 
която я разкрива неповторимо. Така започва разказът за нея. Не ще узнаеш всичко, но вече 
мислиш за този човек и за това, което е разкрил пред теб, представяш си още и още. Редом с 
портрети на емблематични личности, оставили знак за себе си във времето, стоят неизвестни 
лица, не по-малко значими със запечатния монолог на своя живот. 

…
Един художник, Тома Трифоновски, на преден план е ръката му с цигарата - палецът и 

показалецът се събират с волево движение и с изящество на жеста - сякаш уловили четката. 
Лицето остава приглушено в задния план, в по-тъмното и неясното - оттам до мен достига 
погледът, очите, заобиклоени с дълбоко изрязани бръчки, следват линиите на въображаема 
рисунка. Странно, силно лице - съсредоточено, уловено в момент на наблюдение, търсене и 
намиране... И още един художник, Васил Стоилов - рембрандовско осветление изважда от тъм-
нината очите и ръцете. Очертани са в светлина и сянка чувствителните черти на остаряващо 
лице с живи, умни, млади очи. Едната ръка е на преден план - изпъкнали вени от умората на 
изминалите години и многото труд. Красива ръка, отпусната за малко в бездействие. Покоря-
ващото излъчване на достойнство. 

…
Генко Генков - още един  очукан от времето, но несъборен ствол - едно от дърветата с 

напукана кора - едно от многото от пейзажите на този чудесен художник, който застава сега 
пред очите ми с лице на сатир и като маг от приказките... 

И зад всичко това мога да видя невидимия портрет на любознателния, съчувстващ, инте-
лигентен, прецизен фотограф Зафер Галибов.

проф. Анна Топалджикова
*Материалът се публикува със съкращения

Зафер Галибов - Магда Абазова

изкуство,  думи
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ПРОЗОРЕЦ КЪМ РАЗЛИЧЕН СВЯТ – ДОЛОРЕС ДИЛОВА В ГАЛЕРИЯ ФОРУМ

Колкото и да се 
опитвам да опозная 
изкуството на Доло-
рес Дилова, все пове-
че стигам до усещане 
за неговата непрони-
цаемост. Зад компо-
зицията, сюжета, ко-
лорита и предметите 
в картините ù могат 
да бъдат разчетени 
различни внушения.

Един прозорец 
към необичаен свят 
– мистичен, екзо-
тичен, романтичен. 
Пространство, където 
се срещат реалност и 
фантазия, изобразя-
ващи мига на очаро-
ванието от далечно 
пътуване. В своята 
изложба, експонира-

на в галерия „Форум“ 
през месец ноември, 

Долорес Дилова ни представя пътуване към безкрая, увековечено в цвят. 
Пейзажите й – приказна атмосфера, неземна, съвършена, тиха... Сюжетите й - от конкретни 

места - Каварна, Тутракан, Ханджоу. Както споделя и самата художничка, творбите й са „опит 
за портрет на моите вдъхновения и възторг“. Те са друг свят – погледът през нейните очи и 
чувствителност, отправен дълбоко към самата нея. При контакта с тях се чувстваш очарован, 
обвързан, покорèн. 

Реката, езерото, морето (заглавие на самата изложба) са главен обект на интерпретация в 
творбите на художничката. В тях са закодирани меланхолия и радост, спомени, илюзии, любов 
и мечти. В пейзажите й, зад мъгли и изпарения, червени и сребристи залези, тюркоазена вода, 
надвиснала растителност, полъх на вятъра, галещ повърхността, светлина, която озарява и 
прозира зад детайлите - плодове, завеси, чадъри, златисти брегове, винаги имам усещане за 
хармония.

Долорес Дилова не търси чисто обемно внушение, за да засили веществената значимост 
на предметния свят в творбите си. Тази живопис остава подвластна на цвета. Яркият колорит, 
контрастните тонове, пастьозната мазка – вълнуваща, магнетична и пулсираща палитра, при-
съща на цялото ù творчество. Цветните съчетания на художничката предизвикват фантазията 
на зрителя да се въведе и да стане част от света на картината. 

Щом се докоснем до изкуството на Долорес Дилова, се питаме сън ли е, приказка или ре-
алност. Тя създава живопис, която пленява, вълнува, очарова и те прави съпричастен.  

Наташа Ноева

изкуство,  думи

Долорес Дилова - oт изложбата
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От 12 до 26 март 2016 г. в град Къ-
лъмбъс, столицата на щата Охайо, в музея 
„Jubilee Museum“беше представена изложба 
на католическото религиозно изкуство. Този 
музей има една от най-богатите колекции в 
САЩ. Изложбата се казва „Страстите Христо-
ви“ и е с международно участие на графици, 
живописци и скулптори от цял свят. Скулп-
торът Никола Личков участва с творбата си 
„Разпятие“. Тя е поставена в страницата на 
музея като лице на изложбата и е собстве-
ност на колекционера Джон Кохан.

Сесията за прием на нови членове в 
СБХ завърши с изложба, открита на 30 март 
на „Шипка“ 6. През 2016 г. бяха одобрени 
118 кандидат-членове в секциите „Графика 
и илюстрация“ (10), „Графичен дизайн“ (3), 
„Карикатура“ (1), „Критика“ (4), „Рекламен 
дизайн“ (2), „Секция 13“ (9), „Сценография“ 
(3), „Живопис“ (45), „Скулптура“ (13), „Мону-
ментални изкуства“ (8), „Дърворезба“ (4), 
„Текстил“ (3), „Керамика“ (11), „Бижута“ (1), 
„Дизайн“ (1). Всички те ще станат действи-
телни членове на Съюза след заплащане 
на входящ и на годишен членски внос в 
едномесечен срок, считано от 25 март. 

Проектите на пловдивската галерия „Ре-
зонанс“ са насочени както към представяне 
на съвременно изкуство, така и към образо-
вателни програми, които целят да формират 
потребност от общуване с него. През март 
„Резонанс“ отбеляза шестия си рожден ден с 

юбилейна изложба на Веско Велев по повод 
60-годишнината му. Активната, многостран-
на личност на художника, неговата попу-
лярност и енергията му са характеристики, 
които всяко средище на изкуството може да 
приеме като оценка и пожелания за своята 
работа.

Светломир Мариновски представи из-
ложбата си „Пейзажи” през февруари в га-
лерия „Ракурси”. Както казва художникът: 
„Разчитам на носталгията на зрителя по обе-
тована земя, на склонността за пораждане 
на нови пространства и значения, на жела-
нието за хармония с реалността.“

Изложбата „Традициите“ на Бисера Въ-
лева бе показана през януари в галерия 
„Кракра“, в Перник. Работите в изложбата са 
инспирирани и свързани в голямата си част 
с водата и духовните й послания. Водата 
като пречистване, посвещаване, отмиване 
на лошото, на земното, на суетата…

Навършват се 110 години от рождени-
ето на русенския художник Кирил Станчев. 
Израснал край Дунава, реката, животът, 
който идва от нея, и залезите във водата 
го вдъхновяват през целия му живот. Още 
16-годишен участва в Първата изложба на 

хроника

Светломир Мариновски
Бъдеще за миналото
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Галерия „Академия“ на НХА представи 
през март изложба с творби от международ-
ния пленер „Погановски манастир“ в Сърбия. 
Основан е през 1993 г. по инициатива на 
градската галерия „Методи Мета Петров“ и 
неговото значение за културата в региона е 
безспорно. Произведенията от пленера гос-
туват в градските галерии на Димитровград, 
Пирот, Ниш, Белград и София. 

Арт галерия Le Papillon среща почитатели-
те на съвременното изобразително изкуство с 
най-новите творби на Живко Мутафчиев. Екс-
пресивният живописен стил на художника ни 
прави свидетели на мигове от преживявани-
ята на своя герой, човека, уловен в движение 
или в тихо усамотение.Изложбата„Моменти“ 
продължава до 27 април.

В Дома на архитектите в София Тамара 
Стаева-Пенчева изложи 77 свои картини. 
Темите на творбите са обединени в девет 
цикъла, които много точно наименуват инте-
ресите и вълненията на художничката. Тук 
е силната й вяра, възхищението от специал-
ния принос на българите в духовното раз-
витие на човека, носталгията по детството и 
родния Калофер, мъката по рано отишлата 
си от света дъщеря. 

севернобългарските художници. Завърш-
ва Художествената академия като ученик 
на Никола Маринов, Стефан Иванов, Кирил 
Цонев и Цено Тодоров. Първата му изложба 
в София през 1932 г. е открита от Елин Пе-
лин. Художникът работи и като сценограф в 
Русенския театър, а като живописец оставя 
забележителни пейзажи и натюрморти. 

В традиционната изложба „Кюстендил-
ска пролет” в Художествена галерия „Вла-
димир Димитров – Майстора” 42 автори пока-
заха най-новите си творби живопис, скулп-
тура и графика. Журито определи следните 
награди: 1.Георги Славков - "Композиция ІІІ" 
и 2.Любиша Пенев от Босилеград - "Чарли". 
Дипломи за добро представяне бяха връче-
ни на Иво Йорданов, Венко Петров, Силвия 
Лазарова и Бисер Лапев.

От 6 април ХГ „Владимир Димитров – 
Майстора” представя самостоятелната из-
ложба живопис и резба на Илона Захари-
ева. Кюстендилската художничка е една от 
малкото жени, които се занимават с труд-
ното изкуство на дърворезбата. Общуване-
то с нея самата – искрена, непосредствена и 
удивително чувствителна, и с нейното твор-
чество – интелигентно и романтично, носи 
радост за душата и сетивата

хроника

Кирил Станчев - Натюрморт

Илона Захариева - дърворезба

Живко Мутафчиев - Моменти

Т. Стаева-Пенчева - Тепавица
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Петков/Ивайло Стоянов, Дан Тенев, Ми-
сирков/Богданов, Светлана Мирчева и Си-
меон Стоилов. 

Гaлерия-книжарница „София прес“ пред-
ставя „Край реката“ – живопис на Радослав 
Нейчев. „Една голяма река – един малък 
град. Оряхово и Дунав. Там израснах - в 
малкото градче, живописно разположено на 
брега на голямата река. Там усещанията 
са други, вкусът е друг, ароматът, звуците, 
цветовете... В изложбата има картини, рису-
вани там, на място, и други, направени тук, 
в ателието, в моменти, когато мислено бягам 
от забързания, шумен, не толкова приветлив 
и напрегнат голям град.“

Иван Кънчев Иванов е поканен от фа-
култета по „Керамика и стъкло” към Ака-
демията за изкуство и дизайн във Вроцлав 
(Полша) в проекта „Международен керами-
чен стенопис”. Всеки участник трябва да из-
гради своето произведение от четири ръчно 
изработени керамични плочки 25x25 см. Те 
ще съставят инсталация под наслов „Да се 
срещнем – Вроцлав 2016 г.”, която ще бъде 
монтирана в публичното пространство на 
града. Поканени са известни творци и ке-
рамични асоциации от Америка, Австралия, 

Изложбата „Цикъл Индия“ на Любен 
Стоев в галерия „Средец“ събра живопис, 
графика и рисунки, които авторът е рису-
вал в последните 15 години, по време и след 
две продължителни пътувания в далечната 
страна. 

До 24 април в ХГ ,,Владимир Димитров – 
Майстора“ в Кюстендил продължава излож-
бата керамика и скулптура на Иван Кън-
чев Иванов. В творчеството си художникът 
развива идеята за достъпност на формите 
за хора с нарушено зрение, т.нар. тактилни 
изкуства. Керамичните му фигури разказват 
абстрактни сцени от реалния живот, които 
е възможно да бъдат разчетени единствено 
посредством най-естествения и универсален 
език за комуникация – докосването.

Художествена галерия „Илия Бешков” в 
Плевен представи изложба живопис на Или-
ян Ангелов. Това е шестата самостоятелна 
изложба на автора, който е преподавател 
по изящни изкуства в Националното учили-
ще по изкуствата “П. Пипков” в града.

Проектът „Пространство – публика“ с 
куратор Надежда Джакова в „Софийски 
арсенал – музей за съвременно изкуство“ 
включва пространствени визуализации, об-
вързани, от една страна, със сградата на му-
зея, нейната история и трансформация, а от 
друга страна – с хората, които я посещават. 
Чрез арт инсталации художници, архитекти 
и фотографи коментират пространството 
на музея, както и връзката му с публиката. 
Във втората изложба от проекта (10 март 
- 17 април) участват Бора Петкова, Велин      

хроника

Любен Стоев – Из Цикъл Индия

Мисирков/Богданов
Семейство Смолянови

Радослав Нейчев – Речни импресии
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От 22 март до 7 април 2016 г. столичната 
галерия „Дега“ представи изложба живопис 
на Михаил Вълканов. Един автор, изключи-
телно отдаден на изкуството, непрестанно в 
търсене на нови форми и полета за изява. 
Занимава се с карикатура, графика, дизайн 
на вестници и списания. Към живописта, тази 
страст за мнозина, и той не остава безраз-
личен. И макар тя постоянно да присъства в 
неговото творчество, именно в пейзажа той 
успява да улови духа на старите ни майсто-
ри от началото на ХХ век. Сдържан пастелен 
колорит, леки прозирни мазки, езкизно и съ-
щевременно завършено. Михаил Вълканов 
рисува съвременния живот в града, селски-
те улички, гората, морето и лодките. Места, 
посетени и почувствани. Романтика, тишина 
и спокойствие. И хармония, която да отнесем 
със себе си. Вкъщи, в сърцето си или да я 
споделим.

„40 години, посветени на театъра“ бе на-
речена изложбата сценографии и костюми, 
сътворени от Тодор Игнатов – Тони, за спек-
такли на Варненския театър. Колекцията в 
галерия „Папийон” съдържаше 10 макета на 
сценографии и няколко скици за театрални 
костюми от различни периоди на богатата 
творческа биография на автора. Анализ на 
живописното творчество на художника ще 
направи изкуствоведката Пламена Рачева, 
директор на Градска художествена галерия 
"Борис Георгиев" - Варна.

Африка, Нова Зеландия и Европа. Инициа-
тивата е по повод обявяването през 2016 г. 
на Вроцлав за Европейска столица на кул-
турата.

Светът не е това, което е, а това, за ко-
ето мечтаем. Тази идея развива художникът 
Атанас Хранов в своята изложба живопис и 
скулптура в галерия „Ракурси“. „Чайниците 
на Балтазар“ е продължение на предишната 
изложба на художника – „Халдейците“, и е 
вдъхновена от духа на същите мечтателни 
хора, дръзнали да погледнат към космоса 
и да се освободят от оковите на земното и 
материалното.

В Българския културен център в Берлин 
ще бъде открита изложба на Георги Три-
фонов (1947 - 2011). Събитието е дело на 
семейството на художника и ще продължи 
от 3 май до 8 юни.

Изложбата графика „Пътят на водата 
- танцът на листата” на Мария Духтева и 
Ирма Водева продължава до 17 април в Га-
лерия „България”. Това е петата им съвмест-
на изложба като майка и дъщеря. Двете ху-
дожнички водят зрителя в един надреален 
свят – Мария „слизайки от хълма по пътя на 
водата, камъка и листата”, Ирма – с „красота, 
екзотика, финес в тънка нишка между въоб-
ражение и реалност”.

хроника

Тодор Игнатов - Рибарски свади

Атанас Хранов - Чайниците на Балтазар

Ирма Водева – Ранна утрин I

Михаил Вълканов – След буря
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През март ловешкият художник Нико-
лай Добрев нареди свои картини в галерия 
“Ларго”. Изложбата „Закуска във Варна“ – 
втора за автора във варненската галерия 
- представя две дузини творби, в които лю-
бовта му към морската шир и детайлите от 
бита на брега е предадена нежно, с пестели-
вата гама на сиво-синьо-бялото.

В навечерието на Световния ден на те-
атъра Художествена галерия „Петко Чур-
чулиев” – Димитровград традиционно откри 
изложба от богатата си колекция български 
и международни театрални плакати. Тази 
година тя е посветена на четири века от 
смъртта на Шекспир. Изложбата представя 
плакати от спектакли по пиесите на великия 
бард. Сред авторите са изключителните бъл-
гарски плакатисти Чехларов, Икономов, Йо-
нов, Деспотов, Старейшински, Фунев, Тасев, 
Минковска и др.

С мобилната си програмата „Шекспир е 
жив“ Британският съвет в цял свят чества 
400 години от смъртта на поета. Но само в 
България се организира изложба сцено-
графия по негови пиеси. Инициативата е на 
секция „Сценография“ към СБХ, куратори 
са Петър Митев и Ханна Шварц. Изложба-
та "Отражения" (19 април – 3 май) в НХГ 
и представя творби на няколко поколения 
български художници сценографи по пие-
сите на Уилям Шекспир, с техните послания 
към намиране на фундаменталните човешки 
качества. Отраженията Свят - Театър, Живот 
- Сцена преминали през таланта и рефлек-
тивния ум на художника, естетизират света 
и ни преобразяват в себесъщни участници в 
големия театър на живота. 

Програмата включва пърформанси по 
„Хамлет“, „Бурята“, „Крал Лир“, „Дванайста 
нощ“, дискусии, четене на сонети и др. На 23 
април в „Синема сити“ ще бъде излъчен на 
живо спектакълът „Както ви харесва“ ди-
ректно от Лондон.

хроника

Николай Добрев – Закуска във Варна 

Плакат за изложбата

Напразни усилия на любовта, театър София 2013 г.
Сценография - Венелин Шурелов,
Kостюми - Елица Георгиева 
Pежисьор - Крис Шарков
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КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ /1939 - 2015/
Роден е в София. През 1967 г. завършва Художествената академия със специалност „Графика 

и илюстрация“ при проф. Веселин Стайков. Участва в национални и групови изложби у нас и 
зад граница. Негови творби са притежание на НХГ, галериите в Шумен, Добрич, Русе, Силист-
ра и др. 

ДОБРИ ЛЕЩАРОВ /1927 – 2016/
Роден е в София. Завършва Художествената академия през 1962 г. при проф. Асен Василев. 

След завършването заминава за Велико Търново и става първият директор на галерията в 
града. Първоначално работи в областта на скулптурата, но след завръщането си в София се 
отдава на керамиката. Самостоятелно и в съавторство създава многобройни фасадни кера-
мични пластики, които могат да се видят в обществени сгради из цялата страна. Работи и 
в областта на реставрацията. Ще се запомни неговият принос в художествената обработ-
ка на кожа. Активно участва в дейността на СБХ, бил е член на Контролната комисия на СБХ.

ПРОФ. ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ /1937 – 2016/
Роденият в Бургас художник завършва  Художествената академия в София през 1965 г. със 

специалност „Илюстрация“ при проф. Веселин Стайков. 
 От 1977 г. е преподавател в Академията и по-късно става професор по шрифт и калигра-

фия. 
Работи в областта на изящната и приложната графика. Известен е с калиграфските си 

рисунки и композиции и с десетките шрифтове, които е създал. Проектира графичното 
оформление на множество книги и телевизионни предавания. 

Димитър Трендафилов има над 25 самостоятелни изложби. Негови работи са излагани в 
Париж, Прага, Севиля, Брюксел, Москва, Истанбул, както и в много градове на България. 

Носител на орден „Кирил и Методий“ – I степен.

in memoriam



СБХ бюлетинброй
02/2016

53

ВЛАДИМИР МАРИНОВ /1942 – 2016/
Роден е във врачанското село Долна Бешовица. Завършва Художествената академия през 

1975 г. със специалност „Приложна графика“ при проф. Александър Поплилов.
Работи във в. „Народна младеж“ и сътрудничи на редица периодични издания.
Като художник, ангажиран с проблемите на сатиричната графика, е сред най-активните 

участници в общите изложби на българската карикатурата, както и в различни международ-
ни форуми в Канада, Куба, Италия, Белгия Германия, балканските страни  и др. 

АЛЕКСАНДЪР АПОСТОЛОВ /1936 – 2016/
Завършва Художествената академия през 1961 г., специалност „Скулптура“ в класа на проф.  

Иван Фунев. Член е на СБХ от 1966 г. Участва активно в дейността на Съюза, бил е секретар 
на секция „Скулптура“, член на УС, зам.-председател на СДК за скулптура и други.

Реализира монументални творби, бюстове и паметници в редица български градове – Ве-
лико Търново, Враца, Силистра, Габрово, Русе, Бяла Черква, Хасково, Стрелча, Видин и други, 
участва в общи и национални изложби, както и в международни представителни експозиции 
на българско изкуство у нас и в чужбина.

Носител е на много държавни и съюзни награди, сред които орден „Кирил и Методий“ I и II 
степен; награда на СБХ за монументална скулптура на името на Иван Лазаров (1976).

МИНЧО КАЦЕВСКИ /1943 – 2016/
Завършва Художествената академия през 1969 г., Приложен факултет. Член е на СБХ от 

1976 г.
Работи в областта на пространственото оформление на музеи и изложби, на различни 

чествания и др. Бил е главен художник в Моделно-експерименталния център при Творческия 
фонд на СБХ, където завежда сектор „Художествен печат“. Работи в ДСО „Реклама“ като 
завеждащ редакция, бил е директор по творческите въпроси на Художествения комбинат за 
приложни изкуства при ТФ на СБХ.

Участва в повечето общи изложби на приложната графика у нас, както и в редица между-
народни конкурси, биеналета и други.

in memoriam
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ПЛАМЕН МОНЕВ /1957 – 2016/
Завършва Художествената гимназия в Казанлък, а през 1984 г. – Художествената академия, 

специалност „Графика“ в класа на проф. Галилей Симеонов. Член е на СБХ от 1991 г. 
Участва в много колективни изложби и международни пленери у нас и в чужбина, има реди-

ца самостоятелни изяви. Дълги години е преподавател (специалност „Графика“) в Национал-
ното училище по изкуствата в Русе. 

Работи в областта на рисунката, графиката, акварела, класическата живопис, живописта 
върху дърво, илюстрацията и други. Негови творби се намират в галерии и частни колекции 
в Полша, Швейцария, Норвегия, Германия, Холандия, Франция, Япония и САЩ.

ПРОФ. ВЕНЕТА ИВАНОВА /1929 – 2016/
Завършва Московския държавен университет, специалност „История на изкуството“, през 

1952 г. След дипломирането си е назначена за хоноруван преподавател в същия университет, а 
през 1954 г. – в Художествената академия в София, където по-късно става доцент, а през 1982 
г. – професор.

Автор е на много книги, монографии, статии и други публикации в областта на изобразител-
ното изкуство у нас и в чужбина. Изследва проблемите на българското съвременно изкуство, в 
частност на монументалната скулптура и дърворезба, като чрез своите текстове допринася 
за развитието на българското изкуствознание, поставяйки на дневен ред актуални проблеми и 
въпроси.

Носител на орден „Кирил и Методий“ I и III степен

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ /1933 – 2016/

Роден в София. Завършва Художествената академия през 1958 г. в класа на проф. Любомир 
Далчев.

Член на СБХ от 1968 г.,  участвал в управителния съвет на СБХ, дългогодишен  директор на 
Комбината за монументална пластика при Творческия фонд.

Той е един от пионерите на промишления дизайн в България, проектирал е десетки изде-
лия за промишлеността, навлезли в масова употреба.

През своя творчески път като скулптор Илия Василев е осъществил редица обекти с об-
ществено-историческа тематика – паметници и портретни фигури.

Художникът е удостоен с награди и отличия, между които и ордените „Кирил и Методий“ 
и „Народна република България“.

in memoriam
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тел.: +359 885 288 248; е-mail: info@kobalt-online.com
София, ул. Шипка 6  /сградата на СБХ - партер/ 

магазин за художествени материали

www.facebook.com/kobaltpaints

www.kobalt-online.com


