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СБХ напомня на всички свои членове да заплащат редовно годишния си членски внос, 
защото в противен случай няма да получат административно и техническо обслужване!

Управителният съвет на  СБХ определи  следния   РАЗМЕР  на членския  внос за   2015 
година:  за  ЕДНА ГОДИНА –  25 (двадесет и пет) лева. 

Всички членове  ПЕНСИОНЕРИ,   
• мъже, родени  преди 31 октомври  1952 г. и   
• жени, родени преди 31 октомври 1954 г., 
както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от  плаща-

не съгласно чл. 46 ал. 3 от устава на СБХ. Пенсионираните по болест да  представят актуално 
копие от експертното решение на ТЕЛК. Членове в тежко финансово състояние да  заявят 
това  в социалната комисия. 

Членският внос от 2009 г. до 2013 г. включително е 25 (двадесет и пет) лева, от 2002 г. до 
2008 г. включително е 20 (двадесет) лева, а  за годините  преди  2002 година,  е 18 (осемна-
десет) лева. 

Членският внос се приема в сградата на СБХ, ул. „Шипка” № 6, IV етаж, канцелария „Личен 
състав”, чрез пощенски запис на адрес: гр. София 1504, ул. „Шипка” № 6, СБХ за Наталия Же-
лева Желева. 

Телефони за справки: 946 30 29 или 948 37 28, както и чрез банков превод на адрес: ДО 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон „Паметник Васил Левски”, гр. София в полза на СБХ – IBAN BG 47 
UNCR 7630 1078 5769 26 при банка УниКредит БУЛБАНК, като задължително се вписват трите 
имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).

СБХ поднови абонамента си за информационния бюлетин от Международната асоциация 
за монументална скулптура (AIESM) за още една година, до декември 2015. Подробната ин-
формация за скулптурни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на 
членовете, платили членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на 
секциите (на електронен носител).

СБХ поднови абонамента си за информационния бюлетин CALL FOR ART, съдържащ ин-
формация за международни конкурси, биеналета, симпозиуми, резидентски програми и други 
в областта на визуалните изкуства. Подробната информация за тези събития, адресите и 
статутите за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след 
поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).

СБХ направи абонамент за списанията „Sculpture magazine“, „Flash Art“ и „Art Press“ за 
2015 година. Списанията са на разположение на членовете на Съюза в библиотеката.

УС на СБХ реши на свое заседание да се изготви технически паспорт на сградата на ул. 
„Шипка“ 6. Липсата на техническа документация, както и голямото значение на техническите 
данни за бъдещите промени в сградата изискват внимателен избор на фирма, която да из-
върши необходимите замервания и да направи съответните заключения. Надяваме се, че до 
края на месец март ще имаме компетентно становище, даващо яснота за по-нататъшните ни 
действия относно обновяването на „Шипка“ 6.

СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите 
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при 
следните условия:
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• членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС. 

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.

ИЗЛОЖБА НА „СЕКЦИЯ 13”

Творби за изложбата се приемат на 12 март, на 3-тия етаж в галерията на ул. „Шипка” 
6 от 10 до 17 часа. 

Откриване на изложбата – 13 март, 18 часа.
Изложбата е отворена за всички членове на секцията, като творбите им няма да се жури-

рат. Творбите на външните участници ще подлежат на селекция!

ОБЩА ИЗЛОЖБА НА СБХ

Съюзът на българските художници организира обща изложба, в която могат да участват 
художници, членове на СБХ от всички секции, които са заплатили членски внос.

Всеки автор може да представи до 3 творби (за живопис, скулптура, рисунки, графика, 
плакат, текстил, керамика, инсталация и други форми) в оригинал, които, в зависимост от ха-
рактера на произведенията да заемат общо не повече от 3 линейни (за стена) или 3 кв. м. (в 
пространството). За илюстрация, карикатура, комикс и др. – до 3 бр. табла. За творбите, които 
изискват стъкла за експониране, размерите са  50/70 см или 70/100 см.

Творбите трябва да са създадени през последните 3 години и да не са участвали в общи 
изложби в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6.

• Приемане – 30, 31 май и 1 юни от 11  до 18 часа,  галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6, 1 и 2 етаж
• Жури – 2 юни 2015 г.
• Откриване – 10 юни 2015 г., 18 ч.
• Закриване – 27 юни 2015 г.

ИЗЛОЖБА С ТЕКСТИЛ НА ТЕМА „СВЕТЛИНА”

Изложбата се организира от секция „Текстил” в СБХ и е отворена за всички колеги, които 
биха използвали в работите си текстила като елемент или някоя от текстилните техники.

Текстилът е материал, който в съвременното изкуство служи като изразител на най-разно-
образни артистични идеи.

• Творбите ще се приемат на 11 юли 2015 г. /събота/ от 10 до 17 часа на 1 етаж в галерията 
на СБХ на ул. „Шипка“ 6

• Откриване – 16 юли 2015 г., 18 ч.
• Закриване – 31 юли 2015 г.
Моля, заявете намерението си за участие предварително и при възможност изпратете 

снимки на работите си на anjibg@abv.bg /Ани Шапкарова/
michaelamishi@gmail.com  /Михаела Пъдева/

съобщения
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА

От 26  до 31 март 2015 г. в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6, ІІІ етаж, ще се проведе 
благотворителна изложба, която се организира по идея и с участието на Роза Енгибарова. 
Средствата, които ще бъдат събрани от продажбата на творбите, са предназначени за деца, 
болни от церебрална парализа и епилепсия.

В изложбата могат да се включат художници, желаещи да предоставят свои творби с бла-
готворителна цел. Цените на произведенията трябва да бъдат минимални, за да могат да се 
реализират в полза на благотворителната кауза.

• Приемане на творбите – 26 март 2015 г. от 11 до 17 часа, галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 
6 – ІІІ етаж

• Откриване – 27 март 2015 г., 18 ч.

ЖИВОПИСЕН ПЛЕНЕР НА АРТ ЦЕНТЪР „ИЛИНДЕНЦИ“

Съюзът на българските художници и Арт център „Илинденци” организират пленер – жи-
вопис (за членове на СБХ), който ще се проведе от 25 до 31 май в Илинденци. Арт центърът 
предоставя нощувки за 7 автори в самостоятелни стаи и общо ателие за работа.  СБХ осигу-
рява дневни в рамките на 15 лева на ден, три платна с размер 50 х 60 см и средства за бои 
на стойност 50 лв. СБХ се ангажира с осигуряване на средства за транспорт в рамките на 
автобусен билет.

В края на пленера се организира изложба в Арт център „Илинденци”, като след изложбата 
участниците оставят по една творба на СБХ и една на домакина.

Желаещите да участват трябва да представят 5 снимки на свои работи и биография, които 
да изпратят на имейл адрес: press@sbhart.com или да ги донесат лично в СБХ, ул. „Шипка” 6, 
ет. 4, в секретариата от 10 до 17 часа,  до 31 март.

Жури, съставено от ИБ на СБХ, представител от ръководството на секция „Живопис” и Иван 
Русев, ще избере седемте автори.

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА

Февруари 2015 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

„Емпатия“ – изложба на Албена Щениовска-Еглофф,
Елица Матеева-Паскинс и Райна Стоймирова, ет. 4 
12 – 27 февруари
Откриване – 12 февруари, 18 ч.

Изложба на Михаил Деянов – живопис, ет. 3
20 февруари – 10 март
Откриване – 20 февруари, 18 ч.

съобщения
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ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125

 Изложба на Абдул Разак Ясер – живопис 
 23 февруари – 6 март
 Откриване – 23 февруари, 18 ч.

ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29

 Изложба на Иван Михайлов – Жани
 17 – 28 февруари
 Откриване – 17 февруари, 18 часа

Март 2015 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

Ангел Спасов /1884-1974/ – юбилейна ретроспективна изложба скулптура, ет. 1
5 – 20 март
Откриване – 5 март, 18 ч.

Петър Куцаров /1921-2015/ и Стоимен Марков 
скулптура, живопис, рисунки, ет. 2
6 – 25 март
Откриване – 6 март, 18 ч.

„Projections“ – изложба на чешкия скулптор Лацо Сорокач, ет. 4
11 – 30 март
Откриване – 11 март, 18 ч.

Изложба на „Секция 13“, ет. 3
13 – 25 март
Откриване – 13 март, 18 ч.

Изложба „Тайните на корейските занаяти”, ет. 1
25 март – 9 април
Откриване – 25 март, 18 ч.

Благотворителна изложба, ет. 3
27 – 31 март
Откриване – 27 март, 18 ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125

Георги Нейков – фотография 
10 – 28  март
откриване – 10 март, 18 ч.

05 

съобщения
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ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29

Димитър Георгиев – Шипката
10 – 23 март
Откриване – 10 март, 18 ч.

Април 2015 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

Национална изложба „Карикатура“, ет. 2
1 - 29 април
Откриване – 1 април, 18 ч.

Изложба на представителството на СБХ в град Перник, ет. 3
2 – 18 април 
Откриване – 2 април, 18 ч.

Изложба на Анастасия Панайотова – графика, ет. 4
3 – 23 април
Откриване – 3 април, 18 ч.

СБХ и Пиреос- БългарияАД представят Василка Монева – живопис, ет. 1
15– 29 април
Откриване – 15 април, 18 ч.

Изложба на представителството на СБХ в град Кюстендил, ет. 3
23 април – 14 май
Откриване – 23 април, 18 ч.

„Конникът II“ – художествени дискурси
(изложба рисунки на Любомир Каралеев), ет. 4
29 април – 18 май
Откриване – 29 април, 18 ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125

„Мигновения” – изложба на Юлиян Табаков /широкоформатна фотография/
началото на месец април

Скулптурен  проект „Без дистанция”
Откриване – 24 април, 18 ч.

06
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40 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРАТА

Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения 
на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове на ка-
рикатурата.

Цели:
• да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България;
• да допринася  за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в 

страната и в чужбина

Изисквания за участие:
• В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на кари-

катурата.
• Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две национални 

изложби).
• Минимален формат на представените карикатури – А4.
• Работите се предават, монтирани на не повече от 5 бр. бели или сиви картонени табла/

паспарту със задължителен размер 50 х 70 см.  

Срокове:
• Приемане: 27 март (петък) 2015 г. в изложбената зала на 2 ет., СБХ, „Шипка” 6
• Откриване:  1 април (сряда) 2015, 18.00; СБХ, „Шипка” 6, 2 ет.

Издания:
За изложбата се издават плакати и покани.
Участието на всеки художник  в изложбата се приема като негово съгласие карикатурите 

да бъдат репродуцирани за нуждите и целите на секция „Карикатура”.

Журиране:
• Селекционна комисия, съставена по предложение на секция „Карикатура” и съгласувана 

с УС на СБХ, преглежда всички представени творби и определя колекцията на изложбата.
• Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция „Карикатура”, определя награ-

дите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събити-
ето). Към състава на журито се включват и представителите на организациите партньори.

Награди:
• НАГРАДА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

• НАГРАДА НА СЕКЦИЯ „КАРИКАТУРА” ЗА  ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО 

• НАГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА „ДОНЬО ДОНЕВ” 

• НАГРАДИ НА РАЗЛИЧНИ МЕДИИ И ПАРТНЬОРИ

07

конкурси
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ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ  
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

РЕГЛАМЕНТ:
Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел пре-

доставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои 
творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови 
художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско 
изкуство. 

Организаторите са предприели действия за осъществяване на  изложба в чужбина, на ко-
ято да бъдат показани наградените творби и каталог с всички наградени автори и участници 
в заключителната изложба през 2016 г. 

ФОРМА НА ПРОЕКТА: 
В продължение на две календарни години (2015 – 2016)  на територията на страната съв-

местно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в 
градовете: Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и Варна. Във всеки град се на-
значава определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно 
по една в разделите живопис, скулптура и графика. 

В края на 2016 година в гр. София се провежда заключителна изложба – конкурс, по време 
на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура 
и графика. 

Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват във за-
ключителната изложба - конкурс  Алианц България  за живопис, скулптура и графика през 
2016 г. в София

ОРГАНИЗАТОР:
Проектът се организира от Алианц България със съдействието на централното ръковод-

ство и на съответните регионални групи на СБХ. 

МЯСТО:
Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона 

– Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив, Варна
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София,  галерия на СБХ, 

ул. „Шипка” 6

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април 2015 г. – октомври 2016  г.

2015 г. – регионални изложби 
април – Велико Търново, Изложбен комплекс, ул. „Р. Михайлов” 1 (16 април – 15 май 2015)

Включва регионите Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Габрово. за контакт: Мария 
Маринова – 0884 037 556, Станимир Борисов – 0884 201225; 062 6215 25 

май – Бургас, БХГ „Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон” 24 (19 май – 26 юни 2015)
Включва регионите Сливен, Бургас, Ямбол и Хасково. за контакт: Георги Динев – 056 84 21 69

юни – Плевен, Градска галерия, бул. „Скобелев” 1 (4 юни – 2 юли 2015) Включва регионите 
Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана и Лом. за контакт: Мирослав Минчев, Антония Караива-
нова – 064 80 20 47

2016 г. – регионални изложби 
април – София /допълнително ще се уточнят датите/ Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, 1 и 2 
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етаж. Включва регионите София, София окръг, Перник, Благоевград и Кюстендил. за контакт: 
Ани Шапкарова – 02 846 72 48

май – Пловдив, Градска галерия, ул. „Съборна” 14 А /допълнително ще се уточнят датите/
Включва регионите Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград и 
Кърджали. за контакт: Красимир Линков – 032 63 53 22

юни – Варна,  Градска галерия, ул. „Л. Каравелов” 1 /допълнително ще се уточнят датите /
Включва регионите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Силистра. за контакт: Пламен Аврамов 
– 052 62 04 43

октомври – заключителна изложба /допълнително ще се уточнят датите/ Галерия на СБХ, 
ул. „Шипка” 6, 1 и 2 етаж  за контакт: Ани Шапкарова – 02 846 72 48

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в 

областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията 
на съответния град или регион.

2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за диплом-
на защита.

3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюже-
тен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.

/Скулптурните творби да са изработени в траен материал./
Творбите, които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.
4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отгова-

рят на статута на конкурса.
5. Всеки автор може да представи от една до три творби. 
При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.
6. Задължителен  формат:
 • за живопис – максимален размер: височина до 200 см х ширина до 200 см 
 • за графика – максимален размер до 80 см х 120 см
 • за скулптура – максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см

7. В Националната изложба – конкурс за Големите награди на Алианц България през ок-
томври 2016 г. в София участват  само наградените и номинираните автори от регионалните 
изложби от 2015 и 2016 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен 
всеки автор във финалната изложба, като минимум ще бъде по една творба от всеки автор.

Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
8. Транспортните разходи са за сметка на участниците.
9. Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отго-

ворност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата 
и обратно.

10. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка 
• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
• Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с четливи букви. 

Пописването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
• Прилагането на кратка творческа биография е задължително (приложен формуляр с не-

обходимите данни за участие в каталога).
11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите инфор-

мация при изготвянето на каталог от изложбата . Организаторите имат право да репродуци-
рат всяка творба само в каталога от изложбата.
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12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба – конкурс. До-
пуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.

ЖУРИ: 
• Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава на журито влизат творци 

и изкуствоведи, определени от Алианц България. Журито присъжда и обявява наградите 
непосредствено преди откриването на проявите. 

• Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителите от 
страна на Алианц България.

• Информация за не допуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. 
Не приетите творби се връщат.

• Резултатите от журирането ще бъдат обявени  в сайта на Алианц България www.аllianz.
bg, в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.

НАГРАДИ :

1. Парична награда – Наградата е откупуване на творбата, както следва: 

Регионални награди: по една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба 
• 7 награди за живопис  х 2000 лв.
• 7 награди за скулптура  х 2000 лв.
• 7 награди за графика  х 1000 лв.

Национални награди:
• Голяма награда за живопис 4 000 лв. 
• Голяма награда за скулптура 4 000 лв.
• Голяма награда за графика 4 000 лв.

2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.

3. Издаване на двуезичен каталог, в които са представени всички наградени творби от 
регионалните изложби и по една творба от всички номинирани автори, които участват в за-
ключителната изложба в София през октомври 2016 г.

Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр 
от него.

4. Диплом за всички наградени и номинирани автори.
Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на открива-

нето на заключителната Националната изложба – конкурс в София.

Наградените работи по т. 1 остават собственост на Алианц България и влизат в колекцията 
на дружеството.

.
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ОСЕМНАДЕСЕТОТО МЕЖДУНАРОДНО БИEНАЛЕ НА ГРАФИКАТА –ВАРНА 2015

РЕГЛАМЕНТ

Осемнадесетото международното биенале на графиката – Варна’ 2015 се организира от 
Община Варна, Министерство на културата, Съюз на българските художници и се провежда 
под патронажа на кмета на град Варна.

ЦЕЛИ
1. Представя достижения на световното графично изкуство.
2. Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят.

ВРЕМЕ И МЯСТО
1. Осемнадесетото международно биенале на графиката – Варна 2015 се открива на 14 

август 2015 г. в Градска художествена галерия „Борис Георгиев” –  Варна.
2. Краен срок за получаване на творбите е 30 април 2015 г.
3. Адрес: МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА

Градска художествена галерия „Борис Георгиев”
ул. „Любен Каравелов” 1
9002 Варна
БЪЛГАРИЯ
тел/факс:(052)60 77 37
e-mail: ipbvarna@gmail.com

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Не се взема такса за участие.
2. Всеки  участник може да изпрати максимум две графични творби, създадени през по-

следните две години и изпълнени в КЛАСИЧЕСКИ техники, позволяващи тиражиране /БЕЗ 
ПРИНТЕР/. Размерът на графичните творби трябва да не е по-голям от 80 х 120 см и не по-
малък от 20 х 20 см.

3. Етикетите на творбите трябва да се залепят на гърба на графиките и да бъдат попълне-
ни с ПЕЧАТНИ БУКВИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

4. Творбите да не се изпращат в рамки, а в тубуси  или между две твърди плоскости.
5. На тубуса трябва да пише „ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ” и „БЕЗ ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ”.
6. Във формуляра за участие авторът дава съгласие или несъгласие творбите му да бъдат 

откупени и сам определя цената в български лева или евро. Данните от формуляра се включ-
ват в каталога и други публикации във връзка с биеналето. Формулярът можете да изтеглите 
от сайта на СБХ – www.sbhart.com 

7. Подписване на формуляра означава съгласие с регламента на биеналето.
8. Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите творби се връщат с всички оста-

нали след закриване на биеналето.
9. Творбите на специално поканените участници не се журират.
10. Разходите по изпращането на творбите до България са за сметка на автора, а разходите 

по тяхното връщане са за сметка на организаторите.
11. За щети, нанесени по време на транспортиране на творбите, организаторите не носят 

отговорност.
12. При желание участниците сами застраховат творбите си.

конкурси
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НАГРАДИ
Международното жури на Осемнадесетото международно биенале на графиката – Варна’ 

2015 присъжда следните награди:

1. Голяма награда на град Варна  – 2000 евро
2. Специална награда на журито –  1500 евро
3. Три равностойни награди – по 1000 евро
4. Награди на културни институции, организатори и спонсори.

Носителят на Голямата награда е поканен да направи самостоятелна изложба в рамките 
на следващото биенале.

Всички разходите по организация на самостоятелна изложба, както и тези по издаване на 
самостоятелен каталог се поемат от организаторите

ОТКУПКИ
1. Откупки се правят по цени, посочени от автора във формуляра. Изплащат се в български 

лева или съответно в евро.
2. Парите от откупката се депозират на банковата сметка на биеналето и могат да се полу-

чат от автора при представяне на документ за откупка.
3. Организаторите получават 20% комисионна от всяка откупена творба.
4. При желание авторите биха могли да направят дарение за биеналето. Творбите по-

стъпват в колекцията на фонда на галерията, от който се организират изложби в страната и 
чужбина.

ДРУГИ
1. Формулярът за участие трябва да се попълни четливо с ПЕЧАТНИ БУКВИ НА АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК.
2. На всеки участник се изпраща безплатен каталог.
3. В случай че творбите се върнат на организатора поради неточен адрес или име, след 

известен период от време се счита, че участниците се отказват от собствеността си върху 
творбата.

4. Организаторите запазват правото си да фотографират или публикуват фотографии на 
творбите за нуждите на каталози, за обществени връзки или рекламиране на биеналето.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС – ИЗЛОЖБА (ПЕКИН)
КОНФУЦИЙ 2015 - ШАРЖ, КАРИКАТУРА, РИСУНКА
КИТАЙ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ХУДОЖНИЦИТЕ

Предмет на конкурса са: карикатури, шарж, рисунки, графики, живопис и други произве-
дения на изобразителното изкуство, създадени с използването на различни техники, да са 
оригинали и да отговарят на едната или двете от посочените теми:

1. Шарж или карикатура на Конфуций
2. Китай през погледа на художниците – без ограничения във вида на произведенията.
И за двете теми няма ограничения на броя творби. Произведения, участвали в други кон-

курси, ще бъдат допускани. 
Максимален размер A3 (297 х 420 mm). 
Работите могат да бъдат изпращани по два начина:
• Като оригинали по пощата (за конкурса),  опаковани в защитно покритие на адрес:

конкурси
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конкурси
Organizing Committee of „Confucius Caricature” 2015 International Exhibition
2801 Suite, No.7 Building, Tianchang Yuan Media Village, 
Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107
• По електронна поща - cmiassn@163.com , формат А4 или А3 (JEPG, 300 dpi).
Краен срок 15 май 2015 (по датата на пощенското клеймо) или дата на е-мейла.

Награди и отличия
• Grand Prix – 1 по 2000 USD
• Златен медал – 2 по 1500 USD
• Сребърен медал – 2 по 1000 USD
• Бронзов медал – 2 по 800 USD
• Специална награда – 10 по 300 USD

Жури
1. Творбите за конкурса ще бъдат оценявани от международно жури.
2. Всеки награден участник ще получи награда и диплом.
3. Журито има право на окончателно разпределение на учредените награди, промяна на 

размера им или неприсъждане на награди. Решенията на журито са окончателни.
4. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени след окончателния избор през юли, 2015 г. 

на уебсайт:  www.cmiassn.org.  
Наградите подлежат на облагане според китайската данъчните разпоредби.

Други 
1. Участието в конкурса е безплатно.
2. Организаторите си запазват правото да включват представените творби в галерии и 

печатни издания.
3. Представените творби ще бъдат популяризирани в интернет.
4. Произведенията трябва да бъдат придружени от подпис на техния автор, снимка или 

шарж, кратка биографична бележка (CV) и попълнен формуляр за кандидатстване (моля из-
ползвайте главни букви). Формулярът можете да изтеглите от сайта на СБХ.

Каталог
1. Авторите на творби, включени в изложбата, ще получат каталог.
2. Работите, участвали в изложбата, ще бъдат включени в други представяния в страната и 

в чужбина след основното изложение. Организаторите планират да поканят автора с най-до-
бро представяне да направи индивидуална авторска изложба в галерията на организацията, 
включена в програмата на Фестивала 2015 г. 

3. Участници, които желаят да участват само в изложбата и в каталога, могат да изпратят 
отпечатано копие на адреса или по електронната поща (JEPG, 300 dpi).

Заключителни разпоредби
1. Организаторите си запазват правото да използват изпратените творби за рекламни цели, 

без никакви специални такси за авторите, да бъдат излагани и възпроизвеждани в различни 
рекламни материали, както и отпечатани и разпространени в каталози.

2. Наградените творби стават собственост на организаторите и ще бъдат включени в ко-
лекцията на галерията.

3. Организаторите на изложението имат окончателно мнение в тълкуването на правилника.
4. С изпращането на работите си художникът се съгласява с посочените по-горе правила и 

регламенти и дава съгласието си за публикуване на профила си в експозицията и каталога.
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Информация за контакти:
Имейл адрес:  cmiassn@163.com 
Адрес за кореспонденция: 
2801 Suite, No.7 Building, Tianchang Yuan Media Village, 
Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100107
Тел: 0086-10-84827182 , Fax: 0086-10-84827182

(Организаторите не носят отговорност за транспортни щети.) 

Краен срок за приемане на творби - 15 май 2015 (датата на пощенското клеймо)
Окончателно журиране – юли 2015.
Откриване на изложбата – месец юли 2015.

AUTOR 
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА СЪВРЕМЕННА БИЖУТЕРИЯ, БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ
9 – 10 май 2015
 
Международен панаир за съвременна бижутерия „AUTOR“ е един от най-значимите за Юго-

източна Европа. Биеналето цели да създаде динамична среда с високи стандарти на селек-
ция. На участниците се предлага достъп до атрактивна клиентела. Това е платформа, която 
стимулира и създава диалог между дизайнери и тяхната публика: клиенти, дистрибутори, 
специализирани медии. 

Селекция:
В „AUTOR“ могат да участват професионални бижутери, художници, които създават съвре-

менни бижута, галерии за бижута, училища от целия свят – всяка държава и националност. 
Международно жури ще избере участниците, като се базира на следните критерии: концеп-

ция на бижутата, оригиналност, използване на иновативни материали и техники. 

Жури:
Дорис Манингер – директор на „Alchimia jewelry school“, Флоренция
Лучия Масей – директор на „Alchimia jewelry school“, Флоренция
Пауло Рибейро – основател и директор на Joya Barcelona
Джио Карбоне – директор на „Le Arti Orafe jewelry school“ и „Preciosa Exhibition“, Флоренция
Дан Пиерсинаро – основател и директор на „AUTOR“

Крайният срок е 5 април 2015!
Резултатите ще се обявят след 13 април 2015.
Изпращайте заявките за участие на адрес: hello@dautor.ro 

конкурси
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СТОЯН ВЕНЕВ
/Текст от каталога към изложбата със съкращения/

Стоян Венев е роден на 21 септември 1904 година в село Скриняно, Кюстендилско, в се-
мейството на Пена и Вене Илиеви. Завършва VІ гимназиален клас в Кюстендил. От 1925 до 
1931 година учи в Художествената академия, негови преподаватели са Стефан Иванов, Борис 
Митов и Димитър Гюдженов. В един собственоръчно попълнен формуляр Венев посочва за 
свои учители само първите двама. До края на живота си (1989 г.) той живее в София. 

Ранните години на художника преминават в Кюстендил, където след смъртта на Вене се 
преместват майка му, по-големият му брат и едва тригодишният Стоян. Въпреки всичко съв-
сем скоро се проявява неговият неудържим художнически талант. Той живописва стените 
на една фабрика и запълва всяка свободна минута с рисуване. По някои сведения първите 
си бои и напътствия Стоянчо получава от Владимир Димитров – Майстора, който насърчава 
в ранните им години почти всички членове на т.нар. кюстендилска школа – Асен Василиев, 
Борис Елисеев, Богомир Лазов, Борис Колев и други. Според биографични данни Майстора 
насочва Стоян Венев и към Художествената академия. 

 Работите на Стоян Венев от студентските му години в края на 20-те определено показват 
интерес към символизма и към автори като Георг Грос, Жул Паскин и Арнолд Бьоклин на-
пример. Днес може да се открият редица аналогии между света на Стоян Венев и есетата за 
20-те години на Константин Петканов, Константин Константинов или Димо Казасов. Петканов 
пише за българина и бита му в „Празникът на земята” така, сякаш описва картина на Венев. 
По своеобразен начин К. Константинов в свое есе за провинцията ни препраща към една 
страна в изкуството на Венев, свързана с градския бит. Близък приятел на Борис Коцев, този 
писател неслучайно открива възможност за аналогии с кюстендилския художник. Венев и Б. 
Коцев по-късно се срещат често в сатиричните страници на вестниците през 40-те и 50-те 
години на ХХ век. 

 „Предпочитам да разговарям, а не да говоря” – казва по друг повод Стоян Венев. И дейст-
вително той, който толкова забавно и детайлно говори за живота, за хората, за бита, с ус-
мивка и хумор прави от монолога разговор. Това е и част от специфичната чувствителност 
на твореца. „Сама по себе си верността към националната традиция не прави изкуството 
народно.“ 

От 1931 година (според други източници от 1934) Стоян Венев е член и вероятно и основа-
тел на Дружеството на новите художници. Както в ранните, така и в много от по-късните му 
живописни творби, рисунки и карикатури, се прокрадва критичност, оценъчност с драматичен 
оттенък и отношение към тогавашната противоречивост на социалния строй и бита. 

Стоян Венев публикува сатирични рисунки и карикатури още като ученик. По-късно в 
София заедно с Иван Фунев открива и първата си изложба (1932), наречена „Седем стъпки 
под земята”. Тя има успех и двамата художници организират още 4-5 изложби в София и про-
винцията. По това време от Венев се заинтересува не само широката публика, а и видни кри-
тици и интелектуалци като Сирак Скитник и Анна Каменова. До 1944 година той прави шест 
изложби и публикува много карикатури във вестници и списания – „Червен смях”, „Новини”, 
„Ехо”, „Маскарад”, „Звънар”, „Див дядо”, „Жупел” и други, често под псевдонимите Пролетарче, 
Рета Зампир, Хриска, Хриска-Про и т.н. (Христина е името на неговата съпруга, за която той 
се оженва като студент.) За много от тези карикатури, както и за сатиричните му рисунки и 
живопис, той е преследван от полицията и цензурата, наричат изкуството му порнография. 
Гоненията са били чисто идеологически и политически и далеч не са от морален характер. „Аз 
просто показвах разликите, а търпях бича.” 
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В края на 30-те години и през 40-те години Венев прави едни от най-силните си графични 
произведения, включително и карикатури. Непосилно е да се изброят многобройните му са-
тирични рисунки, публикувани в пресата под различни псевдоними. Сам той заявява, че има 
десетки и хиляди рисунки, а още повече е смачкал и захвърлил. Под името Пролетарче той 
отпечатва и няколко „комикса”, единият от които наименува „Парче от кинематографическа 
лента”. 

Стоян Венев е високо оценен от критиката, в някои случаи творбите му са абсолютизирани 
като постижения заради неговия отличаващ се стил. Това безспорно е била обективна оценка 
не само по отношение на смисловите страни на произведенията, но и по отношение на техните 
графични стойности. Още с първите си стъпки Стоян Венев е от малкото млади художници, 
които не се повлияват от Александър Божинов. 

След 1944 година авторът променя спецификата на своята социалност, темите му често 
са морализаторски, но народното му чувство и лъхащата от изображението доброта го пра-
вят лесно възприемчив. През 1967 година на Обща изложба на карикатурата той получава 
първа награда за една рисунка, която изобразява млада майка с количка и цигара в уста и 
надвесени над бебето баби в народни носии. Карикатурата в България след 1944 година е 
определено с политически заряд и Стоян Венев следва тази линия. 

Паралелно със сатиричните творби от 30-те години насетне Стоян Венев рисува голи тела, 
ескизи към живописни платна, плакати. Всички те се характеризират с типичната за Венев 
панорамност, виртуозност, свобода на рисунката, с хумор, ирония, доброта и сатиричност. Към 
професионалната дейност на автора трябва да се отбележат и многобройните му илюстрации, 
сред които се отличават тези към „Смешни истории” на Орлин Василев, „Момичето с дългите 
коси”, „Китайски народни приказки” и други. 

Още от студентските си години, когато живее в една квартира с Васил Гачев, по-късно и с 
Бешков, и прави първите си изложби с Иван Фунев, той заявява присъствие в българската 
живописна школа. Може да се каже, че в началото се виждат различни влияния, прозират 
традициите от примитива на църквата „Свети Тодор” до село Бобошево, на народните рисунки, 
на писаните каруци и въобще на българското наследство. Днес не можем да си представим 
неговото изкуство без националния дух, но също така не можем да разделим националната 
духовност от Стоян-Веневата образност. 

Той рано изгражда своя личен стил. Що се отнася до Академията, казва, че там най-големи-
ят учител му е бил моделът, а за по-късните му картини пример му е животът. Именно затова 
характерна черта на неговата живопис е примитивът, следващ примитивността на бита, на 
отношенията, на действията, които Венев е виждал и където е съществувал. „Аз не измислям 
нищо – аз всичко взимам от народа, от народните умотворения, от приказките на народа” – 
споделя в началото на 60-те години художникът. 

С течение на времето той развива живописния си маниер към все по-експресивно изграж-
дане, ярки тонове, пестеливост на изказа. Друга картина, която сам авторът посочва като 
свое постижение, е „Септемврийски нощи” (1961-1962). Творбата бързо става христоматийна и 
получава високо признание и отличия. 

За картините на Стоян Венев се е говорило и ще се говори много. Той е изключително 
продуктивен и независимо от това, че има творби, върху които работи по няколко години, 
с много подготовка и ескизи. Количествено живописта му е необозрима. Той е художник 
на състоянията на живописната материя, а творчеството му във всяка своя проява следва 
световъзприятието и митологията на времето. Може би понякога преинтерпретираме този 
художник, но истината е, че той е недоинтерпретиран. За него са написани много вдъхновени 
слова, почти няма критик, който да не го е забелязал и анализирал, и все пак той предстои 
да бъде осмислен и в бъдеще. 

Съществува и проблемът за отношението на Стоян Венев към модерното. Достатъчен е 
дори примерът от ранните му графики или късните актове, за да го включим в дискусията за 
модерността и нейните исторически трансформации. Не това е основното в неговото изкуство 
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обаче – то, както народното творчество, е стимул и пример, от който модернистичните тенден-
ции могат да градят. В нашата изобразителна култура има и други подобни примери. Доколко 
съвремието може да оцени тези енергии е отговорност на поколенията.

Димитър Грозданов

В СВЕТА НА СТОЯН ВЕНЕВ

Стоян Венев е творец с много лица – живописец, график, карикатурист и илюстратор. При-
митивното българско село с неговите бит и абсурди, изобразени в различни аспекти, може 
да се види в творбите на Стоян Венев. С реалистичен, съпричастен и ироничен поглед худож-
никът пресъздава динамиката на своята епоха, надниквайки в социалните противоречия и в 
интимните й съдържания. 

Всичко това може да се види в ретроспективната изложба „110 години от рождението на 
Стоян Венев“, експонирана в залите на СБХ.  Подредена тематично, експозицията дава въз-
можност да се проследят различните етапи от работата на автора, жанрове и предпочитана 
техника. В изложбата може да се видят творби, които са предоставени от фондовете на град-
ските галерии от Кюстендил, Казанлък, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Ямбол, София, както и 
от частните колекции на акад. Светлин Русев и Иво Димитров, някои от които са познати на 
аудиторията, а други се показват за първи път.   

Роденият през 1904 г. в с. Скриняво, община Кюстендил, художник още от ученическите си 
години започва да очертава своя индивудуален творчески почерк. Известен под псевдонима 
Пролетарче, Стоян Венев рисува карикатури за различни вестници и списания като „Червен 
смях“, „Звънар“, „Ехо“ и други, в които ясно проличават подигравателният тон и разоблича-
ването на буржоазията. Съдбата го среща с Владимир Димитров – Майстора, който открива 
таланта му и го насочва в артистичните среди. Стоян Венев завършва живопис в Художест-

Стоян Венев - Сватба
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вената академия през 1931 
г. в класа на Стефан Ива-
нов, Борис Митов и Дими-
тър Гюдженов, но и тук 
той се вписва в конфликт 
с изповядваната за време-
то академична естетика и 
художествени принципи и 
не веднъж търпи критика 
заради волността си върху 
платното. Няколко години 
след дипломирането му, 
серия с еротични рисунки 
са конфискувани от излож-
ба поради неморалното им 
въздействие и е съден за 
порнография, но доколко 
те граничат с  вулгарност-
та, въпросът остава спорен. 
Той е автор, който чрез из-
куството си напомня за су-

ровите реалности на отминалия век, използвайки остроумни художествени решения, за да 
разобличи абсурдите на социалната действителност. И както самият художник казва: „Исках 
да противопоставя два свята – света на богатите и този на бедните. Роден съм на село, 
израснах в мизерия и недояждане… мъча се да бъда изразител на социалната неправда.“  
Стоян Венев стои далеч от самоизтъкване и въпреки отличията, с които е награден, той из-
бира относително самотния живот и се изолира в ателието си, за да запази творческата си 
независимост. 

Почеркът на художника е толкова особен и отличителен, че светът и образите в творбите 
му не може да се сбъркат с ничии други. Стоян Венев създава характерна галерия от типове 
и ситуации, за които не е необходим подпис. Достатъчно е да се вгледаме в неговите герои – 
попове, селяни, чорбаджии, работници, мустакати и ококорени, грозни и смешни, деформирани 
и огрубени. Веневските персонажи от една страна забавляват с комичността си, но едновре-
менно с това в тях се чете сила и чистота. 

Освободеността на щриха, лаконичният и експресивен контур, контрастът и гротеската ясно 
разкриват авторовата идея. Живописта му – цялостна и зряла, като композиционно решение, 
експресивна, богата, пластично убедителна и вълнуваща като образ, е наситена с човешки 
състояния. Подвластен единствено на истината и наблюдател на социалните и политически 
процеси, той е майстор на психологическото изображение. Авторът се вглежда аналитично 
и съпричастно в човешката участ и център на всичките му композиции е човекът. Неговата 
социална чувствителност проличава в избора на типажите и сцените, в които социологически 
погледнато смешното достига и други измерения. В тях чрез хумористичното интерпретиране 
се разкрива  откритата му симпатия към селските веселби, шумните сватби с оглушаващи тъ-
пани и гайди, но и съчувствие към трудно битие на хората и възхищението към физическата 
им сила.

Когато застанеш пред творбите на Стоян Венев, сякаш се пренасяш в неговата вселена, 
в живота и ежедневието, в които неизменно място имат и светлото и тъмното, комичното и 
трагичното.

Наташа Ноева

Стоян Венев - Изненада
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НАЦИОНАЛНА НАГРАДА „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА” ЗА 2014 

Годишната национална награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора” беше връ-
чена на официална церемония в деня на рождението на Майстора – 1 февруари, в  Худо-
жествената галерия в град Кюстендил, носеща името на големия художник. Престижната 
награда е възстановена през 2013 година след прекъсване от над 20 години по инициатива 
на Община Кюстендил, с участието на Съюза на българските художници и Министерството на 
културата. В периода от 1973 г., когато е учредена от СБХ, до 1989 г., когато е връчена за 
последен път, наградата има 39 лауреати. Между тях са легенди като Златю Бояджиев, Ненко 
Балкански, Илия Петров, Генко Генков, Стоян Сотиров, творци от следващото поколение като 
Калина Тасева, Димитър Киров, Светлин Русев. Двукратно са награждавани Атанас Яранов, 
Вера Недкова, Веса Василева, Емил Стойчев и Милко Божков. След нейното възстановяване 
са награждавани проф. Андрей Даниел и Свилен Блажев.

Тази година журито се спря измежду четирите номинации на проф. Ивайло Мирчев. През 
изминалата 2014 година художникът реализира пет самостоятелни изложби, всички те беля-
зани като честване на неговия 60-годишен юбилей: 

• „Конферанс“ – Художествена галерия Кюстендил „Владимир Димитров – Майстора“, откри-
та на 7 юни 2014 

• „Конферанс 2/ Упражнения по рисуване и водни техники“ – галерия „Резонанс“, Пловдив, 
открита на 14 октомври 2014 

• „Конферанс. Упражнения по живопис“ – ателието на художника, открита на 13 ноември 2014 
• „Конферанс. Упражнения по живопис“ – галерия „Пролет“, Бургас, открита на 18 ноември 2014 
• Изложба живопис – галерия „Теди“, Варна, открита на 22 януари 2015 

Тук публикуваме словото на председателя на СБХ Любен Генов от официалната церемония 
по връчването на наградата:

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми гости,
Мили приятели,
Скъпи колеги,
Днешният повод за тази тържествена среща е наистина изключителен. И тъй като все пак 

ми се иска да подхвана темата отнякъде, се сетих как преди малко повече от месец слу-
чайно попаднах на един текст на Иво Андрич в „Знаци по пътя”, отнасящ се до творческия 
резултат, до делото на твореца, жизнеността на това дело и  възприемането му. Изкушавам 
се да цитирам поне началния абзац: „Който се занимава с някаква художествена или научна 
работа и иска делото му, когато го завърши, да бъде публикувано, изложено пред погледа 
и преценката на обществеността, би трябвало преди това да знае всичко, което го чака, 
на какви възможни опасности се излагат и неговото дело, и самият той. Но той не го знае 
и не може да го знае, защото не е възможно то да се предвиди. Едва по-късно, често много 
по-късно, той има случай да види в каква авантюра се е впуснал и да разбере онова, което, 
тласкан от творчески инстинкт, … не е видял.”

Днес, 1 февруари 2015 г., на рождения ден на великия творец Владимир Димитров – Май-
стора, по традиция тук, в Кюстендил, в прекрасната градска галерия, ще бъде връчена тре-
тата (от новото издание) Национална награда за живопис на името на Майстора – едно от 
най-значимите отличия в сферата на изкуството и културата. Днес един от четиримата номи-
нирани, впуснали се в авантюрата, наречена изкуство, ще усети вкуса на славата, тази сладка 
част от резултата към който, съзнателно или не, го е тласкал творческият инстинкт… 

Преди две седмици жури, избрано от УС на СБХ в състав: Любен Генов – председател, проф. 
Андрей Даниел, проф. Божидар Бояджиев, Весела Христова-Радоева, Димитър Грозданов, 
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проф. Димитър Чолаков, 
Красимир Линков, На-
дежда Кутева, предста-
вители на община Кюс-
тендил, на Министерство 
на културата и на КК 
на СБХ, прегледа пред-
ложенията и номинира 
следните автори: Ванко 
Урумов, Ивайло Мирчев, 
Николай Майсторов и 
Станислав Памукчиев.

Днес ще стане ясно 
името на победителя. Той 
ще получи статуетка, ди-
плом, 5000 лв. от община 
Кюстендил и 2000 лв. от 
Министерство на култу-
рата. Статуетката, след 
проведен в СБХ конкурс, 
е специално изработена 
за случая от скулптора 
Кирил Матеев. 

И така, най-големият въпрос на деня е: „Кой е носителят на наградата „Майстора”?
Неговият учител, професорът му по живопис от Художествената академия, скоро написа 

за последната изложба на своя ученик: „Да се пише за изкуството му е колкото привле-
кателно, толкова и трудно. Привлекателно, защото става дума за художник, генетично 
предопределен да живее в духовното семейство на децата, целунати от Съдбата да бъдат 
нейни съзидатели. И трудно, защото изкуството му, независимо дали е повече или по-малко 
сюжетно обвързано, живее над конкретната определеност – там, където започва неговият 
вътрешен емоционален, душевен и духовен живот.

...Мощна, сурова, експресивна и сгъстена като състояние или деликатна и почти неръкот-
ворна като видение от света на поезията, живописта му е над временните изкушения на 
модата и пазара, над амбицията да бъде на хребета на вълната, защото е самата вълна с 
нейното вечно движение и непредвидима красота.” 

„Той обича играта на хрумвания, свободния летеж на инвенции и импровизации, внезапни-
те и на пръв поглед абсурдни смесвания на абстрактни визии, натуралистични фрагменти 
и лирични импресии” –  така казва за него един известен български писател и издател. 

„Във всяка негова картина аз виждам света му, виждам чувствата му, виждам мислите, 
радостите и болките му, виждам преживян момент от неговия живот” – споделя един про-
чут наш график и илюстратор. 

Известен наш критик и историк на изкуството пише: „Крайният творчески резултат е 
картина с дълбинно проникване в поетиката на видимото – визуалният образ е изключи-
телно пластичен, съсредоточен и единен дори когато е твърде отдалечен от реалността. 
Той е насочен към сетивата на зрителя, към емоционалния му строй.” 

Съвипускничка от академията и дългогодишна негова партньорка в преподавателската 
дейност искрено се възхищава на „... способността му да композира спонтанно, силно и въз-
действено цветните си видения. От най-деликатните, сякаш едва докоснати от четката 
акварели, до най-мощните кървавочервени симфонии в маслени бои…” Нарича го: „Абсолютен 

Ивайло Мирчев - Хайку
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романтик.” 
За една от последните си изложби самият той казва: „Тя е своеобразен преглед на живота 

ми в живописта. Не толкова идейната (концептуалната), колкото формално-пластичната 
страна на творческите ми търсения. Сюжетът, доколкото съществува, е по-скоро функция 
на базисните ми експерименти с колорита, фактурата, тоналната и психологическа орга-
низация на внушението и всички останали елементи на картинното пространство. Очевид-
на е привързаността ми към така наречената „поетична реалност”, интерпретирана през 
моята чувствителност и темперамент. Не търсете открития. Вълненията ми са насочени 
по-скоро навътре, отколкото напред и нагоре.”

Ето какво казва той за „своите опити” във времето: „Социалистическите заводи ме впе-
чатляваха силно. Особено производство като агломерацията и доменните пещи в Креми-
ковци, които ми напомняха на преизподня. Там се виждаше на не повече от 3-4 метра, след 
това –  стена от прахоляк. Огромни халета. Човеци – като сомнамбули в атмосферата на 
„Междузвездни войни”… За да ходя в Кремиковци дори си извадих специално разрешение. 
Беше 1983-1984 година… Направих голяма серия рисунки. В тях нямаше никаква надежда. 
Умишлено целях да не е красиво, текстурата беше тежка и груба, почти отсъстваше цвят. 
Чувствах се бунтар…

След известно време ни „сполетя” демокрацията и моят протест се обезсмисли. Нямаше 
вече срещу какво да протестирам. Можехме да крещим и крещяхме свободно. Смених диамет-
рално търсенията си – заработих с цвят. Започнах една свободна, колористично-абстракт-
на серия, но без да късам докрай с натурата… Абстрактните картини наистина бяха моите 
опити. Първо в търсенето на собствен език, после в търсенето на пластична система… 
Бяха много хубави времена – аз търсех, бях екзалтиран.”

За последните три десетилетия в неговия творчески път могат да бъдат преброени повече 
от двайсет самостоятелни изложби в страната и чужбина. 

От ателието по живопис, в което преподава, са излезли десетки талантливи художници, 
вече здраво стъпили на съвременната арт сцена. Част от кариерата му е свързана и с една 
продължителна отговорност, една тежка отдаденост (много често горчива и неблагодарна), 
една изключително сериозна работа – първо като секретар, а по-късно и два мандата като 
председател на СБХ.

Ето какво споделя лауреатът на тазгодишната награда „Майстора”, връщайки се още 
по-назад във времето: „Когато бях ученик, имах няколко прости желания: исках да науча 
тайните на живописта, да направя нещо невиждано досега и да стана известен художник. 
Трябваше ми Учител и определено усилие от моя страна. Съдбата ме изпрати при Учител, 
а усилието ми бе право пропорционално на моята младост. Учителят ме учеше на занаят 
и на някои незначителни неща като достойнство, дисциплина, смиреност, човещина… Учил-
недоучил, Учителят ме покани да му стана помощник. Бях му верен, стараех се от все сърце, 
търсех одобрение на моята работа…” 

Дали и доколко ученикът е усвоил уроците на Учителя е ясно… Той доказа това и с реди-
цата свои изложби през изминалата 2014 година. А дали може да се надява на одобрение? 
Безсъмнено – щом всички ние сме тук в очакване да му бъде връчена наградата.

Кой е учителят сигурно ще се досетите, но сега много по-важно е да разберем кой е 
ученикът. Дръпвам леко завесата. Ще ви разкрия, че дотук цитирах изказванията на лично-
сти и творци като Светлин Русев, Борислав Стоев, Иван Гранитски, Иван Маразов, Десислава 
Минчева, а вероятно това ще помогне на всички нас да се досетим, че днешният носител на 
престижната награда за живопис на името на „Владимир Димитров – Майстора” е: ИВАЙЛО 
МИРЧЕВ  

Любен Генов, 1 февруари 2015 г., Кюстендил
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ПЕТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА

Петото издание на Фестивала на съвременната керамика се организира от секция „Кера-
мика” към СБХ и се откри в салона на галерия-книжарница София прес на 12 декември 2014 
г. Това събитие е продължение на традиционните ежегодни керамични изложби, които са и 
празник за художниците керамици. Експозицията е етап от реалното състояние на керамич-
ното изкуство в България или по-точно на част от него. Изложбата има за цел поддържане 
на художествената традиция, утвърждаване на приемствеността от различните поколения 
творци, демонстриране на нови техники и естетически похвати. Искам да започна с факта, че 
салонът на галерия-книжарница София прес е твърде малък за такъв род изява. Творбите 
не могат да въздействат самостоятелно, пространството помежду им бе ограничено и това се 
отрази на качеството на изложбата като цяло.

В рамките на фестивала бе зададена и конкурсна тема „Малкото е повече /The less is 
more/“. Тенденциите в изложбата са в три насоки: технологични ефекти, концептуални идеи 
и визуална изразителност. Съзнателно се търсеше и философска дълбочина в пластиката и 
цвета, пренесени в керамичния материал.

Фестивал на съвременната керамика 2014 запазва и една от основните си цели – да бъде 
място за среща на творците от различните поколения. В изложбата участваха утвърдени 
автори като проф. Ивана Енева, Саша Балева, Антонина Конзова, Емилия Панайотова, Венера 
Гълъбова, Марена Джингова. Присъствието на керамици като Силвия Чанева, Росица Тренда-
филова, Бончо Иванов, Меглена Шаманова, Иван К. Иванов, Атанас Гаджев, Йоанна Кемилева, 
Румяна Дочева, Невелина Янакиева, Нели Христова утвърждава за пореден път стабилността 
и високия художествен дух и професионализъм на ежегодните керамични изложби. 

Все по-осезаемо както за художествените кръгове, така и за публиката е присъствието 
на млади творци във Фестивала на съвременната керамика. Между тях са Марта Димитрова, 
Александра Ненова, Моника Попова, Елена Виденова. С творбите си те придават „свежест“ и 
динамика в традиционните керамични експозиции чрез своя осъвременен „поглед“ към мате-
риала и актуален усет към света.

Наградата в конкурса бе присъдена на художничката Росица Трендафилова, която от годи-
ни доказва високия си професионализъм с изискан стил, технологична иновативност и вкус. 

Присъдени бяха и 3 равностойни поощрителни награди на Янко Ненов, Марта Димитрова и 
Александра Коцева.

Фестивалът на съвременната керамика демонстрира по своебразен начин духа и отговор-
ността на творците керамици да преминават през „подвижните пясъци“ на ежедневието чрез 
своето мислене и съзидание и с творчеството си да бъдат част от глобалната културна сцена. 
Именно заради тях изявата трябва да продължи.

Йоанна Кемилева

Марта Димитрова (поощрителна награда)
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ЙОАН ЛЕВИЕВ 
АВТОПОРТРЕТЪТ КАТО БИОГРАФИЧЕН ПРОЧИТ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Самоанализът изисква дисциплина. Са-
моиронията – достойнство. А тяхната пов-
торяемост – смелост. Йоан Левиев е от оне-
зи художници, които непрестанно изучават 
себе си. През целия си живот художникът 
рисува автопортрети в различни техники и 
с разнородни композиции, като запечатва 
мигове от живота си. Тези късчета памет 
сега са събрани в експозиция, посветена 
на отминалата 80-годишнина от рождени-
ето на художника в Софийска граска ху-
дожествена галерия. Платна и рисунки ни 
помагат да прочетем скритото, да доловим 
неказаното и да открием онези елементи 
от пъзела на сложната личност на Йоан 
Левиев, които до момента не са показвани. 

Формирането на Йоан Левиев като тво-
рец става в началото на 50-те години. През 
1958 г. той завършва специалност „Мону-
ментално-декоративни изкуства“, ръково-
дена от проф. Георги Богданов във ВИИИ 
„Н. Павлович“. Йоан Левиев не е сред най-
добрите студенти съобразно критериите на 
академичното рисуване. Вместо един етюд 
предпочита да направи 10 бързи скици, 
като извайва формата на един дъх. Той принципно не анализира, а синтезира конструкцията. 
Търси я чрез експресивни, категорични и здрави линии. Интересува го гледната точка, която 
предполага динамика и дава възможност за монументалност. 

Това е обединяващото във всички автопортрети в експозицията. През целия си творчески 
път – близо четири десетилетия, Йоан Левиев отделя достойно място на автопортрета. Можем 
да видим дори вътрешна еволюция на жанра. В ранните автопортрети е налице камерна 
самовглъбеност, търсене на себе си или къс романтичен самоанализ. От средата на 60-те 
художникът се изобразява в обкръжението на свои приятели, в атмосферата на Стария град. 
В експозицията можем да видим емблематични творби, доказващи личното и творческо при-
ятелство на пловдивските монументалисти – „Разговор на чаша кафе“, „Семейство Кирови и 
семейство Левиеви в Кафе дьо ла Пе“.

Навлизайки в зрелия си период творецът се изучава от гледна точка на своето призва-
ние. Доказателство са „Художникът на скелето” (1974), „Диалог” (1977), „Автопортрет” (1977), 
„Главната улица” (1979), „Конфронтация” (1983). „Автопортрет” (1977) е един от малкото „чисти” 
автопортрети на Йоан Левиев като композиция и формат. Художникът кадрира в малкото по 
размер платно само главата си. Обемите напират да излязат от рамката. Автопортретът има 
характер на портрет ескиз, защото съдържа непринудения, спонтанен жест на искрено изу-
чаващ себе си човек. Художникът гледа уверено зрителя, но в този поглед се чете и въпрос 
към другото „аз”, отправен към личността в огледалото. Йоан Левиев не се отказва от кон-
струкцията за сметка на колорит, фактура или деформация и  гради свободно образа си чрез 
тежки, плътни маси с живо, динамично полагане на мазката. Няма поза, няма преднамереност, 
няма статика. Живописната повърхност вибрира, но без да се губи приликата. Йоан Левиев 

 Йоан Левиев - Разговор на чаша кафе
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моделира лика си в относително студена гама от зелено, синьо и бяло, като включва топли 
акценти от жълто и кафяво. Контрастът лице – фон издава натюрела на неспокоен човек. Фо-
нът е пастьозно положен в топъл регистър на червено-кафява гама. Художникът изгражда 
пластика чрез цвят и материя, чрез напластяване на живописна маса. Независимо от формата, 
въздействието на този автопортрет е монументално.

Платното „Главната улица” (1979) представя други измерения на портретно/автопортретно. 
То е своебразен „портрет” на Пловдив – град на художниците, но е и диалог, в който пости-
женията на родното изкуство са съизмерени с тези на европейското. Картината е анализ-
обобщение, в което Йоан Левиев се изобразява редом с образите, които населяват духовния 
му свят. В тази творба се смесват асоциативно-метафоричната линия на ниво съдържание 
и монументалната трактовка на формата като пластически похват в съзвучие с монтажния 
принцип. Художникът „режисира” действието за целта на своето послание – да съчетае кон-
кретното с общочовешкото, да насели своя свят с образи – частици от световната култура. 
В това платно Йоан Левиев превръща целия свят в сцена, а сред участниците в действието, 
наречено живот, изписва и собствената си личност.

Едни от най-интересните автопортрети на художника са част от цикъла „Царски времена” /
началото на 80-те години/. Тези композиции, в които присъства и автопортрет, продължават 
темата за стойностите на битието, изведена в морално-философски план. В този цикъл, и 
особено в „Голямата клоунада”, 1991, има всичко – и гротеска, и ирония, и сарказъм, и равно-
сметка, и съжаление, и упрек, и насмешка, и самоирония, и размисъл. Характерът на цикъла 
е единен по отношение на стилистика и композиционни типове, но всяка от картините носи 
различни измерения на философска и емоционална съдържателност. Йоан Левиев ни показва 
облика на един противоречив свят, чийто главен герой е шутът. В шута като владетел и във 
владетеля като шут, в абсурда на една затворена ситуация Йоан Левиев вижда многостран-
ността на възможните тълкувания. Художникът включва и себе си като герой от този странен 
двулик свят, в който съжителстват приказността и пародията, клоунадата на властта и иро-
нията на съдбата, подчинени единствено на законите на парадокса. Действието в  цикъла е 
съчинено с цел да се анализира идеята, да се разруши връзката й с реалността в името на 
концентрираното въздействие. Този цикъл обобщава стремежа на художника към размисъл 
за стойностите на битието. 

Независимо в каква посока анализира собствената си същност, интензивният колорит, 
„стенописната” трактовка на формата, гротеската, мащабните несъответствия, дисонантните 
контрасти остават средствата, чрез които Йоан Левиев провокира, отключва асоциации и ан-
гажира с проблемите на обществото, времето и личността си. Изложбата изгражда и показва 
разнообразен и динамичен облик на художника Йоан Левиев. Зрителят прочита посоките, 
които самият творец оставя в своеобразна „животопис“, пълна с екстатични контурни ри-
сунки, фрагментирани изображения, неочаквани срезове, необичайни ракурси и експресивни 
решения. 

Основен проблем за Йоан Левиев е оценката и интерпретацията. Художникът вижда живота 
като фарс, шега и вечен въпрос в  поредица от композиции с автопортретен характер. И в 
„Царски времена“, и в „Дяволии” (1992) той се изобразява в ролята на шут. Шутът, комуто е 
позволено да прехвърля границата на шегата и истината, да смесва абсурда с бруталната 
реалност на ситуацията. Йоан Левиев се съмнява, колебае, вълнува, но в никакъв случай не 
се страхува да каже това, което мисли, да изрази онова, което чувства, или да се изобрази та-
къв, какъвто е. Той не премълчава и не смегчава нищо. А истинността на образа му, изграден 
през призмата на експозиция от автопортрети, се потвърждава с думите му: „Не се тревожа 
дали ще бъда разбран или не, достатъчно е, че съм искрен в работите си. Най-важно е да 
не заобикаляш истината.” /Из: Вишоградски, Г., „Сред цветната територия на Йоан Левиев и 
Енчо Пиронков. По повод на една изложба в Сливен”, в. Сливенско дело, бр. 5 от 14. 1. 1982/.

Даниела Чулова-Маркова
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ЮБИЛЕЙНИ  ДУМИ ЗА ПЕТЪР ПОПОВ / ПОПЕТО/
90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО И 30 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ХУДОЖНИКА

Роден е през 1925 в  Полски Тръмбеш под 
артистичния знак на Риби. Завършва Художест-
вената академия в София през 1949 година като 
ученик на Дечко Узунов и Илия Петров. Живее 
и работи в Русе от 1950 до смъртта си през 
1985. Главен художник сценограф на Русен-
ската опера. Дебютира като живописец в обща 
изложба през 1952.  Участва в няколко десетки 
изложби у нас, а също и в някои страни на Ев-
ропа. Носител на редица награди за живопис и 
сценография. 

Това е кратката енциклопедична справка за 
един живот в изкуството, не много дълъг, пре-
къснал в апогея си. Име, което без съмнение 
ще остане в аналите на българската живопис 
от ХХ век. От най-ярките представители на едно 
поколение – първото, което ще разчупи тесните, 
нормативни рамки на соцреализма след война-
та и ще обнови нашето изобразително изкуство. 
Безспорен лидер на една силна група – русен-
ската.

През 60-те години в този най-европейски 
град на България се събра група от млади и 
талантливи хора, която реши да скъса с кано-
на и „прелъстена” от очарованието на града и 
великата река край  него, започна да рисува 
по друг начин. Пристрастени към импресионис-
тите и постимпресионистите,  те се считаха за 

„ученици на Сезан и  французите след него”. Всички те:  Никифор Цонев, Любен Касабов, 
Марко Монев, Цветко Цветков, Ради Неделчев, Йордан Парашкевов, Стефан Кацаров, водени 
от най-смелия от тях – Петър Попов, започнаха да рисуват по-различно, по-освободено, по-
смело. Така се заговори за „русенската школа”, която заедно с „пловдивската” даваше тон в 
страната.

Петър Попов делеше деня си между ателието на красивата улица „Славянска” и Операта. 
И това неминуемо се виждаше още от самото начало. От първите му малкоформатни кар-
тини с балерини „ала Дега” , дамски потрети и натюрморти с цветя през по-конструктивно 
изградените пейзажи и композиции до по-късните му работи, „граничещи до жестуална не-
посредственост, в която обаче конструктивната устойчивост на композицията не е забравена” 
(проф. Димитър Аврамов, 1977). Но може да се каже, че в живописните платна на Петър Попов 
винаги е присъствала една декоративност, както в цялостната им структура,  така и в общото 
им пространствено изграждане. А в сценографските му решения имаше много живопис, много 
цвят. За него въпросът за формата, както каза в едно свое интервю, е „въпрос на съдържа-
нието, повече от самата форма – тя може да приеме всякакви очертания, но картината трябва 
да говори чрез вътрешния си заряд”.

През 50-те и 60-те години живописта на Петър Попов беше определено декоративна, той 
търсеше пластичните стойности повече в цвета, отколкото в обемите, но по-късно, през 70-те 
и началото на 80-те, обемът за него става особено привлекателен. Като се стреми към форми, 

Петър Попов - Червеното дърво
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освободени от тяхната конкретност, той разчита преди всичко на цвета. Като държи той да 
бъде експресионистичен и неангажиран от обективните цветни стойности, като при това кар-
тината се гради триизмерно, обемно. Това постига по един майсторски, наистина забележите-
лен, оригинален, негов начин в късните си творби: „Червеното дърво”, цикъла „Композиции”, 
„Делтата”,  „Бетоновият център”, морските и дунавските пейзажи от последните десетина 
години от живота му. Тогава той бе напълно разкрепостен и стигна истински върхове.

Заедно с прекрасните си „масла” Петър Попов ни остави и великолепните си пастели. Те са 
сравнително малко познати, повечето от тях неизлагани. Това са предимно голи женски тела, 
излъчващи красота и поезия. Същински малки шедьоври. Тук „богатството и дълбочината 
на тона”, както и „играта на светлосенките” , както писа незабравимият Владимир Свинтила, 
наистина впечатляват, очароват.

Щедра, многострана, висококултурна и образована личност, при това с очарователно и 
неизтощимо чувство за хумор,  един от най-четящите и информирани художници, които позна-
вах, Петър Попов остави един светъл спомен у всички, които го познаваха.

Огнян Стамболиев

СЛОВО ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА „ЕМПАТИЯ“, СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
 
Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и приятели,
Приятно е, че редом с Албена Щениовска, Елица Матеева и Райна Стоймирова споделяме 

личното с общото преживяване. Действително отговорността за това, което се случва сега, 
носят авторките на тази изложба, така че нямаме право да подценяваме степента на тяхното 
вълнение. Още повече, че от този момент нататък, поне за известно време, контролът върху 
сътвореното от тях няма да е в ръцете им. То вече е обект на нашето възприятие. Резултатът 
от едно продължително творческо усилие, индивидуално и съвместно, е това, което вижда-
ме тук. Изложбата е сложен механизъм на взаимоотношения, произтичащи от поетиката на 
отделните творби, фиксираните произведения и тяхната зависимост от цялото на простран-
ството и общата концепция. Както пише Рене Венсон: „Остава въпросът дали в областта на 
пластичните изкуства подобна зависимост от изложбата и от нейната постановъчност 
не оспорва творческата свобода, за която впрочем се борят същите тези, които насърча-
ват сливането между произведението и изложбата или „общението” на публиката в излож-
бения обред.” 

Изложбата на Албена, Елица и Райна се нарича „Емпатия”. Те описват концепцията си така:
 „Интуитивната способност да се поставиш на мястото на отсрещния, за да достигнеш 

до това, което той изпитва, съпреживявайки неговите емоции, чувства и мисли... Това е 
среща на творци с различни пластични характеристики в живописта, но с идентични схва-
щания по темата, които приемат емпатията като естетически факт, пластично визуали-
зиран чрез средствата на живописта, в която са закодирани общи смисли.”

Какво е емпатия според Джузепе де Либерти: „Отъждествяване, проекция или съпричаст-
ност на субекта към друго същество (субект или обект).

Емпатичното преживяване най-често се определя като форма на сетивно познание (ед-
новременни усещания и чувства), при което субектът съпреживява чувствата на друго 
същество – човек или не, органично или неорганично. Тогава субектът изпитва другостта, 
като същевременно премахва дистанцията чрез процес на отъждествяване или проекция. 
Емпатията не е само естетическо понятие: тя се превръща в основен ключ за смисъла на 
светоусещането.”

изкуство,  думи
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Гледам продължително тази изложба и постепенно навлизам в нея, търся дълбочината на 
една цялост или на всяка от трите индивидуални посоки в нея, на отделните пространства, 
отворени от всяка група  картини. Усещам я като предизвикателна, възприемам я в цялата й 
сложна съвкупност и тя предизвиква у мен редица силни, но и противоречиви чувства. Добре 
познавам творчеството и на трите художнички. Познаваме се лично. Всяка от тях е извела 
свои специфични творчески търсения към конкретни резултати и определеност. И трите ус-
пяха в последното десетилетие да се изградят и докажат в един по-широк колегиален кръг 
и сред множество почитатели и да се наложат като разпознаваеми автори с характерна 
физиономия.

Към нас, зрителите, е отправено конкретно предизвикателство: да възприемем събитийния 
характер на една изложба и измеренията на нейната постановъчност. Нека се опитаме да 
фиксираме вниманието си върху съвкупността на представянето им. На превръщането му в 
единно представление. Съзнанието ми търси и други опорни точки, нови думи, други понятия, 
различни от „емпатия”.

Признавам си, че попрелистих страниците на някои книги, за да достигна до смисъла на 
думата „афинитет”, която някак изплува в мислите ми, докато гледах изложбата. На едно мяс-
то Клара Паке дава дефиниция за афинитета: „Връзка, сходство или съответствие между 
две неща... Афинитетът не е някаква повърхностна подражателска прилика, а предполага 
изначална сила, създаваща нови съюзи. В този контекст Гьоте разглежда изкуството на 
разделението като средство в служба на всяко обединение. Афинитетът разделя, за да 
обвърже по-тясно, създава нещо различно, изхождайки от тъждество, което само по себе 
си се гради на същностно противопоставяне.” 

Тези думи ми помагат да открия, може би, един от принципите, формиращ смисловите връз-
ки или контрасти на този общ проект.

Има моменти, в които не успявам да преодолея напрежението, предизвикано от несъв-
местимостта на тези три различни живописни експресии, вкарани във формалната цялост на 
общото. Тогава в това пространство виждам три самостоятелни изложби и преминавам от 
едната в другата, така както не бих имал нищо против да чуя няколко различни парчета лю-
бима музика, едно след друго, пренасяйки естетическото им очарование от едното в другото...

От друга страна има едно известно предписание на Морис Дьони: „Не забравяйте, че преди 
да бъде боен кон, гола жена или някаква случка, една картина е по същество равна повърх-
ност, покрита с бои в определен порядък”, което ми дава онзи съзерцателен покой на въз-
приятието, който затваря в едно противоречивата звучност на това пространство.

изкуство,  думи

Албена Щениовска-Еглофф, Елица Матеева-Паскинс и Райна Стоймирова



СБХ бюлетин брой
01/2015

28

В крайна сметка резултатът от този интерсубективен експеримент е изключително комуни-
кативен и това сякаш е едно от най-големите достойнства на този колористичен и пластичен 
„спектакъл”. Съвкупността от всички взаимни връзки, видими или невидими за нас, изградени 
между индивидуалните преживявания и съзнания на трите авторки, формира абстрактния об-
раз на техния споделен опит, съпреживяване, емпатия, отъждествяване, комуникация... Отно-
шението на всяка от тях към другите две поражда и волята им за споделяне. Това отношение 
е източникът на  общителност в пространството.

„Интерсубективността е водеща в художествени практики, които градят обективност 
върху сблъсък на естетики или върху взаимно разбиране...” – твърди Анес Лонтрад, а казано-
то от нея спокойно може да се съотнесе и към изложбата на Албена, Елица и Райна. 

Взаимното им разбиране една за друга прави възможна невъзможната хармония на тех-
ните разнопосочни истини. 

Бих им пожелал преди всичко да останат верни на себе си, но и да продължат да провоки-
рат емпатията на отношенията, изплитайки с афинитет нишките на следващия експеримент, на  
следващото общо, индивидуално или интерсубективно естетическо очарование.

Любен Генов

„МЪЖЕТЕ НА ЖЕНИТЕ НА РЪБ-А”
СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ НА АЛБЕНА МИХАЙЛОВА – БЕНДЖИ, ВЕНЕТА МАРИНОВА,
НАДЯ ГЕНОВА И МОНИКА РОМЕНСКА,
ПРЕДСТAВЕН В ГАЛЕРИЯ „РЕЗОНАНС“ – ПЛОВДИВ

Пловдивската галерия „Резонанс“ отново става територия от интересен проект. Този път по-
вод за радост за ценителите на съвременните форми в изобразителното изкуство дава едно 
ново обединение  от добре познати художнички. Те са дамското присъствие в известната 
артистична пловдивска група „РЪБ” – Албена Михайлова – Бенджи, Венета Маринова, Надя 
Генова и Моника Роменска.

Отново заедно, те дават собствен нюанс  на някои от вечните теми в изкуството. Главен 
герой в представената експозиция е „Мъжът”, и то с главно „М”  или  както самите те пишат 
в текста към изложбата :

„МЪЖЪТ - идеал ли е или не е? Секс символ, клише от корица на списание?
Мъжът, без да е Мачо, какво е мъжът? Мускулите са само за откриване на изложбата, 

даже само за подреждането й. С Мъжете в Резонанс. Изложбата е открита. Следват откро-
вения, направени с позволени или непозволени средства. ТОЙ е баща, чичо, дядо или брат... 
Любим приятел или дори идеал. Романтичен портрет? Или спомен.”

„МЪЖЪТ” е само начало, отправна точка към много други послания и асоциации, с кои-
то „Жените на РЪБ-а” със своята подчертано емоционална и изострена чувствителност ни 
правят съпричастни. Противопоставени, макар и  в своето единство, са  не само отношени-
ята „мъж – жена”, а и взаимодействието между „минало, настояще и бъдеще”, „ежедневно, 
героично, митологично”, „лично, съкровено или скандално предизвикателно”, както и между 
„конвенционално и иновативно” като изразни средства в изкуството.

Всяка художничка представя по няколко свои проекта, а общата им снимка на откриването 
на изложба става тяхната съвместна картина. Там можем да ги видим облечени като мъже 
от Дивия запад  с бутафорни мустаци. Така облечени, с поднос в ръце, те предлагаха по една 
червена ябълка на гостите на галерия „Резонанс“.

Надя Гeнова представя „Карта на мъжкото тяло”. Картината е аранжирана да виси, подобно 
географска карта в пространството. Контурът следва прецизността на анатомичен атлас, а 
съдържанието е като на географски атлас.  Всяка част от тялото е пространство, което  из-
пълва формата на мъжко тяло с ново значение. За Надя опознаването на тялото е като едно 

изкуство,  думи
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пътуване, копнеж, откриване и... преживяване.
Венета Маринова  представя „ТЯ” и „ТОЙ”. „ТЯ” е Афродита на Праксител. Счита се за пър-

вата гола женска фигура. „ТОЙ” е анатомичен модел – кожата на мъжката фигура липсва, 
мускулите се четат директно. Венета равнопоставя мъжки и женски идеали от различни епо-
хи. Създава от тях графични Ин и Ян – Обичащия и Обичания. Голямата й тема е ЛЮБОВТА 
и Хармонията в отношенията на мъжа и жената. Венета прави разказ, като въвежда повто-
рение на мъжката фигура и създава любовен триъгълник – всъщност най-хармоничната и 
устойчива форма. 

Моника Роменска  представя  „Михаил Андреевич с Моника Михайловна” и „Валентин Фьо-
дорович”. Тя рисува в цял ръст портрети на баща си, бутащ детска количка,  и любимия си 
дядо. В друг свой проект подобно табло от увеселителен панаир тя рисува танцуваща двойка. 
Жената е тя, а мястото до нея е вакантно. Моника поставя контрапункт: любовта и уважението 
към близките на сърцето й мъже и последната й връзка – лични работи, изведени в естети-
ката на американската фотография от 20-те години на 20-ти век, както и класическия комикс. 
Работите й са знакови като една синтезирана история на живота й!

Албена Михайлова – Бенджи представя проекта „Благодаря за любовта”. Тя показва серии 
рисунки от личния си архив. Бързи скици на мъже или любовни актове – рисунките от мла-
дежките й години са нейната азбука на любовта. Във видеото й „АЗ и ТИ”  времето e върте-
лежка. Сменят се сезони, косите побеляват.  Албена представя вечността в отношенията мъж 
– жена. Целуващата се двойка преминава през трансформации. Тя и той остаряват заедно или 
поотделно, готови и млади за следващата обиколка.

Изложбата на „Жените на РЪБ-а”, сполучливо аранжирана в уникалния интериор на пло-
вдивската галерия „Резонанс“, заслужава нашето внимание не само заради новия съвместен 
вариант на изява на познати и утвърдени художнички. Тя е интересна и като вариант за 
търсене на емоционална и артистична съпричастност. А именно като едно повествование с 
едно начало, но с много възможни продължения...

Изложба на  „Жените на РЪБ-а”  можеше да бъде видяна през месец февруари и в галерия 
„МИСИЯТА“, Държавен културен институт към Министерството на външните работи, София. 

Николай Маринов
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Мъжете на Жените на РЪБ-а
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„ГЕНЕРИРАНИ В КОМПЮТЪРА, СЪЗДАДЕНИ ОТ РЪКАТА”
СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА НА АННА ЦОЛОВСКА И СНЕЖИНА БИСЕРОВА
ГАЛЕРИЯ „АЛМА МАТЕР”

От 12 януари до 6 февруари галерия „Алма Матер” пред-
стави съвместната изложба на Анна Цоловска и Снежина Би-
серова  „Генерирани в компютъра, създадени от ръката”. 

Разделеното на две самостоятелни части пространство на 
галерията на Софийския университет позволява паралел-
но представяне на художници с понякога твърде различен 
пластичен език. В изложбата на Бисерова и Цоловска обаче 
става дума не толкова за противопоставяне на двама авто-
ри, а по-скоро за диалог, който разкрива общите позиции в 
две иначе различни концепции  за съвременната графика. 

С развитието на цифровите технологии пред художниците, 
които работят в областта на печатната графика,  се разкри 
огромно поле – територия за технологични и визуални екс-
перименти,  при които към класическите графични техники 
се добавят и безкрайните възможности за обиграване на 
цифровизирания образ и на дигиталния печат. 

И Анна Цоловска, и Снежина Бисерова използват добре 
познати печатни техники (офорт, акватинта, литография), в 
това число и  техники,  базирани на класическите техно-
логии, но със съвременни материали (силиграфията, раз-
вивана в нашите условия преди всичко от Снежина). Този 
класически подход обаче се съчетава с използването на 

цифровизиран и дигитално манипулиран образ. В работите на Анна Цоловска  класическите 
графични техники като че  са ли по-скоро отправната точка, от която израства произведени-
ето (графичните листи са построени като колажи, в които присъстват фрагменти от работи, 
изпълнени като офорти или литографии, но впоследствие цифровизирани), като  дигиталният 
печат често е заключителен етап. За Снежина Бисерова процесът върви в противоположната 
посока – тя тръгва от образ, изграден с помощта 
на цифровите технологии, но отпечатването е ба-
зирано преди всичко върху класическите печат-
ни техники. 

Анна Цоловска и Снежина Бисерова притежа-
ват различен и личностен, и творчески темпера-
мент, но в процеса на изграждането на произве-
дението те често се оказват в почти една и съща 
точка. И въпреки несъмненото различие в стила 
достигат до удивително близки по дух резулта-
ти. Снежина се вглежда в текстурите, а Анна из-
ползва макрофотографии (т.е. поглед навътре в 
структурата) на добре познати на всеки един от 
нас вещества. В графичните им работи текстури-
те и структурите всъщност прерастват в абстракт-
ни форми със силна пластическа стойност. Художничките проникват отвъд повърхността на 
обекта, като едновременно с това принуждават зрителя да се вгледа в самата графична ра-
бота, да избегне повърхностното възприемане на произведението. Защото за Анна Цоловска 
и за Снежина Бисерова вглеждането е път да се стигне до най-дълбинните пластове – до 
същината на материалната, но и на духовната структура.

Милена Блажиева
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ПРЕРАЖДАНЕТО НА ЕДИН ХУДОЖНИК

В края на миналата година в Градската художест-
вена галерия – Варна се състоя юбилейната изложба 
на Исмет Терзи. Той навърши 60 години. Познавах го, 
макар и не отблизо, като тих и любознателен човек, 
който присъстваше на всички откривания на излож-
би и малко смутено, но сериозно и съсредоточено се 
вглеждаше в изкуството на своите колеги. Знаех, че 
прави предимно живописни пейзажи, които, кой знае 
защо, не  бяха ме впечатлили много. Разбрах, че Ис-
мет имаше нелек житейски път. Беше положил като 
млад огромни и тежки усилия да остане във Варна, 
беше работил дълги години  ситопечат и оформление 
на плакати и рекламни текстове, беше се грижил за 
семейството си, беше се учил сам и не беше спирал 
да живописва.

През 2013 г. бях в журито на възраждащата се на-
ционална изложба „Лудогорие” в Разград. Пред нас 
се явиха две средноформатни картини в абстрактно-
експресионистичен стил, градени смело, енергично и 
страстно с подкупваща артистична небрежност върху прозиращата и покрита на места с 
печати картонена основа. Те бяха единствените от този род сред представените творби, бяха 
изпълнени професионално и аз горещо ги предложих да влязат в изложбата, което и стана.

Доста по-късно разбрах, че двете работи са на Исмет Терзи. Самият той бе щастлив с участи-
ето си в тази национална изложба, както бе щастлив и горд с приемането му в СБХ през 2012 г.

Юбилейната му изложба в ГХГ – Варна обаче представи новото лице на художника по за-
шеметяващ начин. Двете зали бяха великолепно аранжирани с едри като формат картини, а 
в края на експозицията, фронтално върху цялата стена, беше композирана огромна съставна 
творба от около 15-16 платна. Няколко от тях бяха поставени на пода като  особено стъпало, 
повеждащо към мащабното изображение на стената. Беше се получила впечатляваща жи-
вописна инсталация, наситена с динамични и богати съпоставки на хроматични и линеарни 
структури, на различни основи и материи като едро зебло, картон, хартия, картон върху 
зебло. На отделни места в образната повърхност бяха вградени  фрагменти от вестници или 
печатни текстове.

В работите от тези последни 3-4 години  се беше изляло едно мощно, освободено чувство, 
което сякаш е било сподавяно и прикривано  много дълго време. Сега, напълно отключено и  
отприщено, то се въплъщаваше в цветната и чувствена стихия на един чист абстрактен екс-
пресионизъм. Композициите бяха изградени с едри и енергични мазки, с широк и радикален 
жест. Личеше опиянението, с което художникът беше открил за себе си хедонистичното от-
даване на свободния артистичен импулс, на спонтанното и без никакви  рационални задръж-
ки живописване върху грубата и сетивна основа. Учудващото и  респектиращото в случая 
беше, че Исмет  Терзи беше овладял пластически и психически еуфорията на тази живопис. 
Цветните хармонии – с топли червени и оранжеви или с хладни сини, зелени и сиви тонове – 
бяха безупречно балансирани и умно подчертани и обогатени от категорични черни акценти. 
Всяка мазка имаше правилното направление, всяко петно, линия, буквен или цифров знак, 
или колажиран фрагмент бяха на точното си място. А различните като материален характер, 
но умишлено видими и сетивно груби основи на платната бяха търсена част от естетическата 
плът и въздействие на тази живопис.

В нея имаше бунт – със сигурност този на художника, който сякаш искаше да заличи и уни-
щожи нещо от досегашния си живот, мислене и поведение. В нея интуитивно или съзнателно 

Исмет Терзи. Картина от изложбата
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беше въплътено състоянието на хаос – човешки, личностен, обществен, природен – което 
напоследък агресивно  и драматично белязва усещането за живота и света. Но в тази много 
изразителна живопис и в цялата впечатляваща и изненадваща изложба се съдържаше из-
ключително красив и не толкова често срещан акт – този на естетическото прераждане на 
един художник, който макар и в зряла възраст успява да се промени и да намери най-силния 
и истински образ на  артистичната си природа. Исмет Терзи го постигна по забележителен 
начин и аз бях свидетел на това.

Румен Серафимов

ЯКИМ БАНЧЕВ – ЕДИН ОТ ЗАБРАВЕНИТЕ НИ ХУДОЖНИЦИ

Пламен Петров и Рамона Димова възкресяват спомена за един забравен български худож-
ник чрез своя старателно подготвен проект, наречен „Реставрация на паметта ІІ”. В столичната 
галерия „Васка Емануилова” те представят живописни платна и рисунки на Яким Банчев (1884 
– 1967), съхранявани в Софийската градска художествена галерия и Националния военноис-
торически музей.

Експозицията включва произведения в областта на фигуралната живопис, портрета и пей-
зажа, които свидетелстват за добрата академична подготовка на художника, за тънкото му 
чувство за колорит и за изящното  владеене на художествената форма.

Голите мъжки и женски тела имат по-скоро етюден характер, тъй като авторът ги е създа-
вал по времето на следването си в Академия „Албертина” в Торино, където той взема участие 
в обща изложба през 1905 г. и получава първа награда за картината си „Голо тяло”, която 
се намира в Торинския музей. Преди това учи в Държавното ни рисувално училище и в ака-
демията в Дрезден.  

Всъщност голите тела, създавани от твореца през първите години на миналия век, зае-
мат важен дял за времето си в развоя на родното ни изобразително изкуство. Едно от тези 
впечатляващи платна е от 1907 г. На преден план е млада жена в цял ръст, а пресъздаден 
в перспектива, в дясната част на платното, е художникът, на когото позира младата жена.

Яким Банчев извървява безкомпромисно трудния път на целия български народ през двете 
балкански войни, когато освен военен художник е и командир на взвод. Той изпълнява войн-
ския си дълг на фронта и по време на Първата световна война. 

В експозицията е представено и част от баталното му изкуство. Със своята изразителност 
се открояват платната, озаглавени „Изтегляне на оръдие на позиция” (1918) и „Дойранската 
позиция” (1916), отличаваща се и с необикновените размери на изобразителното си простран-
ство – 25 х 200 см, „Пред гроба на другаря” и др.

Творчеството на Банчев като военен художник е изпълнено с хуманност и със съчувствие 
към трудностите и неволите на обикновения войник, който носи добросъвестно и отговорно 
службата си с душа, побрала в себе си носталгия и копнеж по роден дом и близки. Сред тези 
типични живописни композиции, отличаващи се с непосредственост и с верен психологически 
рисунък, е картината „Писмо до дома”.

Съществена част от изложбата заема цикъл от малки по размер моливни портретни ри-
сунки на неизвестни войници – изключителни художествени документи от военната 1913 г., 
сред които е и портретът на художника Иван Славов като военен. В някои от тях артистът е 
отразил автентичната фронтова обстановка, както е в рисунката „Землянки”.

Авторите на проекта, представящ изкуството на Яким Банчев, изтъкват, че това е първата 
самостоятелна изложба на художника. 

Цоко Гергов в своя сборник с очерци за наши батални художници, наречен „Фронтова пали-
тра” – том от трилогията „Храбростта и мъката на България”, издадена през 2010 г., в текста 
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си за Яким Банчев отбелязва, че художникът организира с успех своя самостоятелна изложба 
непосредствено след дипломирането си в Торинската академия. В Енциклопедия на изобрази-
телните изкуства в България, том І, 1980 г., пък е посочено, че той урежда своя първа самосто-
ятелна изложба в САЩ, където след Първата световна война отива да специализира и остава 
до 1935 г. Следователно по-точно е да се каже, че настоящият проект, реализиран в галерия 
„Васка Емануилова”, е първата изложба, организирана след смъртта на художника. Приживе 
той явно има поне една самостоятелна експозиция със свои творби, макар и извън България.

Докато е още жив, Яким Банчев не би могло да бъде определен като “забравен художник”. 
За това говори недвусмислено любопитният факт, че през 1960 г. е награден с орден „Кирил 
и Методий” – ІІ степен. Забравата за него започва след смъртта му. 

Нека да уточним, че ако някой автор няма приживе самостоятелна изложба, все още не 
означава, че е забравен. Днес сме свидетели на обратната тенденция – много художници не 
престават да правят самостоятелни изложби, но това не ги прави известни, без да уточняваме 
причините или да подлагаме на съмнение естетико-художествените достойнства на опреде-
лено авторово творчество.

За радост проектът на Пламен Петров и Рамона Димова дава възможност на нашата кул-
турна общественост да се запознае с изкуството на талантливия ни творец Яким Банчев.

Йонко Бонов

Яким Банчев - Изтегляне на оръдие на позиция
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На 27 януари в център за култура и дебат 
AKTIONSRADIUS във Виена, Австрия, беше 
представена изложба рисунки и инсталации 
на художника Любен Стоев. Творбите са по 
„Опера за три гроша” на Б. Брехт и са оза-
главени „Тези в тъмното”. Изложбата беше 
открита от Илия Троянов. На следващия ден 
в българския културен център „Дом Витген-
щайн” беше показан филма на Джеки, Чар-
ли и Джони „Хляб и зрелище”, награден за 
режисура на националния фестивал за не-
игрално кино.

По случай коледните празници в град Де-
лауер, щата Охайо, в САЩ беше организира-
на графична изложба на религиозна тема с 
участието на художници от цял свят. В из-
ложбата участва и графикът Милен Личков 
с произведението „Благовещение”, притежа-
ние на колекционера Джон Кохан (в колек-
цията си той има повече от двадесет работи 
на автора). Графиката е предложена от него 
и одобрена от журито. Изложбата се откри 
на 30 ноември 2014 и продължи до 11 януа-
ри 2015 година. 

На 16 декември Райна Рачева откри своя 
самостоятелна изложба по случай 75-тата 
си годишнина в галерия „Петко Задгорски” 
в Бургас.

„Завръщане в Плевен” се казва послед-
ната изложба на Светлин Русев в галерия 
„Арте”, която се откри на 12 декември и про-
дължи до 10 януари 2015. В настоящата из-
ложба маестрото претворява старите си ри-
сунки в нови маслени творби – един съвре-
менен поглед към нещо отдавна отминало.

Петър Станимиров откри изложба със свои 
илюстрации от книгата „Пръстенът на Нибе-
лунга. Рейнско злато” на издателство „КИБЕА” 
на 20 януари в галерия „Altronics Light & 
Suspacious” на ул. „6-ти септември” 13.

От 15 до 30 септември 2014 г. в град Пер-
ник рамките на тържествата за деня на гра-
да – 19 октомври се проведе симпозиум за 
реалистична скулптура в камък, посветен на 
85-тата годишнина от обявяването на Пер-
ник за град. Организатори на симпозиума са 
община Перник и фондация „Секул Крумов” 
с тенденция той да се превърне в биенале. 
Желанието на организаторите е произведе-
нията от симпозиумите да бъдат изложени в 
различни пространства на градската среда.

В тазгодишното издание взеха участие 
проф. Емил Мирчев, Богомил Живков, проф. 
Евгени Кузманов и Стефан Тодоров. Милан 

хроника

Любен Стоев
От изложбата

Светлин Русев

Милен Личко
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тор Боян Райнов. Представената колекция 
включва 23 негови произведения, закупени 
преди всичко от Франция в периода 2007-
2014. Най-ранните работи в нея са от края 
на 40-те и началото на 50-те години, а най-
късните от 80-те години, т.е. обхващащи най-
активния и зрял период в творчеството му.

От 20 януари до 7 февруари галерия „Ра-
курси“ представя последните графични твор-
би на Димо Колибаров от серията „Дневни-
ците на Константин“. Константин е неговият 
син, но изложбата не е посветена само на 
него. Тя носи по-дълбоко послание. „Опитах 
се да погледна към Света през очите на едно 
дете и да открия, че този свят е вълнуващ, 
добронамерен, любознателен и красив“ – 
казва авторът.

Стефанов изпълни в камък творбата на Се-
кул Крумов „Куче”, която беше поставена в 
зеленото пространство на детска градина в 
квартал „Тева”.

Локман ал Шейх откри своя самостоятелна 
изложба в Иракския културен институт в Лон-
дон. В изложбата „Очарованието на Изтока. 
Арабски импресии“ бяха представени 20 твор-
би и продължи от 20 до 30 септември 2014. 

От 15 януари до 16 февруари Национална-
та художествена галерия показва изложба-
та „Боян Райнов. Колекция Борис Бекяров”, 
която дава възможност на българската пуб-
лика да се запознае с живота и творчество-
то на световнопризнатия български скулп-
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Екатерина Енева откри своя самостоятелна 
изложба на 4-ия етаж в галерията на СБХ на 
ул. „Шипка“ 6 от 7 до 26 януари. Изложбата 
събра едни от най-ярките платна (живопис и 
темпера) на Екатерина, създадени през по-
следните години. Наред с тях присъстваха сце-
нографски скици на декори и костюми, които 
я характеризират и като блестящ професиона-
лист сценограф в дългите години на работа в 
Младежкия театър „Николай Бинев”, както и 
в повечето от театрите в страната и чужбина.

„Художникът Екатерина Енева не настоя-
ва за лесна четивност, тя по-скоро е от типа 
художник поет, който изисква от зрителя 
специална настройка и прозорливост. По 
този начин съкровението и тайната на ней-
ните послания придобиват онази степен на 
комуникация, която ги прави привлекателни 
и желани” – казва изкуствоведът Димитър 
Грозданов.

Ели Станчева е носител на наградата „Ме-
чът Ромфея” за 2014 година. Отличието се 
връчва ежегодно от галерия „Ромфея” за 
постижения в изобразителното изкуство. Ели 
Станчева бе наградена за самостоятелната 
си изложба в галерията през месец октомври 
2014 г. През 2014 година галерия „Ромфея“ 
връчи две такива награди. Вторият отличен 
е Атанас Маринчешки.

Галерия „Арте” открива съвместна излож-
ба проф. Емил Попов и негови ученици на 
27 януари. „Оказа се, че за тях и мен тази 
форма – да пренесем процеса на обучение-
самообучение от ателието в галерийното 
пространство, е стимулираща” – споделя 
професорът.

„Изкуство за промяна 1985-2015” е кура-
торски проект на Мария Василева, предста-
вен в Софийска градска художествена гале-
рия, който проследява дълбоките изменения 
в българското общество от средата на 80-те 
години на 20-ти век до днес. Към изложбата 
е издаден двуезичен каталог – 384 страници 
аналитични текстове, интервюта и повече от 
390 илюстрации. Изложбата се откри на 20 
януари и ще продължи до 5 март.
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Арт център „Вагабонд“ и галерия „Ровър“ 
в град Пазарджик показаха съвместния про-
ект на четирима млади художници – Иван 
Кашлаков, Емануил Ангелов, Жулиета Кой-
чева и Цеца Тиркова. Жулиета Койчева, 
една от участничките в изложбата, споделя: 
„Ние като автори преоткриваме нови насо-
ки на въздействие на творческия експери-
мент, пресъздаден чрез нашата сетивност. 
Изграждаме един идеен свят, стремящ се 
да игнорира двуизмерното поле на изобра-
зяване като даденост, и навлизаме дълбоко 
в поетичната образност чрез вибрациите и 
яркостта на цветовете, положени като мате-
риал.“

Художествена галерия „Владимир Дими-
тров – Майстора” – Кюстендил постави нача-
лото на библиотека „Кюстендилска изобра-
зителна школа”. Първата книга, която е пос-
ветена на Стоян Венев, вече е факт и може 
да бъде закупена в галерията.

Иван Михайлов – Жани откри своя самос-
тоятелна изложба в галерия-книжарница 
„София прес“, озаглавена „Спомени”. Тя об-
общава в една експозиция наблюденията и 
емоционалните натрупвания на няколко де-
сетилетия от живота на автора. Художникът 
е познат на публиката с непресъхващата 
жизненост и упорито преследване на съби-
тия, случки, места; с пленерните си методи, с 
търсенето на радостта и намирането на мал-
ките детайли, които правят работите му така 
неповторими и така очарователни. Изложба-
та продължи от 17 февруари до 6 март. 

 „Ухание на Париж“ се казва последната 
самостоятелна изложба на Валентин Топа-
лов, показана от 22 октомври до 5 ноември в 
столичната галерия „Париж“. „Приказката на 
Валентин Топалов: това е най-лиричната и 
деликатна поема в синьо, която съм вижда-
ла някога. Пресъздал чрез живописните маз-
ки Париж, обвит в мистериозна изтънченост, 
деликатен, миражен и в същото време пул-
сиращ, реален. Контрастните топли цветни 
акценти ни подсказват, че това не е безплът-
на Фата Моргана, а бленувана мечта, която е 
сътворила щастливата реалност“ – казва за 
изложбата Ерика Боянова.
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На 10 март Михаил Вълканов, член на 
секция „Карикатура“ на СБХ, открива самос-
тоятелна изложба в столичната галерия „Tea 
Alba“. Авторът, който от години работи жи-
вопис и графика, показва около 40 творби 
– пейзажи и абстрактни композиции.

От 28 януари до 13 февруари галерия-кни-
жарница „София прес“ представи изложбата 
„Сърцето на градината… Градината в сърцето 
ми“ на Игната Василева. „Когато една гради-
на докосне моето сърце, тя започва да влияе 
върху мислите и настроенията ми. Един ви-
хър, който носи аромати, цветове, светлина 
и оставя отпечатък в душата ми“ – споделя 
авторката.

Стефано и Иван Поповски откриха съв-
местна изложба живопис в Бялата къща в 
Пловдив на 10 февруари. Изложбата ще про-
дължи до 10 май.

хроника

Михаил Вълканов - Пейзаж от Русе

Игната Василева - Сънят на дървото

Стоян Венев - Септемврийски нощи



СБХ бюлетинброй
01/2015

39



СБХ бюлетин брой
01/2015

40

АНГЕЛ АТАНАСОВ /1921 – 2014/
Завършва Художествената академия в класа на Ненко Балкански и Георги Атанасов през 

1953, а до 1959 г. учи театрална живопис в Московската художествена академия. Повече от 
30 години е бил сценограф на Варненската опера.

Варненската културна общественост ще го запомни с майсторството му на голям худож-
ник, с умението да разказва интересни истории от дългогодишния си живот и със щедрост-
та на човек, който знае как да прави добро – благодарение на него е създадена галерията в 
Долни Чифлик, на която той дарява 60 платна.

Носител на орден „Кирил и Методий” I степен, два пъти носител на най-високото отличие 
на град Варна, почетен гражданин на града и носител на платинения ключ.

Проф. КОНСТАНТИН ДЖИДРОВ /1930 – 2015/
Напусна ни един от доайените на секция „Сценография”.
Завършва Художествената академия в София, специалност „Илюстрация“ при проф. Кирил 

Цонев (1950)  и „Театрална живопис“ при проф. Иван Пенков (1954). Работи като художник 
постановчик, оператор и режисьор в СИФ „Бояна“ и СТФ „Екран“. Името му е свързано с 
над 110 игрални и документални филми. През 1965 г. получава награда за филмите „Тютюн” и 
„Бедната улица”, а през 1975 г. – награда за най-добра сценография за филма „Козият рог” и за 
операторско майсторство за фирма „Мандолината” в Багдад.

Реализира сценографски проекти за Народен театър „Иван Вазов“, Младежки театър, Са-
тиричен театър (с Боян Дановски), Драматичен театър „Васил Друмев“ Шумен, драматич-
ните театри в Бургас, Русе и Сливен.

Изявява се също и като илюстратор и книгооформител в издателствата „Народна мла-
деж“, „Български писател“, „Народна култура“ и „Народна просвета“.

Преподавател в НАТФИЗ, Варненски свободен университет и Нов български университет, 
член на Управителния съвет на СБХ. Последователно става доцент, а по-късно и професор по 
филмова пластика и сценография.

МАРИЯ ГОРАНОВА /1924 – 2014/
През 1943 година е приета в Художествената академия в класа на проф. Никола Ганушев, 

продължава обучението си при проф. Дечко Узунов и завършва при проф. Антон Митов.
До 1954 година участва във всички общи живописни изложби с портрети и пейзажи, а след 

това се преориентира към приложната графика и дизайна. 
Проектира и изпълнява монументални декоративни пана за два хотела в Слънчев бряг, за 

които получава награди. Съвместно с арх. Асен Горанов проектира и художественото оф-
ормление на павилионите на панаирното градче на художествените занаяти в село Орешак. 

Работи и в областта на модата, проектира костюмите на филма „Царска милост”, спече-
лил наградата на журито и на студио „Игрални филми”.
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РАДКА ПАСКАЛЕВА-ПАНОВА /1948 – 2015/
Завършва висше образование през 1974 година в Московския текстилен институт „Алексей 

Косигин“, Факултет за приложни изкуства, специалност „Художествено оформяне на тъкани-
те по метода на тъкачеството“. 

Първо работи в комбинат „Дунавска коприна“ – Русе като художник проектант.
Участва в много общи, национални и регионални изложби на приложното изкуство у нас.
Има присъдена грамота „Златни ръце“ от Международния пловдивски панаир през 1984 г. 

за изработка на десен „Тоска“ (естествена коприна).

РОСИЦА СТАНЕВА /1942 – 2015/
През 1961 година е приета във ВИИИ „Николай Павлович”, сега Художествената академия, 

в Приложния факултет. През следващата година печели конкурс за следване в Полша, обявен 
от Министерството на просветата. Завършва образованието си през 1967 във Висшата 
школа по приложни изкуства в град Лодз, Полша.

Твори в областта на сценографията.
До 1972 година работи като художник проектант.
Участва в общи, национални и регионални изложби на приложното изкуство у нас и в чуж-

бина.
През 1972 година постъпва на работа в Студио за игрални филми.

РУМЯНА МАРКОВА /1947 – 2015/
Завършва Художествената академия, специалност „Текстил” през 1971 г. в класа на Марин 

Върбанов, след което е разпределена във ВТК „Г. Генов” в Габрово, където работи като худож-
ник десенатор. Дълги години е художник на свободна практика. 

Реализира свои проекти за десени и стенни килими, участва в повечето ОХИ на приложно-
то изкуство и текстила, в национални и окръжни изложби, в представителни експозиции на 
българско изкуство в Русия, Унгария, Кувейт и други.

СТЕФАН ДЕСПОДОВ /1950 – 2015/
Отиде си един от големите майстори на българската карикатура, познат на публиката 

като автор на плакатите на Народния театър. 
Завършва Художествената академия през 1974 г., специалност „Приложна графика” в класа 

на проф. Александър Поплилов. Веднага започва работа в издателство „Техника”, а по-късно и 
в „Народна култура” като художествен редактор. 

Участва в изложби на карикатурата, плаката и приложната графика у нас и в чужбина, 
увлича се също така от пространственото оформление и рисувания филм. Негови творби са 
публикувани в периодичния печат в България, Русия, бивша Югославия, Чехия, Германия и Куба. 

Носител е на много награди за карикатура от наши и международни изложби.
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ВАНЯ ИВАНОВА /1941 – 2015/
Завършва Художествената академия, тогава ВИИИ „Николай Павлович” през 1965 година, 

специалност „Текстил” в класа на проф. Марин Върбанов. До 1969 г. е разпределена на работа 
в Мострена тъкачница, а до 1976 работи в експериментална база към ДСО „Текстил”, след 
което е художник на свободна практика.

Приета е за член на СБХ в секция „Дизайн” през същата година и оттогава редовно показва 
свои творби във всички общи, национални и регионални изложби на приложното изкуство у 
нас. Участва с проекти за щампи и текстил към ЦНСМ, изпълнява поръчки за гоблени от Дър-
жавната комисия при КК, СБХ и САБ.

ВЛАДИМИР ГИНОВСКИ /1927 – 2014/
Завършва Художествената академия в София през 1952 година, специалност „Скулптура”, в 

класа на проф. Иван Лазаров. Негови творби са паметникът „Св. Св. Кирил и Методий” пред 
Народната библиотека в столицата, скулптурната композиция на светите братя в Рим, 
както и много други бюстове, паметници и релефи из цялата страна, отличаващи се с вярна 
портретна характеристика, психологизъм и пластическо майсторство. 

Гиновски се вдъхновява от делото на велики български личности като Васил Левски, Хрис-
то Ботев, Неофит Рилски, Марко Марков, Борис Ангелушев, Владимир Димитров – Майстора 
и много други и ги увековечава за бъдещите поколения чрез творчеството си. Той е един от 
най-изявените ни скулптори портретисти, но е работил също така и в областта на мону-
менталните изкуства.

Награждаван е на младежкия фестивал в Букурещ, получава наградата за скулптура на СБХ 
на името на „Иван Лазаров” (1979), както и орден „Кирил и Методий” I степен (1972) и II сте-
пен (1963).

ЗДРАВКА ДАНКОВА /1923 – 2015/
Завършва Художествената академия през 1947 г. в класа на Дечко Узунов. Участва в повече-

то общи и национални изложби на приложното изкуство. Работи в областта на декоратив-
ния и художествен текстил.

 От 1950 г. е ръководител на художествено ателие към ДИИ „23 декември”, а до 1959 и към 
ЦНСМ „Албена”. От 1961 до 1979 преподава „Художествено оформление на тъканите” към 
Техникума по текстил в София, а от 1978 до 1982 година е член на Държавната комисия към 
ЦНСМ.

Нейни творби са показвани на изложби в Москва, Лондон, Лозана, Хамбург и други. 
Получава награда за цялостно представяне в обща изложба през 1969 година за текстил в 

техника „батик”.
Носител е на орден „Кирил и Методий”.
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ПЕТЪР КУЦАРОВ /1921 – 2015/
Завършва Художествената академия през 1949 година, специалност „Скулптура“, в класа 

на проф. Иван Лазаров. Работи като уредник в НХГ, след което става асистент, а по-късно и 
доцент в ателието по декоративно-монументална скулптура в академията.

Участва в много общи, национални и регионални скулптурни изложби, голяма част от произ-
веденията му са откупени от държавни учреждения и галерии. Реализира редица паметници 
из цялата страна – Русе, Търговище, Шумен, Благоевград, Банско, Созопол, Стражица, Чирпан 
и други. Работи в творчески колектив по реализацията на Пантеона във Варна; Паметник на 
съпротивата в Преслав; Паметник на победата в Шумен; вътрешно и външно декоративно 
оформление на Михайловградски драматичен театър; декоративно пано и пластично кера-
мично пано на фасадата на сградата на Гражданска отбрана в София и много други.

За творческата си дейност е удостоен с ордените „За народна свобода“ – II степен и „Де-
вети септември 1944“ – I и II степен.
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"Връчване на наградата за живопис "Владимир Димитров-Майстора" за 2014 
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