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с ъ общения
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СБХ определи следния РАЗМЕР на членския внос за
2016 година:
за ЕДНА ГОДИНА – 25 (двадесет и пет) лева.
Всички членове ПЕНСИОНЕРИ,
- мъже, родени преди 1 януари 1953 г. и
- жени, родени преди 1 януари 1956 г., както и членове в тежко здравословно или
финансово състояние, са освободени от плащане, 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 2015 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
(осемнадесет) лева.
Членовете, които ще бъдат приети през 2016 г., ще заплащат еднократно встъпителен
членски внос от 50 (петдесет) лева в рамките на един месец от датата на обявяване на
списъците с новоприетите членове и годишен членски внос за текущата 2016 г. в размер на
25 (двадесет и пет) 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 Желева
Желева; телефони за справки: 02/946 30 29 или 02/948 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 (встъпителен, за новоприетите и/
или годишен – за съответната година).
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:
• 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.

съобщения
Информираме всички наши членове, че СБХ подновява абонаментите си за информационния
бюлетин AIESM, съдържащ информация за международни конкурси и симпозиуми в областта
на скулптурата и списанията „Sculpture magazine“, „Flash Art“ и „Art Press“ за 2016 година.
Бюлетинът Call for art прекратява дейността си поради финансови затруднения.
Имоти за отдаване под наем
Съюзът на българските художници разполага с помещения за отдаване под наем, които
могат да бъдат използвани като ателиета за художествена или занаятчийска дейност, офиси,
складове и други, както следва:
1. В кв. „Илиянци“, ул. „Рожен“ 78, на втори или трети етаж от триетажна сграда:
• седем помещения – всяко с размери от 17 кв. м. с наемна цена по 80 лв.
• три помещения – всяко с размери от 35 кв. м. с наемна цена по 120 лв.
• едно помещение с размери от 26 кв. м. с наемна цена от 100 лв.
2. В кв. „Орландовци“, ул. „Петър Величков” 18, едно партерно помещение с размери от 30
кв. м. с наемна цена от 120 лв.
3. В графичната база на СБХ в гр. София, бул. „Самоков“ 78 – 3 помещения в сутерена с
размери 12,5 кв .м., 17,67 кв. м. и 20 кв. м.
4. СБХ разполага с ограничени количества колофон, шеллак и камъни (гранит, мрамор,
варовик) за продан.
5. СБХ продава една офортна преса и една частично коплектована – цена по договаряне.
За контакти:
Богомил Живков – тел.: 0879 313380
Красимир Русев – тел.: 0879 821031
e-mail: info@sbhart.com
		

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.
Проф. Богомил Николов беше удостоен с наградата на София в раздел „Изобразително
изкуство“ за организацията на ХХХІІІ конгрес на Световната федерация по медално изкуство
FIDEM.
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Януари, февруари, март 2016 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
„Събития и символи на земята македонска“ – Глигор Чемерски, ет. 2
20 януари – 20 февруари
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„Сито“ – изложба на Методи и Моника Попови
22 януари – 10 февруари
„Рисунка и интермедия“ – кураторски проект на Атанас Тотляков
16 февруари – 1 март
Откриване – 16 февруари, 18 ч.
Изложба на Николай Майсторов
8 – 26 март
Откриване – 8 март, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
„Тайните пътища на Страбо“ – изложба на Елена Панайотова
11 – 29 януари
„Цветни рисунки“ – Вълко Ценов
1 – 19 февруари
Откриване – 1 февруари, 18 – 20 ч.

конкурси
КОНКУРСИ
СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2016
На основание чл. 10 от устава и съгласно приет правилник Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ през 2016 година.
За кандидатстването е необходимо да се представят:
1. Документи
• заявление – в него кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с устава на СБХ, приема
разпоредбите му и ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани в него.
Не могат да кандидатстват за членове на СБХ тези, които към момента на кандидатстването
са ученици или студенти – бакалавърска или магистърска степен (чл. 9, ал. 2 от устава на
СБХ). Заявлението може да бъде свалено от сайта на СБХ: www.sbhart.com, раздел „Конкурси“
• подробна творческа биография
• материали, представящи творческата дейност на кандидата: за предпочитане фотоси
минимален формат 13/18 см. и максимален А4, паспартирани в папка А4, или принтове А4 с
пълно описание на заснетите творби (размери, техника, година на създаване). Може да се
представят и каталози, CD и др., не се разглеждат уебсайтове
Биографията и материалите се предават на хартиен и електронен носител в един екземпляр.
2. Творби
• Кандидатите трябва да представят:
• до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, секция „13”)
• до пет творби в оригинал (за графика)
• списък и копия на публикации (за изкуствоведи)
• творби и репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см или
70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура)
Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално кандидатурите на представените автори.
Съгласно чл. 10 /1/ от устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взети с обикновено мнозинство и след плащане на
встъпителния членски внос в срок от 1 /един/ месец след оповестяване решението на УС”
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2016 е в размер на
50 лева.
3. График и срокове за провеждане на сесията за приемане на нови членове:
От 7 до 11 март 2016 г. – приемане на документи и творби
Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж от 10 до 17 часа, а творбите
– в изложбената зала на ІV-я етаж „Шипка” 6 след предаване на документите.
След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
С творбите на одобрените за приемане кандидати се организира изложба в галерията
на ул. „Шипка“ 6. Откриване 30 март 2016 г.
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Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
За информация относно условията за кандидатстване, както и процедурата по приемане,
се обръщайте към координаторите на секциите – Албена Спасова и Аннажени Шапкарова:
тел. 02/ 8467248
Или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com
ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА
Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел
предоставянето 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 която 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
съвместно 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
назначава 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
заключителната 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 ръководство 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.
2016 г. – регионални изложби
април – София /7 – 30 април 2016/
Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, 1 и 2 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 /12 май – 2 юни 2016/
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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 /9 юни – 9 юли 2016/
Включва регионите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Силистра.
за контакт: Пламена Рачева – 052 62 04 43
октомври – заключителна изложба /6 – 29 октомври 2016/
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 дипломна защита.
3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен 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 отговарят 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
октомври 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 отговорност 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. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
• Прилагането на кратка творческа биография е задължително (приложен формуляр
с необходимите данни за участие в каталога).
11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата . Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.
12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба – конкурс. До-
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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
• 6 награди за живопис
х 2000 лв.
• 6 награди за скулптура х 2000 лв.
• 6 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 заключителната 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 откриването на заключителната Националната изложба – конкурс в София.
Наградените работи по т. 1 остават собственост на Алианц България и влизат в колекцията на дружеството.

XII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС, РУСЕ 2016
„EX VINO – EX VERITAS“
Конкурсът се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе.
Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения на възраст и
професия.
Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според
Международния идентификационен стандарт за ЕХ LIBRIS.
Авторите могат да участват с максимум 3 /три/ графики по 4 /четири/ копия от всяка.
		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Попълнен и подписан формуляр за участие, достъпен в www.libruse.bg и www.sbhart.com.
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На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към формуляра. В
случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това организатора.
В екслибриса трябва да присъстват задължително текстът “EX VINO – EX VERITAS”, името
на автора и държавата, която представя творецът. Могат да бъдат включени допълнително и
други знаци, букви, думи и текстове.
Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист - 150/210 мм.
АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2016 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо).
Адрес за получаване:
7000 Русе, България
Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Графичен кабинет
ул. „Дондуков-Корсаков” № 1
СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ
Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов” –
Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната колекция на графичния кабинет към библиотеката, като Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе придобива по
силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали
права по ЗАПСП, в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите в рамките
на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в
конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като
с подписа си върху формуляра за участие същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно
прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката.
НАГРАДИ
• Голямата награда GRAND PRIX е на стойност 400 EURO
• Спонсорски награди
Всеки участник, отговарящ на изискванията на конкурса, получава грамота и каталог.
След предварителна селекция авторите ще бъдат представени в каталога само с една
творба. Всички получени екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg.
Селекцията и наградите се определят от специално избрано за целта професионално
жури. Изложба с допуснатите до конкурса произведения се представя пред русенската публика и пред медиите в периода септември – октомври 2016 г.
За контакти и допълнителна информация:
E-mail: service@libruse.bg, libruse@libruse.bg
Тел.: + 359 82 820 126; факс: +359 82 820134; mob. tel.: +359 878 574916
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС И БЛИЦАНИМАЦИЯ
РУСЕ 2016
Организатор: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе
Тема: „Космос и хаос“
Целта на организаторите е чрез средствата на комикса, като връзка между литература,
изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура, да се обединят и стимулират различни
творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.
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ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА
Конкурсът се провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация.
Могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения на професия.
1. Категория традиционен комикс
Брой заглавия за участие: авторите могат да изпратят до 3 (три) графики, по 4 (четири)
копия от всяка.
Страници: максимално до 6 (шест) страници. Номерът на страницата трябва да бъде отбелязан на гърба й.
Формат: форматът на изображението е А3, А4.
Техника: свободна.
Сюжетът на творбите трябва да е драматургично завършен в рамките на изпратените
страници.
2. Категория блицанимация
Минимално времетраене на филма: 30 секунди
Максимално времетраене на филма: 60 секунди
Техника: свободна – куклена, класическа, 3D анимация
Формат: HD
Кратък синопсис на филма: до 500 знака; три дигитални рекламни фотографии от филма.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Попълнен и подписан апликационен формуляр, достъпен в www.libruse.bg. Непълни и
неправилно попълнени апликационни формуляри няма да бъдат разглеждани. В случай на
промяна на данните авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.
АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Творбите се изпращат по пощата (важи датата на пощенското клеймо), краен срок
30.04.2016 г.
Адрес за получаване:
7000 Русе, България
ул. „Дондуков-Корсаков” 1
Регионална библиотека „Любен Каравелов”
Международен конкурс за комикс и блицанимация
Филмите се изпращат онлайн във формат HD чрез dox.bg и други на е-mail: service@
libruse.bg, libruse@libruse.bg
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА,
УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА.
Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе придобива правото да използва изпратените за участие в конкурса творби за изложби, публикации и реклама, без за това да
е необходимо изрично съгласие на авторите и без да им дължи възнаграждение. Участието
в конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор,
което се удостоверява с подпис върху апликационния формуляр. Получените творби не се
връщат на техните автори. Те влизат в постоянната експозиция „Музей на комикса“.
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НАГРАДИ
Голяма награда на стойност 300 EURO
Резултатите от конкурса се обявяват през месец юни 2016 г. Всеки участник, отговарящ
на изискванията на конкурса, получава сертификат и електронен каталог на посочения в
апликационната форма e-mail. След предварителната селекция авторите ще бъдат представени в електронния каталог с по една творба. Всички получени творби се публикуват на сайта
на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg.
Селекцията и наградите се определят от специално избрано за целта професионално
жури. Изложба/презентация на допуснатите до конкурса произведения се представя пред
русенската публика и пред медиите.
За контакти и допълнителна информация:
E-mail: service@libruse.bg, libruse@libruse.bg
Тел.: + 359 82 820 126; факс: +359 82 820134; mob. tel.: +359 878 574916

МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА АКВАРЕЛА – ВАРНА 2016
Водещ проекта: Фондация „Международно акварелно общество – България“ (IWS
Bulgaria). IWS Bulgaria е клон от Международното акварелно общество (IWS), организация с
над 60 клона (държави), чиято мисия е да разпространява обич и хармония между различните държави, използвайки акварелната изобразителна техника, и да изгражда мир между
народите, така необходим днес.
Организатори: Художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, Арт галерия „Папийон“
(Le Papillon) – Варна.
Съорганизатори: Съюз на българските художници, Художествена галерия „Асен и Илия
Пейкови” – Севлиево, Художествена галерия „Сирак Скитник“ – Сливен.
ПАРАМЕТРИ
1. Триеналето е отворено за всички професионални художници.
2. Темата е свободна, като акцентът ще бъде поставен върху духовното послание на акварелното изпълнение и съдържанието на картината.
3. Приемат се за участие oригинални произведения, изпълнени в традиционната техника
акварел върху хартия.
4. Произведенията трябва да бъдат авторски. Да са завършени през последните три години и да не произлизат от публикувани снимки или творби на други автори.
5. За участие се допускат произведения с размери: 55/75 см, 50/70 см, 35/50 см, 33/70 см.
ЖУРИ
В журито на Международно триенале на акварела – Варна 2016 ще участват представители на IWS Bulgaria, на организаторите и съорганизаторите.
І-ВИ ЕТАП – СЕЛЕКЦИЯ
В предварителната селекция всеки представител на международните клонове на IWS, освен
българския, има право да избере от различни автори от своята държава до 7 произведения.
Селектираните от него картини трябва да бъдат изпратени като цифрови репродукции на посочения по-долу имейл в JPG, RGB формат, размер на файла от 3.5 до 4 MB, минимум 20 см на дългата страна. Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Допълнителна дигитална обработка не е позволена. Файлът трябва да бъде озаглавен по
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следния начин: заглавие_име_размер в см_държава. /Например:Composition_IvanIvanov_50x70_
Bulgaria./ Произведенията трябва да бъдат съпроводени с попълнен и подписан формуляр за
участие от всеки от участниците. Предметът на имейла трябва да бъде държавата на представителя. Организацията на Триеналето има право на допълнителна селекция.
Българските участници изпращат своите предложения директно на посочения имейл с
предмет – своето име.
Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на СБХ: www.sbhart.com, раздел „Конкурси“.
КРАЕН СРОК ЗА І-ВИ ЕТАП
Всички цифрови репродукции на селектираните картини трябва да бъдат подадени по
имейл най-късно до 24:00 часа, 15 февруари 2016 (българско време).
СЕЛЕКТИРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
След окончателната селекция ще бъдат избрани около 250 произведения да влязат в
Триеналето. Те ще бъдат изложени в Художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна от 15
юли до 15 август 2016 г.
ІІ-РИ ЕТАП – ПОЛУЧАВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИ КАРТИНИ, КРАЕН СРОК
Всички оригинални картини и такси трябва да бъдат получени от организаторите до
30.03.2016 г.
Краен срок за връщането на творбите на участниците, които не са дали съгласието си
за участие в пътуващата изложба, е 30.09.2016 г.
Краен срок за връщането на творбите на участниците в пътуващата изложба е
30.04.2017 г.
ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА
Триеналето ще бъде представено в различни галерии в България. След изложбата в Художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна, картините на авторите, потвърдили съгласието
си във формуляра за включване в пътуваща експозиция, ще участват в изложби в четири от
най-хубавите галерии в България:
• най-голямата галерия на Балканския полуостров – галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в гр. Кюстендил
• Художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” – Севлиево, където се намира творчеството на Асен Пейков, създателя на паметника на Леонардо да Винчи на летището в Рим
• Галерията на Съюза на българските художници в София „Райко Алексиев“
• Художествена галерия „Димитър Добрович“, Сливен – третата по богатство на фонда си
галерия в България.
Изложбата ще продължи до 05.03.2017 г. Информация за пътуващата изложба ще бъде
публикувана допълнително на страницата на IWS Bulgaria.
НАГРАДИ
Журито присъжда парични, предметни и имиджови награди:
1. Награда на Художествена галерия „Борис Георгиев“, Варна
2. Награда на Арт галерия „Le Papillon“, Варна
3.Награда на Schminke, световноизвестна марка за художествени материали.
4. Награда на Милен Бъзински
5. Награди на други спонсори и галерии
Организаторите ще издадат сертификати на всички участници и дипломи за наградените.
Наградите ще бъдат раздадени при откриването на Триеналето на 15.07.2016.
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КАТАЛОГ
Организаторите на Триеналето на акварела издават каталог. Висококачествен, пълноцветен (една картина на цяла страница) с каталожни данни на всички творби. Всеки участник
ще получи каталог. Каталогът ще се предлага за покупка онлайн и в галериите. Доставката
на каталозите е за сметка на участниците.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Избраните за участие автори след окончателната селекция и публикуване на имената им
дължат следните такси:
• от чуждестранен участник: 70 €
• от български участник: 40 лева
Таксите се превеждат по посочени банкови сметки или PayPal от представителите на IWS
на различните държави и от самостоятелно представляващи се участници.
Банковите сметки ще бъдат публикувани на страницата на IWS Bulgaria, изпратени по
мейл към всички представители на IWS клонове, както и на селектираните участници от
България, заедно с инструкциите за ІІ-ри етап.
Представителите на IWS са освободени от такса за участие.
РАМКИРАНЕ
Приетите оригинални творби от чуждестранни участници се доставят без рамки и паспарту. Организаторите поемат отговорност за рамкирането. Приетите оригинални работи от
български участници се доставят рамкирани.
МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ
Препоръчваме представителите на IWS на различните държави да използват пощенските
услуги EMS (за Америка е USPS - International Express Mail) или Експрес сервиз National Post
Office. За доставка на произведенията могат да се използват също и FEDEX, UPS, DHL, TNT или
други куриерски фирми за доставка. Заплащането на митническите и потребителските такси,
ако има такива, е за сметка на изпращача. Отбележете на опаковката: Nо Retail Value – For
Exhibition only.
ТАКСИ ЗА ВРЪЩАНЕ
Работите на чуждестранните участници ще бъдат връщани за сметка на организаторите.
Работите на българските участници се взимат лично или се доставят за сметка на участника.
ПРОДАЖБИ
Авторите дават съгласие за продажба на произведенията си. Произведенията се продават
с 30% комисионна за организаторите.
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
1. Участниците, които не са в съответствие с посочените в статута изисквания, няма да
бъдат допуснати до Триеналето.
2. Участниците, чиито оригинални картини не съответстват на предоставените дигитални
изображения, ще бъдат дисквалифицирани, а картините им ще се изпращат за тяхна сметка
след края на Триеналето.
3. Решението на журито за селекция и награди е окончателно. Наградените работи остават в колекциите на галериите, спонсорите и институциите.
4. За оригинални произведения се приемат творби, в които ако са използвани снимки, то
те са направени от самите автори. Участниците поемат отговорност за всеки спор, причинени
от авторски права, собственост и т.н.
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АВТОРСКИ ПРАВА
1. Организаторите на Триеналето имат правото на експониране, изследване, фотографиране, видеозапис, издателска дейност на всички приети произведения.
2. Произведенията на изкуството ще бъдат експонирани с най-голямо внимание.
3. Организаторите не носят отговорност за щети по каквито и да е причини.
4. Художниците са отговорни да направят застраховка на произведението, участващо в
Триеналето.
КАЛЕНДАР
12 ноември 2015: Обявяване на статута на Триеналето и стартиране на проекта.
15 февруари 2016: Краен срок за подаване на документи и картини в дигитален вид.
25 февруари 2016: Селектираните за участие художници ще бъдат публикувани на страницата на IWS Bulgaria. Представителите на IWS на съответните държави ще получат инструкции за изпращане на картините и банкова сметка за заплащане на таксите.
15 април 2016: Краен срок за доставка на оригиналните картини и трансфер на таксите
за участие.
15 май 2016: Журиране за награди.
15 юли 2016: Откриване и награждаване.
15 август 2016: Закриване и начало на пътуващата изложба.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Селма Тодорова, представител на IWS Bulgaria
+359 879 47 52 10
https://www.facebook.com/iws.bulgaria
email: iws.bulgaria@gmail.com

ОСМО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ – СОФИЯ 2016
Tриеналето има за цел да представи най-интересните постижения на художниците от
цял свят, работещи в сферата на плаката, свързан с всички класически, съвременни и експериментални форми на сценична изява: театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен
театър, пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада и др.
Осмото Международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през ноември 2016 в
националния изложбен център за съвременно изкуство – СБХ, София, ул. „Шипка” 6.
Условия за участие: за триеналето се приемат плакати, създадени в периода май 2013
– 30 май 2016.
Категории:
1. Отпечатани плакати за театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър,
пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада и всякакви други сценични форми.
2. Плакати на тема „ЗАГАДКИ, МИСТЕРИИ, ФАНТАЗИИ” (включително и такива за жанра
фентъзи). В раздел 2 могат да участват реализирани сценични плакати или специално създадени за случая.
Няма задължителен текст.
Формат: Mинимален формат A2 (420 x 594 mm)
Брой на представените плакати: всеки автор може да изпрати максимум 4 плаката, придружени от CD (с размер А5, формат .ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK) с дигиталните
им изображения, попълнени формуляри и кратка биографична справка за автора.
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Плакатите за категория 1 се представят в 2 екземпляра.
Срок за получаване: 31 май 2016 година
Няма такса за участие.
Адрес:
Осмо Международно триенале на сценичния плакат – София 2016
ул. „Шипка” 6, ет. 4, София 1504, България, тел. + 359 2 846 72 48;
e-mail: albenasa@abv.bg
Журиране:
Национално селекционно жури определя колекцията на осмото триенале.
Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени до края на месец юни 2016.
Международно жури с участието на: Ищван Орос (Унгария), Кари Пиппо (Финландия), Майя
Волна (Полша) определя наградите непосредствено преди откриването. Наградите се обявяват по време на официалната церемония – 7 ноември 2016.
Награди:
• Гранд при – пластика „Златен плакат”
• Две равностойни награди – бронзов плакет (за всяка от двете категории)
• Награда за млад автор (до 35-годишна възраст) – бронзов плакет в памет на известния
български художник Асен Старейшински
Всеки автор трябва да изпрати плакатите си в подходяща за транспортиране опаковка,
без паспарту и рамка с надпис „Печатни материали. Без търговска стойност”. За улеснение
на българските автори ще бъде организирано приемане на плакати на 31 май т.г. в СБХ.
Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по време на транспортирането.
Плакатите остават собственост на Фонда на триеналето след закриването на експозицията.
Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите без допълнително заплащане за нуждите на всички печатни материали на триеналето и публикациите, свързани
с него.
Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, неотговарящи
на статута на триеналето, оскърбяващи морала, националните и религиозни чувства.
Каталог:
За Осмото Международно триенале на сценичния плакат – София 2016 ще бъде издаден
цветен каталог, в който ще бъдат включени всички произведения, приети от селекционното
жури. Всеки участник в триеналето ще получи безплатен екземпляр, заплащайки само пощенските разходи по изпращането му.
Повече информация и формуляри за участие: www.triennial.orbitel.bg

41-ВА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРАТА - 2016
Националната изложба на карикатурата е ежегоден преглед на най-високите постижения
на съвременните български художници, работещи в различните жанрове на карикатурата.
Цели:
- да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България
- да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в
страната и в чужбина
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Изисквания за участие:
• В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта на карикатурата
• Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две национални изложби)
• Минимален формат на представените карикатури А4
• Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 бр. бели или сиви
картонени табла/паспарту със задължителен размер: 50 х 70 см
Срокове:
- Приемане: 22 март (вторник) 2016 г. в СБХ, „Шипка” 6, 3 ет.
- Откриване: 1 април (петък) 2016, 18.00; СБХ, „Шипка” 6, 3 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 преглежда всички представени творби и определя колекцията на
изложбата
• Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция „Карикатура”, определя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и представителите на партньорските организации
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
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МАЙСТОР НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ПЕЙЗАЖ И НАТЮРМОРТА
(ПО ПОВОД ЮБИЛЕЙНАТА ИЗЛОЖБА НА МАРИЯ СТОЛАРОВА НА „ШИПКА“ 6)
Определят Мария Столарова като
майстора на индустриалния пейзаж,
жената сред мъжете художници, работили на тази тема през 60-те и 70те години на ХХ век, между които ще
спомена само Васил Бараков, Борис
Ненов, Евгени Бугаев, Петър Дочев,
Любен Гайдаров, Христо Донков и др.
Тази, която обходи строящите се заводи в Димитровград, Стара Загора,
Раднево, Марица-изток и направи
там изложби, посветени на тази тема.
Какво накара тази елегантна
жена, известна със своя вкус към
естетичното, да одухотвори в своите
платна непоетичните обекти на индустриална България, да обикне суровата красота на новите заводски
Мария Столарова - Импресия
пространства и да създаде емблематични за времето си картини?
Ще трябва да потърсим отговора както в благоприятната конюнктурна среда на 60-те
години, в която пейзажът след десетилетие на игнориране получи свобода на развитие, така
и в самата нагласа на Мария Столарова като художник, с усета за премерена рационалност
в пресъздаването на обектите, афинитет към пестеливост на изразните средства и сдържана естетика. Като прибавим към това и духа на времето, в който внушителните размери на
заводските обекти се отъждествяваха с естетиката на новата урбанистична и индустриална
среда, бихме могли да си обясним нейните платна. Тези, в които, стъпвайки на традициите на
нашето изкуство от 30-те години на ХХ век, Мария Столарова извън постимресионистичното
третиране на сюжетите, извън тяхното декоративно или експресивно интерпретиране изгради
свой стил, опирайки се по-скоро на конструктивното изграждане на обектите, в които тя откри
привлекателността на суровата им естетика.
Така нейните индустриални пейзажи загърбиха романтизма на порутените стари фабрики,
извадиха човека и природата от новата среда, характерна с монументалност и чистота на
заводските обеми, за да достигнат най-изчистените си форми (след нея това бе характерно за
Петър Дочев). Години наред Мария Столарова обикаляше строителните площадки, живееше
и работеше там, упорито отстоявайки своята естетика и приоритетна за 60-те и 70-те години
избрана от нея тематика.
Така илюзорното възпроизвеждане на големите промишлени обекти се сведе в нейните
платна до плоскостно изградени композиции, с изведени на преден план промишлени корпуси,
сюблимни в своята статика сурови форми. Завършекът на тези търсения бе серията „Бетон
и елементи“ през 70-те години – захвърлени по пътя бетонни съоръжения, стъписващи със
своята изразна пестеливост.
Това е едното лице на Мария Столарова, другото е също в посока на един друг жанр,
недостатъчно толериран през годините. Става въпрос за натюрморта. Един жанр, който исторически води своето начало още от египетските гробници, Вила Кастор и Полукс в Помпей и Хер-
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кулан, минава през Ренесанса, за да получи своя завършен вид в картините на фламандските
художници – Снайдерс и Рембранд, и след вкарването на картината като органична част от
домашния интериор при малките холандци да стигне до класическата яснота в натюрмортите
на Шарден и така да бъде подаден в модерната живопис и доразвит от Ван Гог, Брак, Пикасо,
Бонар, Матис.
Къде е тук, в този исторически ракурс, Мария Столарова? Елементи от нейния изчистен
като композиция натюрморт могат да се открият сред изброените имена, особено у Шарден,
Бонар или Мане. Но аз си мисля, че би било по-добре да се опитаме да ситуираме художничката на фона на това, което става у нас преди Освобождението. Да си припомним традицията
на алафрангите от възрожденските къщи и първия натюрморт на Константин Величков в 1889
г., да си припомним Бенчо Обрешков, Кирил Цонев и Вера Недкова. Тук не споменавам съзнателно едни от най-добрите представители на този жанр: Сирак Скитник, Дечко Узунов, а преди
тях Елена Консулова-Вазова, по-близо до постимпресионистичната традиция.
При Мария Столарова деликатното хроматично моделиране и строгата форма бележат нейната интерпретация в този жанр. Този вариант, в който строгата, без излишни детайли композиция напомня на онези бутониери от алафрангите и таблата под празничния ред на иконостасите, в които пестеливостта е съзнателно търсен знак, а цветовете участват в естетската
символика на традиционното изкуство, поело иновациите на модернизма.
Нейните добре подредени цветя – сухи или свежи, поставени във вази, които тя прави в
началото на 70-те, бяха характерни със своята изчистена рисунка и богата цветност или обратното. А картините й от цикъла „Спомени от панаира“, в които тя рисуваше „кичовите“ играчки,
кукли на конци, глинени петлета-свирки, рибо-пилета и Венери, предадени със завладяваща
стилизация, разкриваха отношението й към наива като равностоен за възхищение. И това
тя успя да постигне поради вродения си усет за естетика и изящество, което й помогна да
превърне обичайните предмети от ширпотребата в естетически обект, натоварвайки ги с иреалност, която само богатото въображение на художника може да улови и превърне в траен
художествен продукт.
Вървейки по своя творчески път, Мария Столарова остави и редица портрети на близки
хора и на личности от революционното ни минало в стила на старите семейни снимки, които
бихме могли да определим като портрети-документи, като тези на Дора Габе, Сузи Аронова,
Методи Андонов, Мерсия Макдермот, Захари Стоянов, Даме Груев, Яне Сандански и др. Но това,
с което тя беляза българското изкуство от втората половина на ХХ век, е именно нейният одухотворен индустриален пейзаж и стилизираният в духа на българските алафранги натюрморт.
Аксиния Джурова

7 ИЗОБРАЖЕНИЯ
Да се разсъждава за художници от страна на техните литературни интереси е привлекателно, но най-вече рисковано. Това е така, защото при текста има специфична имагинерност
и защото той преживява с времето смислово развитие и понякога сериозни семантични промени. Как се възприема днес автор, роден в началото на ХХ век и как се е възприемал той от
съвременниците си е въпрос от съществено значение. И конкретно как виждат поколенията
социалните моменти в стихотворенията на Смирненски и какви са разликите между „тогава”
и „сега”? Що се отнася до обществените каузи, романтиката, сантиментите, винаги навлизаме
в територия с много неизвестни. Вероятно обективността може да бъде постигната по-лесно
в дискусия, но когато тази дискусия се води без присъствието на съответния исторически
контекст, пътят към истината допълнително се затруднява.
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Вера Лукова (1907 – 1974), Васка
Емануилова (1905 – 1985), Вера Недкова
(1908 – 1996), Магда Абазова (1923 – 2011),
Иванка Сокерова (1926 – 1993), Лика Янко
(1928 – 2001), Славка Денева (1929 – 1984)
са личности, които предстои да бъдат откривани и разглеждани отново и отново
от поколенията. Както каза по друг повод
големият наш философ и общественик Стефан Попов, когато се изправим лично пред
техните безсмъртни души, осъзнаваме, че
сме още в началото на опознаването им.
Защо избрах за тази изложба (дали е
изложба?) седем български художнички,
преминали в пространството на класиците. Най-вече защото ги познавах лично (с
изключение на Вера Лукова) и защото ги
свързвам с литературните им интереси и
дори пристрастия, които с времето станаха и мои. Става дума не за някакъв тип
илюстрация или дори за връзка с текстове, които четем, а за техни предпочитания,
които ги разкриват допълнително и по
същество. Така те отварят очите ни към
белетристика, поезия, философия и по особен начин освобождават въображението
и допълват познанието. Да мислим за тях
Васка Емануилова - Голо тяло
и за техния живот с днешните културни
критерии и конюнктури е все едно да четем Витгенщайн и да слушаме в същото време хардрок. А защо да не приемем подобен абсурд?
Общото между съдбите на тези големи художнички е, че в определен период от живота
си са били отхвърляни, пренебрегвани, недооценявани. Тяхната съдба е оцветена контрастно
в личен и социален смисъл въпреки признанието, получавано частично приживе, а понякога
и със закъснение. Животът на всички се развива като своеобразна драма в някой от плановете си. Така например те живеят, без да създадат семейства и наследници, с изключение
на М. Абазова. Какво означава това всеки може да си отговори сам. Показателна е връзката
на Вера Недкова с италианския художник Силвано Боцолини (1911 – 1998), която се развива
в продължение на 65 години, предимно чрез кореспонденция и няколко лични срещи. Художничката живее със сестра си Надежда и в компанията на интелектуалци и артисти като
Иванка Димитрова или Маргарита Дупаринова с оперни, театрални и музикални събития, с литература. Смущавам се да предполагам повече за личния й живот, но мисля, че библиотеката
е била най-съкровеният й събеседник. Вера Лукова живее известно време с Матвей Вълев
(1902-1944) и до края си с инж. Атанасов, когото в по-ранни години е рисувала, но семейните
й взаимоотношения едва ли отговарят на традициите. Лика Янко бе непрекъснато в компанията на сестра си Дана; Васка Емануилова почти се бе сраснала с ателието си на ул. „Иван
Асен”; Славка Денева след смъртта на баща си води социален живот с едно постоянно и тясно
приятелско обкръжение, в което са и Лика Янко и Иванка Сокерова. Самата Ив. Сокерова
развива самотата си едва ли не до самоотричане. Единствено Магда Абазова е съпътствана
от съпруга си Тодор Абазов и като че ли е по-отворена към контакти. Впрочем Магда, с която
съм разговарял много и надълго, притежаваше такъв вид благородство и толерантност, кои-
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то създаваха уют за всеки, който искаше да я посети или види. Мисля, че на обратния полюс
бе В. Недкова, която респектираше с неприкритата си острота и когато, например, идваше на
откривания на изложби, наподобяваше един красив сдържан хищник, попаднал сред стадо
млекодайни бозайници.
Корпоративността си В. Емануилова дължеше най-вече на демократичния си характер и
на външно изразената доброта. Помня как каза на една наивна колежка, която бе сгрешила
нещо, че „млад човек грях няма“. Подобно обобщение говори много за характера, както и за
съдбата.
Задочният ми разговор с тези седем авторки продължава много години и като че ли
никога не е прекъсвал. Наскоро установих, че първата си статия за В. Недкова съм писал
преди повече от 30 години. Приблизително тогава тя ми разказваше за различни немскоезични автори като Херман Брох (1886 – 1951), Роберт Музил (1880 – 1942), Гюнтер Грас, Лудвиг
Витгенщайн, Макс Фриш, Петер Хандке, Ингебор Бахман (1926 – 1973) и др. (Отбелязвам дати,
свързани с определени имена, които смятам, че са по-малко известни у нас). От нея чух за
пръв път за Клод Мишел Клюни (1930 – 2015), Салваторе Куазимодо, Милош Църнянски (1893
– 1977), Роджър Фрай и кръга „Блумсбъри”. Тук трябва да допълня, че повечето от седемте –
за мен гениални жени – ползваха по няколко езика. И още… те са определено защитнички на
най-духовните феминистични идеи, индиректно свързани с имена като Жорж Санд, Симон дьо
Бовоар или по-късните Картин Мийе, Ева Енслър и т.н. крайно феминистични територии. Вера
Лукова и Вера Недкова са участнички в организирани феминистични движения и сдружения,
чиито идеолози са Анна Карима и Евгения Марс, и вероятно одухотворено са потушавали
някои скандали.
Най-силно ме учуди в един момент желанието на Магда Абазова в последните си години
да чете Чарлз Буковски. По това време събирах издаваното от него у нас. Повече от любопитство, отколкото от истински интерес. Магда виждаше този автор откъм задълбочените му
страни. Паралелно с това тя четеше източна литература, свързана с идеите на будизма, йога,
както и египетска и гръцка поезия. Комбинацията е, меко казано, странна, но среща аргументи и подкрепа в живописта и рисунките й. Магда имаше в лицето на съпруга си толкова
образован и аргументиран опонент, че странните изблици на предпочитанията сякаш бяха
един вид отговор на неговите материалистично-хуманни доводи.
Не само портретът на Николай Хрелков показва интересите на Васка Емануилова към
поезията и текста. Мисля, че както тя, така и повечето близки до нея поети от 30-те и 40-те
години на ХХ век, включително ярко социално изявените, в ранните си години минават през
символизма. Във всеки случай В. Емануилова, която доста догматици свързват главно с паметниците, е много по-разнообразно нюансирана, енигматична, дори непозната на фона на
консервативните схващания за нея. Близостта с кръга на Георги Машев (1887 – 1946) говори
достатъчно силно за това. От нея чух за нивото на образованието от началото на ХХ век и
христоматията, съставена от Иван Вазов и Константин Величков, доказва както думите, така
и показва предимствата пред днешните христоматийки. Този „сборник от избрани образци по
всички-те родове съчинения“ е най-малкото възхитителен със своята широта и задълбоченост.
Видима е аналогията на Лика Янко с текстове на Антоан дьо Сент Екзюпери, но тя държеше на приликата му с Лотреамон, а някъде на масата й стоеше „Алфануи открива света“
на Рафаел Санчес Ферлосио в издание от 1969 година. Неслучайно повечето картини на Лика
бяха допълнени с текстове отзад на платното, а понякога и сред изображението. Всички, които си спомнят художничката, знаят, че къщата приличаше на странна градина с дъх на храм,
откъдето всички си тръгвахме като пречистени. Същото усещане, но с много повече драма и
хаос, внушаваше апартаментът на Иванка Сокерова. По рафтовете навсякъде бяха подредени
тетрадки с преводи и оригинални текстове, които трябва някога да бъдат проучени задълбочено. Това едва ли ще стане, защото всичко оставено от нея представлява енциклопедия
от образи и думи – толкова обширна, колкото и разнообразна и богата. За съжаление този
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апартамент, намиращ се срещу НДК, бе набързо продаден и с това бе унищожена една епоха.
Същото може да се каже и за апартамента на Лика Янко на бул. „Дондуков”. За разликата
в културните нива на споменатите дами и днешните функционери говори следният случай.
Една галеристка миналата година ми каза, че не знае коя е „тази Иванка Сокерова” и не й
трябва дарението от работи на художничката, което бях подготвил. Излишно е да коментирам
случая.
Все още има хора, които помнят как Славка Денева директно е превеждала на аудиторията Райнер Мария Рилке и Емили Дикинсън. Много е възможно тя да е от първите преводачи на Дикинсън или поне паралелно по време е работила с Цветан Стоянов. Странно е, че
ръкописи от Славка Денева почти не са останали. А е известна нейната пристрастеност към
литературата и превода. Възможно е самата тя премислено да е премахвала всичко написано. На въпросът „защо” има много отговори, от които нито един не би изчерпал проблема.
Още по-смущаващ е случаят с Вера Лукова. За нея не е запазена почти никаква документация, дори в държавните и обществените архиви. Хората, които са я познавали, почти
нищо не са съхранили, а повечето от тях вече ги няма. Допълнителен сюжет е връзката на
художничката с Матвей Вълев и съответно с Елисавета Багряна, Дора Габе, Боян Пенев,
сестрите Дюстабанови и Теодор Траянов. В този контекст присъства и Христо Смирненски, с
когото идейно, а и емоционално тя има много аналогии. Запазен е един кратък текст от 1937
година, публикуван в списание „Завети“. „Ние не сме натуралисти, не искаме да повтаряме
природата. И затова тези, които търсят от нас природа, не ни разбират. За нас изкуството
има по-голяма цел от това да прерисува това, което веднъж е създадено. И ако картините ни
не напомнят точно природата, това не е от безсилие, а от отношение.“ В. Лукова заедно с В.
Недкова, В. Емануилова и др. са от основателите на „Новите художници“ и тези думи звучат
като програма на дружеството и като характеристика на колегите. Впрочем В. Недкова казва
в едно интервю, че В. Лукова е огромна съвременна художничка, особено що се отнася до
началния период.
Въпреки многото споменати дотук имена, струва ми се, че Елиас Канети, Джеймс Джойс,
Франц Кафка, Марсел Пруст, целият „Виенски кръг”, Сирак Скитник, Александър Мутафов,
Ангел Каралийчев, Пенчо Славейков, Гео Милев и още много други са пропуснати. Нека все
пак се има предвид, че става дума за един необозрим свят, в който предстои да навлизаме.
Този свят има светли и тъмни страни и затова е още по интересен. Възможно е и госпожица
Юлия на Стринберг да го предава в концентриран вид и всички ние да се явяваме негова
метафора. Съжалявам, че Вера Недкова не доживя издаването у нас на автобиографията на
Фолкер Шльондорф, особено за пропуснатия диалог по повод „Човекът без качества”, който
тя би осъществила.
Сега, когато препрочитам малкото думи, които си позволих да напиша по повод изложбата, отново се чувствам смутен. По някакъв начин съм възпрепятстван да анализирам изброените авторки и да навлизам в особено деликатни техни територии, затворени за чужди
погледи. Позволих си да направя десетки страници със записки, да подбера повече от десетки
автори, с които ги свързвам и с които те свързват себе си, само от най-дълбока привързаност
към това, което те са били и което са. И нещо повече, нещо много, много повече… Може би
подбраните текстове ще подскажат за какво става дума.
Димитър Грозданов
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„УТАЕНО ВРЕМЕ“ – изложба на Станислав Памукчиев

ЖИВОПИСТА КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ
ИЗЛОЖБА НА СТАНИМИР ВИДЕВ В ГАЛЕРИЯ „ДЯКОВ“

„Утаено време“ е изложба от серия голямоформатни картини (създадени 2015 г.). Авторът
преоткрива продуктивен етап от своето развитие, с проблематизиране статута на живописната картина, с излизане от изобразителното поле и доказването й като самостоен пластичен
обект в разширен възглед за живопис.
Експериментите в тази неустойчива, гранична територия между картината и обекта, между обекта и инсталацията изявяват психологическия и духовен актив на пластическата форма,
структурния и морфологичен потенциал на пластическия идиоматичен израз.
Изградени от пепел, въглен, пръст, сено, метал, картините атакуват сетивно-психически,
разкриват своята първична сила и символно семантична стойност. Енергиите на тези платна
раздвижват усещането за природност, естество и истинност, интуициите за феноменологичното и универсалното. Разбудени са ирационални импулси, подвластни на хтоничния дух – колкото разрушаващ, толкова и творящ. Потърсени са „живи значения“ в пластовете дълбинна
психичност, в устойчивите архетипни фигури, носещи енергиите на живота. Завръщането към
изначалното и митологичното е мистично пренасяне, разтваряне в Голямото време, в което
минало, настояще и бъдеще влизат в безкрая на вечно повтарящите се сътворение и разпад,
хаос и воля за ново начало.
Заявената позиция е реакция срещу прагматичния, цинично консумативен и технологизиран свят, срещу развлекателните и крайно комерсиализирани модели в културата. Тоталните
процеси на секуларизация, загубата на историческа перспектива и отсъствието на висок
онтологичен хоризонт активират търсене на дълбоките основания за нов хуманизъм и ново
холистично разбиране за света. В артистичната програма на автора завръщането към изначалното не е носталгия към нещо отминало, а събиране на духовен опит, ценностна ориентация и търсене на гравитационен център, на вътрешна цялост.
Текст на автора към изложбата
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Пловдивската галерия „Дяков“ отново интригува с интересна, запомняща се изложба. През
месеците декември и януари, в края на изминалата 2015 г. и в началото на новата 2016 г., е
представен Станимир Видев – знаков художник,
известен както в град Пловдив, така и емблематичен за нашето изобразително изкуство, за когото
суперлативите не са просто клише.
Станимир Видев показва пред публиката колекция живописни творби, специално създадени
и селектирани за настоящата експозиция. Той е
автор на десетки самостоятелни изложби у нас
и в чужбина, като пет от тях са реализирани в
галерия „Дяков”. Художникът е носител на редица
престижни награди – двукратен носител на награда „Пловдив” за изобразително изкуство; на
годишната награда на галерия „Ромфея” – „Мечът
Ромфея”; на годишната награда на галерия „Дяков“ и други.
Роден е през 1957 година, завършил Художествената гимназия в Казанлък и Националната
художествена академия в класа на проф. Добри
Добрев. Неговата артистична стилистика, специСтанимир Видев. От изложбата
алното му и специфично отношение към цвета са
силно разпознаваеми и високо ценени както от специалистите, така и от публиката. Умението
му да борави с цвета е сякаш вродено и се получава някак с естествена лекота. Подобно
на хронология пред нас се разкриват пластовете живопис, които, обединени вибрират в едно
неповторимо цяло. Представената изложба е както потвърждение за това, така и продължение с нов нюанс. Градът е не само местоположение или архитектура, а и неповторима аура
с многостранни посоки. Той вдъхновява мнозина творци, не само писатели, художници и музиканти, като всеки привнася по нещо неподражаемо, свое, добавя съзидателна си енергия.
Най-новите картини на Станимир Видев усещат и улавят точно това. И като внасят своята
неповторима позитивна вибрация, някак неусетно, с лекота ни правят съпричастни, част от
нещо много по-голямо, но някак примамливо и необяснимо с прости думи.
Изложбата на Станимир Видев в галерия „Дяков“ заслужава нашето специално внимание.
Тя е със символно значение, неслучайно е събитие от последния месец на старата и от първия
на новата година. Изследването на артефактите от древността до наши дни, многото наслагвания във времето, на различни обясними и необясними личности и феномени, хронологиите
на състоянията на движение или покой много напомня на живописта като творчески процес,
с много търсене, наслагване, отказ и ново начало. Такава е и живописта на Станимир Видев,
живопис в чист вид – преживяна, сложна и същевременно естествена, без нищо излишно.
Тя някак неусетно приобщава, но не само красотата на цветовете и формите са причината.
Живописта е нещо много повече – начин на живот, изследване и емоционално преоткриване
на света, привилегия за „избрани“ или просто пътешествие, неподвластно на задръствания,
лошо време или недобросъвестни туроператори.
Николай Маринов
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СЛОВО ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА „ИЗБРАНО” НА ЦВЕТАН КАЗАНДЖИЕВ
В ГАЛЕРИЯ „СТОЙЧЕВ” В ГР. ЯМБОЛ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
Уважаеми дами и господа, приятели на изобразителното изкуство и колеги,
С вълнение приех поканата на художника Цветан Казанджиев да открия изложбата му. Особено
е удоволствието да си избран. Не като критик, а
като колега и приятел. Приятел още отпреди да подозира, още отпреди да го познавам лично. Защото преди време, когато търсех себе си и своя път,
случайно се оказа, че вървя по неговите стъпки.
Научих кой е, какъв е, служеше ми за пример, учех
се от онова, което сам беше постигнал.
С времето разбрах, че Цветан е единак. Разбирайте го както искате. А днес, когато в разцвета на
силите си продължава да върви по своя път напред, той ми прилича на мохикан, но не последния,
надявам се.
„…Човекът не е средство, а е цел” – споделя
Никита Михалков в наскоро излязлата на книжния
пазар автобиографична книга. Прочетох точно тези
редовете рано сутринта, в студа, отпивайки кафе
преди да запаля колата и да тръгна насам… На
развиделяване километър след километър по магистралата пейзажът пред мен, вляво и вдясно се
Цветан Казанджиев - От изложбата
сменяше, редяха се картина след картина, променяха се светлината, облаците, настроението. Наред със спомените вървяха и мислите ми занапред… Опитвах се да си представя изложбата на Цецо, замислих се за творчеството му, за
специфичния характер на изкуството му… Какво изобщо бих могъл да кажа вечерта? Човекът
на изкуството какво е? Художникът – дали е средство, или цел? Ами изкуството – графиката,
живописта… За автор като него, който по моите сметки вече повече от тридесет години вае
своя артистичен облик, отпечатък след отпечатък, цикъл след цикъл: „Олтар”, „Луна”, „Египетски хроники”, „Реквием”, „Сакрамент”, „Нощ”, „Тайнство”, „Енигма”, „Знаци в нощта”, „Клоун”,
„Играта”, „Самота”… Тема след тема, рисунка след рисунка, платно подир платно… Ден след
ден – неизменно в ателието. Тук в Ямбол – центърът на неговия свят. Центърът на света.
И днес, след като ме бе посрещнал, след като изложбата от два дни беше наредена, след
като поговорихме и помълчахме, накъде мислите, че се отправи Цецо Казанджиев само няколко часа преди откриването? Отново към ателието – център на вселената.
Не знам дали въобще е нужно точно на вас, неговите почитатели и приятели тук, в Ямбол,
да казвам кой е Цецо Казанджиев. Роден е на 17 октомври 1960 г. Не е завършил Xудожествената академия, но по-добре, защото често криволичещите обходни пътища са по-интересни
и запомнящи се, по-впечатляващи и автентични от магистралите… Член е на Съюза на художниците от 1989 г. Часове ще са ни необходими, за да се запознаем с всички важни творчески
изяви на Цветан Казанджиев от началото на неговия път в средата на 80-те години на миналото столетие до днес с настоящата графична изложба „Избрано” в чудното пространство на
галерията ателие „Стойчев”. Комплименти за нейния уредник фотографът Красимир Стойчев
и признателност за всичко, което през последните 7-8 години прави за българското изобразително изкуство.
Много е дълъг списъкът със самостоятелните изложби и участията в международни из-
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ложби, десетки са националните и световните награди в областта на графичното изкуство,
които е получил Цветан Казанджиев. Ако сега го попитате какво друго му предстои или решите да го поканите да участва в нова изложба, ще разберете, че следващите му една-две
години вече са планирани. Бих го нарекъл работохолик, ако не ми звучеше твърде тривиално
за визуален артист и поет като него. Ето защо, „напълно отдаден” или „изцяло посветен” ми
се струват по-подходящите словосъчетания. 		
Не ми се иска да навлизам в изкуствоведски анализи на творчеството на един събрат,
художник и приятел. Не бих искал думите да ви лишат от неповторимата магия от непосредственото субективно преживяване; да ви отнемат привилегията на индивидуалното докосване до образи и форми или да попречат на пътуването (потъването) ви в пространствата на
автентичния абстрактен свят, изпълващ, плуващ в отпечатъците, отрязъци от личната въображаема вселена на автора Цветан Казанджиев. Поезията няма как да се разкаже и в проза,
музиката няма как да се пресъздаде. Нека да гледаме, да съзерцаваме.		
„…Човекът не е средство, а е цел.” Ами артистът? Цел или средство? Изкуството какво е?
Лична свобода? А може би и цел, и средство? За художникa Цветан Казанджиев изкуството е
постигнатата, но и все още съществуващата цел… И средство. Средството да бъде. Да го има…
Да му благодарим, че е!

Любен Генов

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА СКУЛПТУРАТА
Годишната национална изложба
на секция „Скулптура” към СБХ показа, че това изкуство, което може
би в най-голяма степен в сравнение
с всички останали, търпи неволите
на днешния ден (необходимост от
специална материална база, почти
пълна липса на художествен пазар,
трудоемкост и т.н.) като цяло, благодарение на приелите да участват
във форума автори, е в състояние
да заяви високо художествено равнище и значителна и разнообразна
пластическа проблематика.
Очевидно е, че подобни експозиции, организирани при това към
края на текущата година, играят
ролята на своеобразни „салони”
– една специфична форма на публична социализация на кавалетното изкуство, функционираща в
европейското художествено пространство поне от 18 в. до ден днешен, която не задължава никого от
участниците с определена тематика

Димитър Маламски - Колапс
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или преднамерена идейна визия. Освен осигуряването на условия за възприемане на художествените творби от страна на публиката подобни периодични прегледи на даден вид
изкуство са от значение и за професионалните и творческите контакти в рамките на самата
гилдия, разпадащи се или клонящи към нулата в условията на атомизираното и хаотичното
„брауново движение”, характерно за актуалното състояние на днешния Art World. Те са и
нещо като своеобразна „сверка на часовника” за всеки един от художниците.
В изложбата взеха участие редица млади автори – още един добър атестат за нейната
легитимация и полезност. Разнообразието от индивидуални решения, както и градусът на
„пластичната интрига” определиха широкия диапазон на представените произведения – от
традиционния бюст-портрет до инсталацията, която се намира сякаш на граничната пресечна
точка между триизмерната монолитна скулптура и различните относително нови и нестандартни пространствени форми, включващи елементи на ready made, на инсталации или на
асамблаж. Така по естествен начин се осъществява преливане между по-традиционни и неконвенционални пластически структури.
Разнообразието от използвани материали и технологии, най-различните визуални решения – фигуративни и абстрактни – създадоха впечатлението, че скулптурата, която по презумпция е „по-инерционно” изкуство, е на равнището на съвременните визуално-пластически
открития и експерименти, без при това с нищо да губи или да отстъпва от хилядолетните
устои на своите родови белези. Да си спомним за сравнение общата картина на развитието
на френското изкуство през 19 в., представено в музея „Орсе” в Париж – докато в живописта
различните течения и направления стремително и в ускорен ритъм следват своя ход, скулптурата дълго (до Роден) запазва своя „класицистико-академичен” облик!
Заедно с това изложбата ясно показа, че значителна част от нашата съвременна скулптура от изкуство „утвърждаващо” ценности се насочва и преминава през фазите на ироничното
начало, отчасти на абсурдизма или на „пост” или „пост-пост модерното” пародиране, като така
успоредява търсенията си на някои от най-кардиналните тенденции в съвременното изкуство.
Чавдар Попов

ДИМИТЪР КИРЧЕВ В ГАЛЕРИЯ „РЕЗОНАНС“
Има художници, които пресъздават това, което виждат; други това, което знаят или са
успели „творчески“ да откраднат. Но има и такива, като Димитър Кирчев, които търсят една
друга реалност. Реалност, за която няма точни форми и думи. Реалност, извадена болезнено
от дълбините на човешката душа и разлюляна от бурята на нашите страсти, чувства, предчувствия. Носители на всичко това стават композицията и цветът под диктата на най-абстрактното изкуство – музиката. И точно затова на пръв поглед абстрактното е просто една
нова реалност. Реалност, която не може да се изрисува или обясни, а само да се съприживее.
Реалност, която през 60-те години на миналия век Роже Гаруди нарече безбрежна. Реалността на изживяното и почувстваното.
Неслучайно мъдрите са казвали: Нихили ест ин интелектум, куот приос нон фуери ин
сенсо! Не е толкова сложно. Означава че „в съзнанието ни няма нищо, което преди това
не е минало през чувствата“. И точно в този момент влизаме в територията и същността на
тази изложба. Тя е изповед за несподелените до този момент чувства и видения, които са
надграждали пласт върху пласт в творческото съзнание на художника Димитър Кирчев.
Самият той не е от агресивно преследващите ни и натрапчиви художници. Бих казал, че той
е изискан естет, освободил се дискретно от ограничителния синор на строгата линия и като
властелин на цветовото композиране е организирал света, неговия свят, в платна с изразен
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музикален ритъм и звучност. Тук трябва
за илюстрация да отбележа „Интериор“ I.
Тя ми напомня за студения джаз, в който
острите тонове на пианото за момент са
облагородени от събуждащите призиви
на тромпета на Майлс Дейвис и след това
са поели заедно напред, понесли смисъла
и единството на крайностите, от които сме
изградени самите ние.
В останалите си платна Димитър Кирчев залага също на извънсюжетни елементи като колорит, пространство, композиция – при това без да се стреми към
идеала на Златното сечение, защото и
съвремието, и животът ни едва ли са пример за балансираност. По тази причина
той избягва мимезиса, не илюстрира, не
Подготовка на изложбата
описва събития, защото всички ние гледаме – въпросът е дали виждаме. Не се спира и на детайли, за да не изпусне смисъла на цялото
или да стъпче онова, което го е накарало да посегне към четката. Той предпочита да се
рови и дълбае в хрониките на преживяното и след това да избухне и освобождавайки се от
товара на несподелените до този момент вълнения, залива платното с цветовете и музиката
на чувствата. А те са винаги абстрактни, което не означава безформени, а само разширени с
територията на всички онези възприятия, които думите не биха могли да изразят. Когито ерго
сум! Възприемам, значи съществувам! Това е според мен посланието на Димитър към нас.
Аполинер винаги е твърдял, че формално правдивото никак не е интересно. И това е така,
защото повторението на видяното тренира визуалната памет, но не и духовната. Затова не
се чудете, че изложените тук платна нямат конкретни, а само обобщени наименования. Не
биха и могли да бъдат други, защото това е един отворен свят. Отворен за всеки от нас, който
има душа, за да чуе мелодиката на бушуващите страсти. Някои платна звучат като горещите
фиести или любимите кориди на Хемингуей – „Композиция III“ „Композиция VIII“, „Композиция
I“, други въздействат със спокойствието и чистотата на пречистващия скандинавски интериор
– цикъл „Геометрика“, а има и платна сякаш инспирирани от „Рапсодия в синьо“ на Гершуин,
или от миражите, като оазис за бягство от забързаните ни делници – Чарли Паркър и Дюк
Елингтън или от топлината на домашния интериор, или от спомена за вечно менящите се,
игриво бягащи цветове на морето – Майлс Дейвис и т.н. Въпрос на персонално възприятие.
Това е и силата на нефигуративната живопис – дава ни свобода на лично тълкувание, без да
ни внушава, че не сме в състояние да разберем видяното.
Платната на Димитър Кирчев носят и други два характерни белега. Първият е перспективата – въпреки, че на пръв поглед не е видна, тя съществува в един по-различен от класическия вариант, при който нейната начална точка е зрителят, който сам избира по кой от лъчите
да поеме погледът му, а след това да направи и своето обобщение. А вторият е светлината
– тя не е от външен източник, а е изцяло вътрешна. Извира сякаш под платната, пречупва
се през различната плътност на комплементарно подбраните цветове, вдъхва им живот и ги
кара да музицират. Този ефект е подсилен и от умението на художника да разработва цвят в
цвят – синьо в синьо, червено в червено, сиво в сиво, оранжево в оранжево и т.н.
Човек спокойно може да мисли фигуративно и да не измисли нищо. Може да мисли чисто
абстрактно и да нарисува съвсем реалистично голите жени на Пол Делво, античния торс с
бананите на Де Кирико или Свети Антоан с кръста на Салвадор Дали. Но може да мисли фигуративно и да създаде абстрактно алегорична творба, каквато е „Тотем“ със стилизиран кръст
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на Димитър Кирчев. Кръстът по същество е прастар цивилизационен символ още отпреди
времето на Шумер. Той е космически символ на Сътворението. Вертикалата сочи нагоре или
по-точно идва отгоре и е символ на стремежа към Бога или, както казва Димитър, към Великия Архитект, към съвършенството и се среща с хоризонталата – събрала в себе си всичко
земно. В точката на пресичането е и целият смисъл на този символ – Човекът …и сътвори Бог
човека, по образ свой и подобие!... Защото изгубеното име на Бог е Човек. И сякаш думите от
Аполоновия храм „ Гноти сеавтон“ – „Опознай сам себе си“ (за да откриеш и Бог), са поантата в
творчеството на Димитър Кирчев. Тази поанта интуитивно ни води към самите нас, към всичко онова, за което речникът ни е недостатъчен, дарява ни с религията на чувствата, въвежда
ни в сърцето на художника, в територията на неговото често бягство, в неговата изповедалня,
в неговия Храм, за който Димитър Атанасов в увода си към каталога казва, че той не свършва
на 19-ия етаж, а продължава нагоре… И ще добавя – заедно с автора – защото храмът е в
нас, човеците и ние сме в него.
Борис Китанов

ХРОНИКА НА ЕДНА НЕЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА
Иван Газдов е един от онези представители на българското съвременно изкуство, които са доказателство, че за
творческата личност не е важна младостта, а съхранената
вътрешна енергия, която генерира постоянно нови идеи,
теми, форми. Поредното доказателство за това е последната му изложба, озаглавена „Синтетична графикатура“,
представена в галерия „Червената точка“. Повод за нея е
фактът, че художникът навърши 70 години. Иван Газдов
работи в областта на графичното изкуство, създавайки
свой собствен стил наречен Графикатура® – един силно
разпознаваем графичен почерк в полето на нашия художествен живот.
По традиция всяка една изложба на проф. Газдов се
превръща в празник за българското изкуство и българската интелигенция. Всяка една негова изява е впечатляИван Газдов - Кавъркласик 3
ваща и винаги е с нещо по-различна от предишните. Тази
е различна и поради факта, че експозицията не е юбилейна по съдържание, както бихме очаквали. Изложбата не цели равносметка, а е доказателство за един богат и творчески осмислен
житейски път. Целта на автора е да ни направи съпричастни с последните си артистични търсения, представяйки нови, непоказвани досега графикатури от циклите „Майковци и татки“,
представителна част от известните „Кавъркласик графикатури“ и цикъла „Човешка КОмедия.“
Графикатурата несъмнено е Opus Magnum за професора, но едно по-внимателно вглеждане в
експозицията ни разкрива многостранните търсения на автора през годините. За първи път
се показва колекция от 20 автопортрета, рисувани между 1965 и 2015 в различни техники:
маслени бои, акрил, колаж, туш и перо, молив, фотография. Наред с тях не можем да пропуснем и потретите на близките приятели на проф. Газдов – Татяна Лолова, Кръстю Лафазанов
(смесена техника), Радой Ралин (ситопечат), Ивайло Петров (портрет с маслени бои и единствената скулптурна глава на писателя). А ако някога сте се питали как би изглеждала Графикатурата в цвят, художникът дава отговор и на този въпрос, представяйки и цветни варианти на
графикатурите, изпълнени в техниката на акрилната боя. Тази палитра от различни техники
и жанрове добавя нови щрихи към артистичния образ на художника. Изложбата впечатлява
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и с професионално представената документация към нея – освен албума „Ivan Gazdov Design
Graphicatura“ на английски и каталог към изложбата е отпечатано и фототипно издание „101
мисли за графикатурата“. Това е уникална анкета за нашето изкуство, проведена с различни
представители на обществото.
Представените три цикъла сериграфии показват различни етапи от развитието на графичния език на автора през годините. Трудно бихме могли да намерим и отличим акцент в изложбата. Колкото повече се опитваме да вникнем в творчеството на художника, толкова повече
се убеждаваме в неговата образна необятност. Циклите се различават не само сюжетно, но
и по отношение на пластическото си изграждане. Те са потвърждение за един потенциал на
развитие. Серията „Кавъркласик“, инспирирана от добре познати шедьоври от историята на
изкуството, от Ренесанса до постимпресионизма, разкрива един нов свят пред нас. Светът
на Иван Газдов, който провокира със съвременно художествено мислене, с ново виждане за
формата и образа, пречупени през неговия перфекционизъм, мъдрост и енциклопедични графични познания. „Човешка КОмедия“ сякаш е междинното стъпало по пътя към синтетичната
графикатура. Сериграфиите от цикъла „Майковци и татки“, представителите на т.нар. синтетична графикатура, бележат нов етап от еволюцията на пластичния език на автора. В тази
серия той изгражда образите с още по-голяма условност, изчистеност и яснота на обемите.
Реалните привидности са изведени до нова форма, нови теми и сюжети, нови композиционни
решения. Тук авторът поставя акцент към изящната игра на петната, към динамиката на бялото и черното, към баланса на обеми и форми.
Всяка една от творбите е изпълнена в характерния за Иван Газдов стил, поднесена с
елегантно чувство за хумор, самоирония, деликатност и художествена мярка. Макар и разпознаваеми образи, графикатурите на проф. Газдов създават една нова абстрактна реалност.
При всеки досег с неговото творчество отново и отново попадаме под въздействието на закачливите хрумвания, на артистичната непредвидимост, на авторския графичен почерк и на
удивителната му способност да ни пристрасти към своя необикновен свят.
Боряна Вълчанова

ЗА ИЗЛОЖБАТА НА КРАСИМИР ЯКОВ ИЛИ ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ
Красимир Яков е творец в истинския смисъл на думата. Любовта му към това, което прави, го отвежда
до различни етапи на експериментиране, създавайки
един необятно широк диапазон от произведения. Той
не се страхува да се потопи в света на малката пластика, но същевременно да работи по някоя монументална творба или да живописва. За него всичко това е
изкуство, начин на живот, съдба…
Настоящата изложба се организира по случай
60-годишнината на скулптора и в нея той показва
една представителна селекция от свои произведения.
Експозицията включва над 20 бронзови пластики, правени през последните 10 години, както и рисунки и
акварели, създадени от завършването на академията
до днес. В коридора на 4-ия етаж на галерията на СБХ
могат да бъдат видяни фотоси на реализирани от него
монументални творби от различни скулптурни симпо-

Красимир Яков - Движение
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зиуми у нас и в чужбина. Цялата тази разнообразна панорама на неговото творчество ни
кара да се убедим, че пред себе си имаме автор, за когото изкуството няма ограничения.
Творчеството на Красимир Яков се отличава с внимание към детайлите и експериментиране с различни скулптурни материали и техники. В една негова пластика можем да открием няколко похвата, чрез които авторът постига интересна фактура, създавайки така свой
собствен разпознаваем стил. Темите и сюжетите, които го вълнуват, са константни в неговото
изкуство – откриваме ги повтарящи се и развиващи се през годините на усилена работа. Това
са героите от гръцката митология, женската красота, майката, свободата, изразена в препускащата фигура на конника… Всичко това, претворено в скулптура, живопис или рисунка,
представлява разнообразието на неговото творчество.
Няколко са основните въпроси, които вълнуват автора, и единият от тях е този за движението и как то може да бъде предадено върху статичното двуизмерно или триизмерно
изображение. Скулпторът се доверява за тази цел на фигурата на коня и на човека – бил
той мъж или жена, като чрез определено мултиплициране на части или на цялото тяло пресъздава динамиката. Така фигурите върху листа изглеждат сякаш преплетени една в друга.
Този похват създава усещането за вътрешна сила и енергия, които струят от изображенията.
Друг обект, който често се появява в изкуството му, е яйцето. То активно присъства в
творчеството му като символ на първоизточника, на зараждащия се живот. В творбата „Дилема“ например той пресъздава вечния въпрос за това кое е първо – кокошката или яйцето,
чрез отражението на образа на яйцето на фона на кокошката, която го е носила и му е дала
живот.
Монументалните му творби носят различен характер от малката пластика – отличават се
с изчистеност на формата, монументалност и отново комбинация на различни материали и
използвани техники за обработка, като в тях детайлът е сведен до знак. Работени са по време
на скулптурни симпозиуми у нас и в чужбина. Той е един от скулпторите, чиито произведения
намират своето поле за реализация предимно зад граница: в Ню Йорк прави монументални
стенописи, участва в симпозиуми в Китай, Германия, Русия; в изложби във Франция, Италия,
Русия и други. Ето защо и много частни колекционери от тези държави са притежатели на
неговото изкуство.
Експериментаторският дух на автора се простира до различни абстрактни колажи, опити с
намачкана хартия и акварел, живопис. Той не се страхува да прескача от един вид изкуство в
друг, от една техника в друга. И това е, което отличава истинския творец от обикновения занаятчия, например. Това е и което кара Красимир Яков да продължава да създава изкуство
заради самата идея за творчество, поради потребността за себеизразяване, която изпитва
всеки един художник.
Румена Калчева

ИЗЛОЖБА НА ИВАН САВОВ В ГАЛЕРИЯ „СТУБЕЛ“
Само преди година имах честта да открия юбилейната изложба на Иван Савов в една от
големите зали на Съюза на българските художници на „Шипка” 6. Там той беше разгърнал
ретроспективно страниците на своя живот в изкуството и зрителят наистина оставаше изумен
от многостранността на неговата дарба и неговите реализации.
И ето ни сега пак изумени – пред един нов и по-друг Иван Савов. Художникът продължава себе си и върви по своя път, но го прави другояче, защото човек не остава един и същ.
Някога, през 60-те години, без всякакъв шанс за публичност, против водещите линии Иван
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Савов е създал своите първи абстрактни картини. Днес
пак се връща към безпредметното, набрал опит, мисъл
и познание, усъвършенствал
се в модулациите на материята и колорита. Виждаме го
по-сложно пресоващ живите
впечатления в чиста визуалност.
Остър интерес към личностната характеристика, към
неповторимата физиономичност Иван Савов е имал и на
младини, когато е нарисувал
серия запомнили се портрети. И днес не е загубил този
вкус, но го търси в многоплановост, загатва за различни
страни от живота на модела
Иван Савов - Ателието на художника
и така обогатява картинно
избраните образи.
Последните години все повече го занимават сюжетно натоварени идеи за картини. Противно на минималистичните тенденции, той е обсебен, потапя се във вълните на софистицирани образи с множество подтекстове. „В ателието на художника” разглеждам като ключова
негова творба, в която авторът е постигнал оптимални пластически качества. Превит под
напора на образи и мисли, той е в своето лично пространство – сред спомени за осъществени
и пред белотата на мечтани творби. Незабравящ нито преходността на живота, нито господството на негово величество случая.
Иван Савов не се страхува да възкреси следи от своето творческо изграждане. Споменът
за общуването в дома на Борис и Славка Деневи е родил картината „Фукара” с възстановяване на атмосферата в този изключителен дом, в който всичко дишаше изкуство.
Трудно ми е и на мен да нарисувам портрета на Иван Савов, но ще извадя на преден план
главните черти.
Иван Савов е труженик. Но не по часове, отдадени на труд по график. Той не може да
остави четката, защото у него е жив, силен, неукротим творческият дух.
Иван Савов е художник с богата култура, защото цял живот е бил ненаситен и жаден да
научи и разбере всичко.
Иван Савов има характер. Каквито и да са били ветровете на времето, той е опазвал независимостта на възгледа си за изкуството и е мислил самостоятелно.
А да бъдеш всичко това – и то в хаоса на днешния свят – означава да притежаваш пределна доза смелост. Въпреки вечните спътници на артиста – съмненията и терзанията.
Настоящата изложба, така добре стояща в младата галерия „Стубел”, е радост за всички
нас, тук събрани, и за посетителите, които ще дойдат през следващите дни. Тя е сигурна
победа и на художника – над себе си, над житейските обстоятелства в името на едничката
цел – изкуството.
Ружа Маринска
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„СИВА ЗОНА“ – ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
Експериментите с визуалното на Николай Петков са едни от най-странните артистични
проявления в съвременното българско
изкуство. Неговият привидно хладен, концептуализиран минимализъм и конструктивизъм съдържа в себе си най-интимно
и лично преживяно проникване в структурата на визуалния образ. Препратките
към Паул Клее, неопластицизма и супрематизма са привидно ясни, като Николай
отказва всяка окончателна формула. Системно и упорито, следвайки една линия
на поведение, в момента на абсолютната
завършеност авторът отваря врата за „излизане“ от неудобното положение на претенцията за абсолют. Това излизане често
Николай Петков - Open lettera
е с много тиха усмивка, дори неуловима
ирония и самоирония. Тази амбивалетна
стратегия като че ли е резултат на краен естетически и нравствен максимализъм, както и на
деликатност, до притеснителност в отношението към зрителя. Неговият неопластичен концептуализъм е страстно вгледан в правене, в психологическия и духовен актив на структурния,
морфологичен потенциал на визуалното изразяване. Николай е вживян във върха на четката
така, както самурай е вживян в острието на меча си. Разкодирайки неговото поведение на
художник, на медитиране върху процеса на монотонно сгъстяване, повторение, разглеждане
на следите на водната диря от четката, човек може да асоциира с препратките на дзен и чан
майсторите калиграфи и художници. Слизайки до черта и точка, до изначалните оптеми /П.
Увалиев/, Николай Петков създава морфологично и субстанциално единен, цялостно завършен до неприкосновеност, автономен визуален свят.
Това, което прави Николай, е психически и духовен акт на сближаване, на проникване
и личностен пробив във визуалното. Методът на неговата работа може да бъде определен
като монотонна и протяжна интензивност на контрол върху процеса на създаване и проява
на визуалност.
Цветните състояния в тези малки живописни опуси преобладаващо работят в характерния контраст на нюансирани първопроизводни цветове, както и на симулант контрастна на
две и повече хроматични стойности. Особено напрежение на виждането създават неуловимите контрасти на приближени и изравнени тонални регистри. Това поражда изненадващи
парадокси на оптическите възприятия.
Експериментът, наблюдението и системното им изследване извеждат като свое самодостатъчно и съдържателно измерение феномена на цвета, линията, точката. Тази практика търси
свое пространство между теорията и нейното преодоляване, между зрителната култура и
нейното преодоляване, между личния визуален опит и неговото преодоляване. Тази херметична артистична игра, в която сериозното и фриволното, контролът и свободата, баналното и
уникалното, видимото и невидимото сближават своята непреодолима бинарност и ни предлагат съзерцание и разтваряне в измеренията на естетическия универсализъм.
Николай Петков внимателно приканва само готовите да го следват в неговото приключение в безграничните пространства на визуалното. Изпитанието е не само за очите.

МЕЖДУ МИНИМАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА
В ИЗЛОЖБАТА „PAINTING PRINTS OF TIME” НА САШО СТОИЦОВ
Преди две години имах възможността
да присъствам на една твърде различна
и еманципирана изложба в пространството на галерия „Аросита“. Тогава нейният
автор Сашо Стоицов (често преминаващ
разстоянието между България и Америка)
ни представи вижданията си за времето,
разстоянието и образността в изложбата
NOLITA. В работите му присъстваше визуалната култура на едноименния район
в Манхатън, зримо изведен чрез минималистичните изразни средства на живописта и фотографията. Лаконичният език на
творбите му подтиква, въвлича и провоСашо Стоицов - School Bus. Mott Street
кира въображението към доизграждане
на автономна образност. Формалистичните
силуети анализират еднотипното и същевременно различното личностно разнообразие на
човешкия конгломерат.
Днес този социален почерк може да открием като продължение в изложбата Painting
Prints of Time, представена в същата галерия. Естетиката на автора е видимо открита към
цвета. Работите са изработени с акрилна техника върху платно, като всяка една от тях има
своя история. По думите на художника „произведенията изглеждат като остатъци от следи по
стените на сградите“. Личните преживявания и натрупани впечатления представят образите в
картините, които времето и разстоянието не е изтрило, а е превърнало в естетически обекти.
Живописните композиции са линеарни изображения, регистрирани в духа на постмодернизма. Сюжетите са свързани с магията на присъствие на човека, на предметите и простите
елементи от делничното ежедневие. За да изрази в пълнота емоционалното състояние между
обект и представяне, авторът създава фотографии, които търпят компютърна обработка. Но
зрителят не трябва да бъде подведен, работите на Сашо са чисто художествени. Чрез тях той
успява да постигне хармония между културата на Америка и емоцията.
Равносметка за присъствие на изкуството в живота авторът търси във фотомодела, заснет в задния двор на блока, където доскорошната площадка е станала превлекателно място
за фотосесии. Препарираното животно в магазина за антики или латиномомичето от щанда
за хляб, както и превърналият се в символ училищен автобус, който минава всеки ден в този
квартал всичките тези образи, както казва Сашо, са „опора на нашата цивилизация“. Изобразяването на тези лични впечатления като поведение, представени в състояние на застой, ни
кара да обърнем поглед към света около нас, защото те са мигът, който няма да се повтори.
В контекста на всичко, споменато дотук, може да се каже, че Сашо Стоицов чрез своята
вечно търсеща доминанта за пореден път ни показва финес, топлота и открито надграждане
на всичко, случващо се около него. Той успява да реагира на личното съпреживяване чрез
образна конструктивност. Това е въздействието на външната реалност, което откриваме в
една търпелива и отключваща интерес визуална среда на изложбата Painting Prints of Time.
Анна Покровнишка

Станислав Памукчиев
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ЮБИЛЕЙНИ ДУМИ ЗА ХУДОЖНИЧКАТА НОМАДКА ЕСЛИЦА ПОПОВА

ТРИФОН НЕДЕЛЧЕВ В ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

Преди пет години една малко необичайна изложба пристигна от остров Сен Мартен,
Карибите, през Атлантика в Париж, прекоси
цяла Централна и Западна Европа, за да
стигне до София, а след това и до Русе, за да
ни разкаже за вълненията, преживяванията
и мечтите на една очарователна българка,
напуснала родния си дом преди повече от
четвърт век. Това оригинално живописно
„дефиле“ бе озаглавено: „J’aimerais vous
raconter...“ или „Бих искала да ви разкажа...“
Тази ярка, живописна изложба на Еслица Попова се посрещна като истинско събитие и се открои сред богатия художествен
живот в столицата. Тук трябва да благодарим и на СБХ, който ни зарадва с тази неочаквана среща с една от най-колоритните
Еслица Попова - Пейзаж от Сен Мартен, Карибите
представителки на „номадската генерация“
в съвременното българско изкуство. „Общувайки през скайпа, за половин година успяхме да
обходим пространство, дълго от София до Сен Мартен“, споделиха от галерията.
„Бих искала да ви разкажа за нефритените ярки багри, за топлия въртеж в едно прозрачно кълбо – живота на един малък остров. За изострената до болка сила на цветовете, липсата
на обичайното сфумато, подлудяващата жега и въртенето в кръг в този шарен свят на морски
чудесии и земни изненади“ – казва Еслица Попова, която от години работи по този прекрасен
проект. В произведенията й сякаш рефлектират пронизващата светлина, самотата, приятелите,
земята. Това е разказ в цветове и форми за пътешествията и персоналните превъплъщения.
Една история, колкото интимна, толкова и космополитна, закодирала личната легенда и пътя
(географски, духовен, битов), който сега отново връща Еслица у нас. И другият радостен факт,
който бих искал да отбележа, е, че като признателна дъщеря през 2009 г. Еслица уреди голяма ретроспективна изложба в памет на баща си Петър Попов, един от големите ни живописци
от 70-те и 80-те години.
През 2010 Еслица изненада своите съграждани с пърформанса „Оцеляване“. На фона на
избрани творби на художници от фонда на Русенската галерия и три прожекции тя организира едно колоритно артдефиле „Дъжд в галерията“. За първи път в пространството на РХГ
бяха представени бутикови тоалети – зимна колекция 2010 – 2011, на артистичния тандем „TE
couture“ – Таня (нейната майка, Таня Попова, балерина от Русенската опера) и Еслица Попови.
Пърформансът „Оцеляване“ беше необичаен и твърде успешен опит за смесване на поетичното с полезното, с остро чувство за неудобство от това, че всеки в проекта прави „това, което
не му е работа“, вина от вкарването на утилитарното „в храма“; въпросителна за оцеляването
на артиста и галерията в епохата на постсоциализма. Колекция от дрехи, направени от художник и балерина, модно дефиле, реализирано от класически танцьори, и една градска галерия,
покривът на която тече, лежат в идейната основа на проекта.
Еслица Попова е ярък представител на „номадската традиция“ в нашата живопис. Артистична, темпераментна, лъчезарна, добронамерена към всички, тя дели времето си между
остров Сен Мартен, Париж, София и Русе, но напоследък изглежда, че носталгията надделява
и често си е у дома. И винаги се връща с нови картини, нови идеи и проекти. Такава е и последната – много оригинална, вдъхновена от киното и от творчеството на Борхес.
Огнян Стамболиев
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Идването в България е един добър повод да събереш семейство и приятели в една среда, изпълнена с
много естетика. За Трифон Неделчев, който от години
живее и работи в Германия, завръщането е свързано с
много носталгия и една ретроспективна изложба, представена в залите на Градска художествена галерия –
Пловдив. В експозицията Неделчев включва пластики от
началото на творчеството си до днес, разкрити чрез изказа на акварела и скулптурата. Взискателният авторов
почерк гради и съхранява принципите на визуализация,
за да определи съжителството между битие и емоционално състояние.
Неделчев обединява модерното и реалистичното.
Конкретиката като изповед на откровение ни показва
принадлежността на автора към опита. В естетическите
Трифон Неделчев - От изложбата
си търсения той реализира собствената си себепреценка
за надграждане към духовното. Живописта и пластиките му са обусловени от безпристрастния почерк на търсещ автор.
Разчитането на движението в пространството на скулптурата осмисля едно твърде експресивно място, което откриваме в експозицията. Голяма част от образите са посветени на
женското тяло като универсален символ на изначалното и майчинството. Някои от тях реагират на стилистично обобщаване до прости обеми. Изведените сферични и овални форми са
обработени до достигане на огледален ефект на епидермалната повърхност. Намесата е с цел
за реализиране на диалог между отражението в повърхността на скулптурата и самата нея.
Полученото изображение в плоскостта на произведението става част от общото представяне
на творбата.
Индивидуалната среда на живописта в експозицията е разкрита от автора с визуалната
култура на съвременник. Акварелните изкази ни откриват едно деликатно присъствие. Елегантната цветова гама е допълнена с топлината и уюта на сюжетните разкази. Това една е
деликатна атмосфера, която всеки може да открие чрез присъствените образни послания на
Трифон Неделчев в Градска художествена галерия – Пловдив.
Анна Покровнишка

РАЦИОНАЛИЗЪМ С ДУША – ЗА ИЗЛОЖБАТА НА ПРОФ. ИЛИЯ ИЛИЕВ
В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, НОЕМВРИ 2015
Името на Илия Илиев веднага, при това емблематично се свързва с мозайката. Не само в
роден мащаб, а и по света. Той е един от художниците монументалисти, които се изявяват със
забeлежително постоянство в тази сфера на художествена дейност, показвал произведенията
си в Европа и света на изложбени форуми и конгреси. Кавалетната мозайка и Илия Илиев са
неразривно свързани от десетилетия насам. Поне за мен са със статут на синонимно присъствие.
Монументалист, архитект, изкушен от проблемите на пространствените решения, Илия Илиев
избира пътя на свободата. И това се случва в годините на тоталитарната ситуация у нас, когато
точно зад „прикритието“ на монументалното изкуство много художници успяват да изразят себе
си. В свободата на Илия Илиев живеят много посоки, борят се съмнения и разнолики твърдения,
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но тя, същата тази свобода, моделира характерните, рационални и сърцатоекспресивни решения от
камък, стъкло, бетон, метал и природни елементи
в произведенията на Илия
Илиев.
Експозицията в галерията на НХА е обстойна.
Показани са творби, създадени по различно време и разнообразни като
специфика и внушение.
Илия Илиев - От изложбата
Изложбата е своеобразен
„мозаечен портрет на Илия Илиев“. Художникът сам определя морето като моделиращ фактор в
професионалната му еволюция. Бургаското детство, изобилието от багри и форми, непредсказуемата стихия и притеглящото спокойствие на морската шир оставят своя отпечатък в мозайките
му. В тях има динамика. Тя е в пулсиращата повърхност, в полифоничните нюанси и фактури на
материала, в живата съпоставка на усещането за цвят, тактилност и движение.
Илия Илиев е художник, но и педагог. Името му оставя диря в историята на катедра „Стенопис“ на НХА. Той възпитава у своите студенти дисциплина – към подготовката, към същинския
творчески процес, към пространството и композирането. Самият той е формиран в такава среда –
веднъж в резултат на обучението си по архитектура и повторно при контакта си с Георги Богданов, при когото учи стенопис в Художествената академия. Илия Илиев държи на рационалното
и точно решение. Произведенията му са отмерени и с размера и статута си адаптивни към разни
интериори. В голяма част от мозайките му личи съжителството на чувството и разума. Но те не
са в борба за надмощие, а в хармоничен контакт. Мозаечните пана на Илия Илиев са мислени и
конструирани като визуален акцент в интериорна/екстериорна среда и имат ярка, запомняща
се физиономия.
Експозицията е разнообразна и е приютила и геометрични, подчертано рационализирани
пана, и свободни като форма и образност пластични решения. Мотивите са от абстрактни, геометрични, през орнаментални решения и мозаечни икони до самостоятелни обекти. Илия Илиев
е пристрастен към обитателите на морската шир. Обича и използва даровете на морето в творбите си и пряко, и преносно. Охлюви, миди, камъчета населяват мозайките му редом със стъкло,
смалт и метал. Той обича спиралата като мотив. Тя е символ на вечно търсене, на движение, на
развитие. Една творба се превръща в повод за друга творба, форма и пространство отключват
асоциации.
Камък, стъкло, метал, бетон. Натурата вдъхновява Илия Илиев, без да го спира. Тя е онази
граница, която той преодолява с постоянно търсене, с откровено любопитство и с професионализъм.
Многолик, разнообразен, адаптивен и запомнящ се – това е творческият профил на Илия
Илиев. Той е художник, който използва разума, за да изяви емоцията, търси движението, за да
създаде покой на възприятието, привлича с пространственото присъствие на творбите си, за да
моделира комфортна интериорна среда.
д-р Даниела Чулова-Маркова

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА „КЕРАМИКА“
Традиция от повече от 50 години през месец декември секция „Керамика“ към СБХ да прави изложби.
Макар че през изминалата 2015 година художниците
керамици имаха вече една голяма изява в салона на
галерия „Райко Алексиев“ в новоутвърдения формат
„Фестивал на съвременната керамика“, възможността
за поддържане на традицията бе спазена. И така на
10 декември 2015 година в камерното пространство
на галерия-книжарница „София прес“ бе открита втората за годината експозиция на секция „Керамика“.
Да не забравяме, че на 12 декември е празникът на
свети Спиридон – закрилник на занаятите, и че през
годините гореспоменатите изложби бяха известни
като „Спиридонови“. Желанието за нов вид „по-модерни“ изяви и спазването на старата традиция и историческа приемственост лежат в основата на факта,
че главният материал на керамиката е глината. Тя е
същността на това древно и сакрално, модерно и иновативно омагьосващо изкуство.
39 бяха участниците в изложбата. Очертаваща
тенденция е ядрото на „неуморните“ творци – тези,
които не спират да са верни на професията във всяко време. Тук е мястото да спомена, че керамиката
е твърде скъпо изкуство. Като цяло екпозицията бе
много естетска, непретрупана и разнообразна в технологично и изобразително отношение. Редом с деликатните форми на Емилия Панайотова, изчистените
пана и съдове на Силвия Чанева и Росица Трендафилова, Атанас Гаджев, Марена Джингова, Венера
Гълъбова и Мария Славкова впечатляваха и фигуралните композиции на Нели Христова, Кунка и Тодор
Димитрови, паната на Меглена Шаманова, Маргарита
Иванова и Йоанна Кемилева, както и колоритното абМихаела Кръстева-Сакаян страктно пано на Дончо Планински. С техническа преПингвинът и лалето
цизност и виртуозност се представи професор Ивана
Енева с много експресивна и артистична пластика „Послание“. Радващо е, че редом с тези „неуморни“ художници керамици се обособява и една нова вълна от млади творци, чиято изразителна
динамика и фантазия е повече от завладяваща. Скулптурната композиция „Пингвин“ на Михаела
Кръстева-Сакаян, стенните чинии на Женя Адамова, малките композиции на Ягодинка Лазарова,
приказните образи на Елена Виденова, пластиките „Над хилядолетия в пещ на дърва“ на Захари
Иванов и „Нашата слънчева система“ на Мирослав Събев и Станислава Андреева са творби, изпълнени със силата и чара на младостта и професионалното владеене на керамичната технология.
През личния ми опит на художник керамик може би пристрастно оценявам факта на реализацията на тази изложба. Днес при толкова разнородни и объркани ориентации на позиции
и вкусове е трудно да бъдеш сигурен дали вървиш във вярната посока. Надявам се, че тази
поредна изложба на секция „Керамика“ бе правилната стъпка.
Йоанна Кемилева
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ИЗЛОЖБА НА ИЛИЯ ИВАНОВ В ГАЛЕРИЯ „ЛИК“
В столичната галерия „ЛИК” на ул. „Лайош Кошут“ 37
през месец декември беше открита изложба на скулптора Илия Иванов от Търговище и живописеца Валентин
Топалов от Перник. Нефигуративните композиции на Валентин Топалов, в различни размери, отличаващи се с
хармоничност и звучност, не се обясняват с думи. Те са
израз на специфичното авторско усещане за пространството – обобщено и динамично.
За изложбата си в галерия „ЛИК” Илия Иванов е
подбрал предимно нови произведения, създадени през
последните няколко години. Вниманието на зрителя веднага е приковано от образа на Сафо. Античната магьосница на поезията е изобразена с лавров венец на главата. Една съвременна Пенелопа пък очаква своя съпруг
на морския бряг... Има още много какво да се види в тази
изложба, която не оставя никого равнодушен...
Спомням си творческия дебют на Илия Иванов през
седемдесетте години на миналия век. Млад, току-що завършил Художествената академия в курса на проф. Величко Минеков, той участва в Националната младежка
изложба и първата ОХИ „Ястребино” в Търговище. Но, за
разлика от някои други обещаващи млади дарования
от онова време, които не издържаха на изпитанията и
безпощадните критерии на „занаята”, Илия Иванов като
самотен воин в Търговище продължи да се „бори” с
бронза. Настойчиво и последователно той търсеше свои
творчески решения и находки, особено в малката скулптурна форма, изгради свой професионален стил, създаде
значително творчество, което получи заслужено висока
оценка у нас и в чужбина.
Илия Иванов - Сафо

Георги Шапкаров

ИЗЛОЖБА СЪДОВА КЕРАМИКА НА ИВАН КЪНЧЕВ ИВАНОВ
В ГАЛЕРИЯ „АРТ 36“ /14.12.2015 – 06.01.2016 Г./
След серия от успешни участия и награди през последните години Иван Кънчев представя
една нова изложба. В камерното и наситено с много история пространство на галерия „Арт
36“ авторът показва творби, които представят нова посока в неговото развитие като художник. Премерена и много добре подбранаq показаната колекция от пана и съдове защитава
успешно философията на автора за съвременната керамика. Традицията и модерността в
мисленето на Иван Кънчев се преплитат и намират своя истински смисъл именно в създаването на произведения, наситени с много енергия, творчески заряд и иновативност във
формоизграждането.
Изложбата в галерия „Арт 36“ е резултат на задълбочен и сериозен подход, който художникът използва в своята работа, от създаването до аранжирането и намирането на точното
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място на всяко произведение. Авторът е един от първите, които
проучват и разработват темата за представяне на керамични произведения за хора с нарушено зрение и незрящи. След продължителна работа в областта на тактилната керамика и изследването
на формата някак логично и последователно Иван Кънчев стига
до осмислянето и създаването на съдова керамика, изградена по
съвършенно нов, негов си начин.
В изложбата авторът представя стенни пана и съдове. И тук
трябва да обърнем внимание върху „новата“ форма и разглеждането на съдовата утилитарна керамика от различен ъгъл и гледна точка. Той преосмисля и представя формата на традиционната
керамична чиния в нова интерпретация. Иновативното в случая е
работата по самото създаване на произведението. Авторът първо
създава формата, разрязва я на парчета и едва след изпичането на
частите сглобява и доизгражда готовото произведение. Придържането към оста фактура – детайл – форма, характерна за него, остава
и тук, но с основен акцент върху формата, която в случая носи
силно пластично послание.
В произведенията на художника няма случайни ефекти и самоИван Кънчев - Ваза
целни детайли, всичко е премислено и изведено в завършен вид и
форма. Може би затова изложбата е наистина запомняща се.
Диана Драганова-Щир

МИСЛИ ПО ПОВОД НА САМОСТОЯТЕЛНАТА ИЗЛОЖБА НА ЦВЕТАН СТОЯНОВ
„1000 ТОНА ОТКРАДНАТО ИЗКУСТВО“
Художникът Цветан Стоянов подреди поредната си самостоятелна изложба в Галерия
„Алма Матер“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е с название „1000 тона
откраднато изкуство“ и е част от програмата на културния център на университета. Изложбата се откри на 14 декември 2015 г. от доц. Дора Каменова. Авторът на изложбата сподели
болката си от вандалското посегателство върху множеството откраднати и обезобразени
пластики и монументи.
Изложбата е апел за прекратяване на вандалщината и унищожаването на произведения
на изкуството под каквато и да е форма. Тя търси обществен отзвук за поставяне и решаване
на тези трагични за българското изкуство проблеми. Вече не можем да мълчим, ако искаме
да оставим културно наследство след себе си.
Повод за създаването на произведенията, включени в експозицията, е престъпното посегателство и разграбването на множество произведения на изкуството в България. Сред тези
крещящи безобразия е и задигането на крилатите грифони и осветителните тела от паметника на Апостола на Свободата Васил Левски. Кражбата на ценните пластики прелива чашата
на търпението и недвусмислено показва, че в нашата родина се случва нещо недопустимо,
нещо, което е извън нормалността и дълбоката почит и признателност към светлото дело
на великия българин. България вече 25 години е в състояние на преход от една система в
друга. На практика пластиките на българските художници, които до началото на промените украсяваха паркове, градинки или междублоковите пространства, се оказаха най-лесната
плячка за посегателство. Тихо и безследно изчезваха една след друга в неизвестна посока
скулптури, създадени от именити и талантливи български скулптори. Липсват бронзови фигури, но сякаш с тяхното изчезване не възникват проблеми, няма престъпление, няма виновни,
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няма наказани. Така в ситуация на услужливо медийно
затъмнение и човешко безразличие стотици паметници,
пластики и релефи се оказаха без време в чужди ръце.
Анонимните и никому неизвестни „среднощни приватизатори“ бързо и определено с голям апетит усвоиха сериозна част от българската пластична култура. Те се оказаха
всеядни и недосегаеми от никакви законови и морални
норми. Покрай чаровните и добродушни мечета от софийските градински чешми бяха задигнати множество ценни
пластики и даже цели фигурални композиции. По този
безпардонен начин беше откраднато нашето детство и
любимите ни спомени с елегантните бронзови понитата
от парка „Владимир Заимов“ с автор Пандо Киселинчев,
които неуморно яздехме. Няма ги вече металните сърнички, еленчета, козички или играещите щастливи детски
фигури, около които безспирно се гонехме. Изчезнаха или
бяха бързо претопени бюстовете на множество дастойни
българи, които са част от българската духовна култура.
Не мога да не спомена имената на възрожденеца родолюбец Васил Априлов, поета Пейо Яворов, композиторите
Цветан Стоянов - Път към Европа
Маестро Георги Атанасов и Панчо Владигеров, чиито прекрасни произведения и днес звучат по българските медии. Не беше пощадена намиращата се
в село Шишковци прекрасна бронзова фигура на Владимир Димитров – Майстора с автор Мара
Георгиева, която, за да не бъде разпозната, беше нарязана от крадеца на парчета, колкото
човешка длан. По този начин ли изказваме своята благодарност и дълбока признателност към
достойните българи, с които нашата нация трябва да се гордее? Българските художници са толерантни към обществото и очакват то също да е толерантно към тяхното талантливо изкуство.
В експозицията са включени рисунки, дигитални принтове, инсталации, фотографии и архивни материали. Произведенията на Цветан Стоянов показват настъпилата пустота в нашето
съзнание след изчезването на поредното произведение, независимо дали е от метал, дърво
или керамика. В една от инсталациите той противопоставя вечното на временното, а в друга
- отделена от скулптурата глава плаче от болка. Композициите са въздействащи и поставят
множество различни актуални въпроси, които не търпят отлагане, нито трябва да се премълчават. Не можем да си затваряме очите пред празните постаменти с откраднати бюстове или пред
обезобразените пластики с липсващи детайли и да се правим, че това не ни засяга. Не трябва
като свободни европейски граждани да наблюдаваме спокойно как се разграбва по безпардонен начин творчеството на нашите колеги. Много от тях вече са лишени от възможността
да покажат на своите синове и внуци творческите си успехи и достижения, защото те са или
безследно изчезнали завинаги, или са се превърнали в разтопен метал. Открадването или обезобразяването на пластиките обезмисля и труда на архитектите, инженерите, строителите, леярите, монтажниците, инвеститорите и др., които са се трудили за реализирането на паметниците.
Чрез изложбата авторът представя своята творческа и гражданска позиция към настъпилите дълбоки промени в ценностната система на българското общество и отношението му към
изкуството в годините на прехода. Едновременно с това се търси съживяване на спомените за
знакови скулптурни произведения в градската среда. Липсата и осакатяването на множество
скулптури поставя въпроси за заличаване на цели периоди от родното ни изкуство, за загубеното и откраднато творчество на редица творци. Така, чрез мълчание и безразличие, се лишаваме от историческа памет и се отказваме от красотата и естетиката на жизнената ни среда.

Самотата – невъзможността на общението и бариерите между човешките същества; борбата на духа да преодолее ограниченията на материята;
противоборството на мъжкото и женското начало; двубоят на светлината и
тъмнината, който се случва в човешката душа – това са своеобразните
лайтмотиви в творчеството на Бисера
Вълева, които маркират цялата й досегашна артистична кариера.
В този смисъл и изложбата, състояла се в края на миналата година в
галерия „Алма Матер”, е логично продължение на пластична и концептуална линия, която художничката следва от години.
В този текст ще поставя акцент
върху онези работи, които съставляваха ядрото на изложбата. Почти
Бисера Вълева - Спяща
всички те са решени във формáта на
диптиха, като в избрания размер образите придобиват особена плътност. Иманентна черта
на диптиха е, че две произведения, които в редица случаи могат да съществуват и независимо едно от друго, събрани заедно разкриват неразривната връзка в композиционно и смислово отношение. За Бисера Вълева изборът на диптиха е избор с висока семантична стойност,
защото така още един път – на равнището на визуалното – авторката развива концепцията
за противоположностите и противостоянията.
Човешките тела, които виждаме в ключовите за изложбата произведения, в повечето
случаи са групирани по двойки. Струва ми се, че тук можем да открием конотации към концепцията на Платон за андрогините, т.е. за извечния ни стремеж да намерим онзи човешки
индивид, който е нашето съвършено допълнение, с когото създаваме неразривна връзка и
единство. Фигурите обаче, разположени в симетрия, в която определящи са контрапунктът и
опозицията, разкриват трудността на това бариерите, наложени не само от физическата материя, но и от съзнанието, да бъдат разрушени и да се постигне духовно единение. Неслучайно
и мотото на изложбата е „Спящи”, защото сънят е онова състояние, в което ние сме изправени
сами срещу себе си, срещу това, което сме. Сънят е квинтесенция на самотата. В този смисъл
в работите на Б. Вълева тялото, отпуснато или свито, затворено в себе си, е метафора именно
на дълбокото страдание на човешката душа, заключена в собственото съзнание и в собственото тяло – душа нееднозначна, в която се преплитат светлина и сянка.
В заключение ще отбележа и някои особености на пластичния език на Бисера Вълева.
Във фигуралните композиции тя използва похват, който гради вече дълги години. Зад привидната колористична сдържаност и като че ли класически решена рисунка при вглеждане в
работите се разкрива експресията на основните формообразуващи елементи – на цвета и на
ту острата, ту плавна линия. И именно тази експресия е спойката между визуалния образ и
семантичните пластове на произведението.

доц. д-р Иванка Влаева

Милена Блажиева
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„СПЯЩИ” – ИЗЛОЖБА НА БИСЕРА ВЪЛЕВА В ГАЛЕРИЯ „АЛМА МАТЕР”
23 НОЕМВРИ – 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
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АНАТОМИЯ НА КУКЛАТА. ХУДОЖНИЦИТЕ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР
ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, 12 ДЕКЕМВРИ – 12 ЯНУАРИ
СБХ представя изложбата „Анатомия на куклата“ в чест на 90 години от първото представление за куклен театър в България, организирано от група интелектуалци, назоваващи
се „Бръмбъзъците“. Проектът хвърля светлина върху дългия процес и пътищата, водещи
авторите ръка за ръка с вярата и наивитета към феномена „кукла“. Проследяваме как художникът сценограф с неговите естетически нагласи, емоции и знания прониква в света на куклено-театралната образност и реализира себе си в него. Представени са 27 автори с техните
творби, селекционирани за периода от 2000-та година до днес.
Куратори: Петър Митев, Хана Шварц, Мариета Голомехова
Изложбата „Анатомия на куклата“ представя спецификата и ключови моменти в развитието на българската сценография за куклен театър.
Документалната част осветлява началото, поставено през 1924 г. в бохемските спектакли
на „Купчинката на Бръмбъзъците“ – група художници, преобразували заварените примитиви
и подражания в родно и модерно куклено изкуство, както и делото на Иван Цонев – първият
ни куклен сценограф с национално и международно признание.
Основната експозиция представя куклената сценография като творчески процес чрез селекция от проекти, кукли и декори, създадени през новия век. Най-зрелите автори участват
през 80-те и 90-те години на ХХ век в трансформацията на традиционното куклено изкуство в
творческо пространство на актьора и художествената ръкотворност и в тяхната среща пред
зрителя се ражда нов тип куклено-театрален герой. В творбите на изявените млади автори се
проследява следващ етап в преодоляване на границите между кукления и „големия“ театър
чрез нови идеи и изразни средства, общуващи с публиката от всички поколения.
Проф. д-р Васил Рокоманов

БРЪМБЪЗЪЦИТЕ И ПЪРВОТО КУКЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(ОТКЪС ОТ КАТАЛОГА КЪМ ИЗЛОЖБАТА)
Първото куклено представление в България е експериментално и е част от програмата
на пролетния Бал на изкуствата и печата през 1924 г. Провежда се на 8 март в столичния
Военен клуб. Идеята е на архитект Атанас Донков, който, впечатлен от Teatro dei Piccoli по
време на следването си в Италия, мечтае да основе куклен театър и в родината си. Участници
и изпълнители са едни от най-артистичните представители на дружество „Родно изкуство“.
Те, заедно с други, са и основатели на оркестъра на Бръмбъзъците, който се сформира
около „Кръглата маса“ в ресторанта към Дома на изкуствата и печата. Туризмът също ги
обединява – няколко години по-рано те основават туристическо дружество „Кукуряк“, което
по-късно построява своя хижа на Витоша. На и около сцената на първия куклен театър са
художниците Александър Божинов, Борис Денев, Константин Щъркелов, Никола Танев, Сирак
Скитник, скулпторът Андрей Николов, Боян Милентиев от Народната банка, адвокатите Начо
Букурещлиев и Александър Хитов и Боян Иванов от Министерството на просветата. Зад кулисите са още Олга, съпругата на Сирак Скитник, и Миша, съпруга на Никола Танев, както и
много други неназовани помощници. Дейно участие взимат и Елисавета Консулова-Вазова и
нейният съпруг Борис Вазов.
Точно описание на пиесата, наречена „Вик на живота“, дължим на вестник „Пряпорец“ от
11 март 1924 г.:
„Пред нас е в миниатюр Александър Божинов с вечната си иронична усмивка. Той играе
едно лудо хоро, безспир и умора. Идва и рошавия Андрей Николов, а след него се влачат
щърковите крака на Щъркелов. Весел смях тресе малкия театър. Всички са на крака, за
да следят по-непосредствено играта на марионетките. Смехът става неудържим, когато се
задава буридановото магаре. Между него и Божинов се започва истински двубой с ритници.
Най-после човекът побеждава животното и Божинов тържествено напуска сцената, яхнал на
този „аргумент“ за свободната човешка воля“.
Във вечерта на бала е отпечатан и разпространен специален карнавален брой на вестника на Дома на изкуствата и печата „МАСКА“, а като същински гвоздей на вечерта представлението е изнесено общо три пъти пред напиращата публика.
В този вид и състав това събитие няма продължение във времето. От преките участници
единствено Атанас Донков упорства и създава по-късно с подкрепата на председателите на
Славянска беседа – Борис Вазов и Александър Хитов, кукления театър към читалището, в
който отново сътрудничат много големи български творци. През 1929 г. Елисавета КонсуловаВазова е представител на България на големия учредителен конгрес на УНИМА (международния съюз на куклените дейци) в Прага.
Този първи спектакъл остава само като едва съхранен спомен за една забележителна
среща между висока технологичност в изпълнението и изящно вдъхновение, за импулса и
осъществяването на авангарда на границата между популярното и елитарното, в крайна
сметка – за един звезден миг.
Галина Декова (куратор)

Златка Вачева - Слепците
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СЛОВО ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА КАТРИН ТОМОВА В ГАЛЕРИЯ „ЮЗИНА“
Всеки, на когото се
е налагало откриването на една или друга авторска изложба, може да разбере
облекчението, когато
естествената радост
от това, което е видял, го освобождава
от
задължителната
куртоазна вежливост
на протоколното откриване. В този смисъл тази изложба е от
онези приятни срещи
и изненади, които ни
изправят пред една
красива поетика, която живее извън универсалните артправила, дори и на собствеКатрин Томова - От изложбата
ното си развитие.
Фигуративната образност привидно е разрушена, търсейки своя независим пластичен
език, без да е загубила усещането си за конкретен емоционален живот, атмосфера и състояние. По ред причини, за добро или зло, Катрин Томова не можа да мине през учебните правила, които може би за други носеха успех, но при нея трудно се съчетаваха с артистичната
й природа.
Онзи ден за пръв път видях вече наредената изложба. Спонтанно реагирах като човек,
попаднал неочаквано в един цялостен свят, в който живописната стихия е овладяна в едно
пластическо пространство без начало и без край. Едно дете като че ли е намерило себе си и
по един красив начин се наслаждава на откритието си. Необременено от страха и притесненията на възрастните, освободила един път себе си, Катрин е освободила и нас да я приемем
такава, каквато е – естествена и необяснима, извън клишетата на универсалната инерция.
Не знам дали изграждането на тази цялостна фреска, наситена с много вътрешна енергия и
творческа страст е родено от определени състояния, материализирани като свободни пространствени структури, но при всички случаи тези привидно абстрактни картини са по-близо
до поетиката на човешката душевност, отколкото до реалностите на предметния свят.
И нещо друго, не по-малко важно – музикалната същност на тази живопис я родее с опита
на определени модерни автори, но те като че ли са изпуснали своята ученичка, повикана от
детската си невинност и чистота по пътеките на свободната творческа воля.

ЗА ПЕТИ ПЪТ „ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА” В РУСЕ
Радостно е, че дунавската ни столица организира вече за пети път този единствен по рода си
у нас форум – биеналето „Изкуството на миниатюрата”. Основен организатор и домакин е градската
художествена галерия, една от най-старите и авторитетните у нас (основана през 1933 г.). Новото
издание на този конкурс за живопис, графика и
малка пластика е с мотото: „Пентименто или Умението да коригираш себе си”. Журито с председател известния румънски живописец проф. Хоря
Пащина от Букурещката академия за изящни изкуства „Николае Григореску” трябваше да разгледа внушителен брой творби – повече от 300, на
156 автори от България, Румъния, Сърбия, Италия,
Австрия, Корея, САЩ, Австралия, Франция, Турция
Мона Монева - Среща след десет години
и други.
Това биенале може да се определи като най-мащабното и силното досега. То наистина
надмина очакванията на организаторите, а също и на многобройната публика, дошла на
изложбата в галерията на ул. „Борисова” 39. С голямата награда бе удостоен българският живописец Калоян Георгиев от София. Награди получиха още: Кум Нан Байк (Република
Корея), Мартин Митев, Роберто Тестори (Италия), Николай Бузов, Теодор Дадалъу (Румъния),
Веселин Дамянов, Анелия Райкова. Съорганизатори на събитието бяха Съюзът на българските
художници, Русенската община и Дружеството на СБХ в града.
През тази година за първи път има толкова много участници с фотоси. За първи път се
представя и оригинална техника на Надя Орлова от София с триизмерни миниатюри – картини.
Това са творби –печат върху текстил. „Тазгодишното издание на биеналето е наистина международно и е изненада за нас, защото съотношението на участниците от България и други
държави е 70:30“ – обяви директорът на Русенската художествена галерия, изкуствоведката
Елена Великова. „Досега гостите от чужбина бяха малко, а сега имаме участници от много
страни на Европа, а също от Република Корея и далечна Австралия. Доста са известните имена от цяла България и, разбира се, от града домакин (близо 25 художници), които са представени тук. Има и много млади хора, а най-възрастният участник е на 79 години. Миниатюрата
има богата древна и твърде интересна история. Тайната за успеха при работата при нея е да
имаш много точна ръка и спокойно сърце – отбеляза Елена Великова. – Прекланям се пред
усилието да вместиш необятното в творба с големината на човешка длан”.
Единадесет квадратни сантиметра е бил задължителният размер на картините през тази
година, като много от кандидатите (около 40) са отпаднали от конкурса поради неспазени
технически изисквания.
Огнян Стамболиев

А там са и изпитанията, и светлината.
Светлин Русев
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Във връзка с 1100-годишнината от
смъртта на св. Климент Охридски (916г.)
община Стара Загора проведе скулптурен
конкурс за негов паметник пред едноименното читалище. Жури с участието на проф.
Стефан Лютаков прегледа седемте представени проекта и присъди първа, втора и
трета награда. Предстои реализацията на
първопремирания проект, дело на скулптора Наско Настев и арх. Красимир Добрев.
Монументът ще бъде изработен от камък и
бронз и ще бъде висок 4 м.
Галерия „Аросита“ представи за поредна
година изложбата „Само за фенове“ по идея
на художника Любен Фарзулев. В тазгодишната селекция бяха показани творби на: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, Александър Вълчев, Антон Терзиев, Антоан Божинов,
Васко Славков, Венци Занков, Вилхелм Крамер, Виолета Велизарова, Володя Казаков,
Габриела Петрова, Галя Йотова, Гаро Муравян, Георги Бранев, Георги Донов, Генади
Гатев, Деля Чаушева, Десислава Денева,
Десислава Христова, Деян Янев, Димитър
Грозданов, Димитър Петров, Дойчин Русев,
Екатерина Гецова, Елена Панайотова, Елена
Стумбова, Еслица Попова, Живко Мутафчиев, Иво Бистрички, Иван Русев, Иван Узунов,
Илейн Джефри, Ирина Робева, Ивайло Мирчев, Ивайло Стоянов, Йордан Панков, Катрин
Томова, Кирил Харалампиев, Леда Старчева,
Любен Зидаров, Любен Фарзулев, Людмил
Лазаров, Мина Златева, Моника Попова, Милослав Бонов – Мибо, Мариана Маринова,
Мишо Лалов, Милен Джамов, Мариета Конова, Нора Aмпoвa, Николай Петков, Нина Русева, Пенка Минчева, Rassim, Ралица Стефанова, Ромил Калинов, Росица Гецова, Росен
Тошев, Румен Статков, Сашо Стоицов, Силвана Илиева, Соня Ковачева, Станислава Стоянова, Свилен Стефанов, Слав Недев, Стефан
Гецов, Стефан Петрунов, Стефан Янев, Спартак Дерменджиев, Стели Грънчаров, Татяна
Антонова, Теди Лихо, Светлин Русев, Христо
Харалампиев, Цветослав Христов – Цупи.
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Лаура Димитрова и Стефан Алтъков
участваха в три международни пленера в
град Разлог, България, през август 2015; в
Охрид, Македония, през септември 2015 г.,
където имаше още един участник от България – художничката Мариета Конова, и в гр.
Плав, Черна гора, през октомври 2015 г.
По покана от музея Мосан Арт и Асоциацията на южнокорейските художници през
октомври 2015 г. Мариана Маринова участва в The 13th world cultural art symposium
– Южна Корея. На 4 ноември в изложбата
при закриване на симпозиума тя представи
полиптиха „7 версии”. На тържеството присъстваха посланиците на държавите, от които бяха участниците в симпозиума, а именно
Боливия, Доминиканска Република, Грузия,
Полша, Тайван, Ирак, Кения и Русия.

Мариана Маринова. Седем версии

Иван Стратиев представи последната си
изложба „55 +“ в галерия „Абсент” от 28 ноември до 1 декември. В нея бяха показани 55
осветени обекта, девет акварела, три копринени шала, едно криво огледало и видеоселфи, а авторът заедно с приятели и ценители
отбеляза своя 55-и рожден ден.

Роза Енгибарова, Любен Генов, Мария Райчева, Людмила Дамянова, Радка Жекова, Ана
Стамболиева, Йова Гочева, Елка Тодорова,
Атанас Гаджев, фотографите Райна Спасова,
Петя Симова, Наталия Ушкова и др. Събраните средства в размер на 5 600 лв. ще бъдат
разпределени между Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 7 години „Св.
Иван Рилски” – София и Центъра за младежи
с увреждания без родителски грижи „Княз
Борис І” – София.
От 13 септември до 30 октомври 2015
художничките Венера Константинова и Бисера Вълева пребиваваха в ателиетата на
Кюнстлерхауз Швандорф, Германия. Обменът
беше осъществен по дългогодишната резидентска програма на СБХ с немската институция.

Венера Константинова и Бисера Вълева

Симеон Стоилов показа последния си
проект „Изход“ в галерия „Райко Алексиев“
от 30 октомври до 14 ноември. Той представлява „радикална намеса в архитектурното
пространство, като преобръща изложбената
зала от място за експониране на произведения в психологически въздействаща мащабна скулптура, в която участие взимат всички
присъствени елементи, стените, светлината,
входът и подът на залата.“ Изложбата на Симеон Стоилов е естествено продължение на
произведението на автора, експонирано в същата зала през 2007 г., наречено „Изолатор”.

Иван Стратиев

От 16 до 29 декември 2015 г. в галерията
на СБХ на ул. „Шипка“ 6 се проведе благотворителна изложба. Тя се организира по
идея на Роза Енгибарова и в нея участваха:

Международното триенале на сценичния плакат отбеляза своята 20-годишнина с
проекта „КОНТАКТ“, показан в залите на СБХ
от 26 ноември до 14 декември. Колекцията
е формирана от плакати, създадени по покана на триеналето - дело на художници
от различни страни и различни поколения.
В нея са обединени плакати, селектирани
от журито на анонимния конкурс за млади
български автори и дебютанти, с тези на специално поканените утвърдени имена от света на плаката, включително и на български
артисти, носители на награди от триеналето. По думите на ръководителя на проекта
Божидар Икономов „темата е общочовешка,
разнопосочна, многопластова. Заредена е с
очакване за наситени с провокация, ирония
и емоции плакати”.

Симеон Стоилов - Изход

Ивона Станкова

Във връзка с международния българополски проект „Археология и съвременност
в текстилното изкуство“ на 12 ноември в галерията на СБХ, ул. „Шипка“ 6, беше открита българо-полската студентска изложба
„Свързване“. Участници в проекта бяха специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, НХА,
Академия за изящни изкуства „Стжемински“,
Технически университет и Централен музей
за текстилно изкуство, Лодз, Полша.
Междувременно в галерия „Академия“,
на НХА, специалност „Текстил – изкуство
и дизайн“ организира първата по рода си
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българо-полска конференция „Археология и
съвременност в текстилното изкуство“, посветена на проблемите на съвременното текстилно изкуство.

галерия „LOOK“ на Академията за изкуства
„Стжемински“. Изложбата беше открита от
ректора на академията проф. Йоланта Рудзка Хабишак.

Участниците в проекта „Постмодерни
приказки“ създадоха творби, които отразяват промените, настъпили в съзнанието на
съвременния човек в постмодерната ситуация, като всяка от творбите се основава на
авторска концепция. Автор и ръководител
е проф. д-р Лаура Димитрова от катедра
„Изобразително изкуство“ на СУ, а реализацията е с финансовата подкрепа на фонд
„Научни изследвания“ на СУ. Бяха представени три изложби:
- от 5 до 16 октомври, галерия „Алма Матер“ – изложба на преподавателите проф.
Дорота Сак, проф. Марек Сак, проф. Збигнев
Пурчински и асистент Габриела Чиховска от
Академията за изкуство „Стжемински“, Лодз,
Полша и преподавателите проф. д-р Стефан
Алтъков, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р
Орлин Дворянов, проф. д-р Лаура Димитрова,
проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска,
гл. ас. Мая Димчева от катедра „Изобразително изкуство“ на СУ
- от 19 до 30 октомври, галерия „Алма
Матер“ на СУ – изложба на преподавателите
проф. Катарина Джорджевич, проф. Елизабета Маторкич Бисенич, проф. Славица Ерделянович Цурк, проф. Владимир Янкович, проф.
Зоран Костич, проф. Перица Донков, проф.
Боян Живич, проф. Братислав Башич, проф.
Ядранка Мишич Пейович, проф. Мирон Мутаович, проф. Мирослав Живкович, проф. Слободан Радойкович, доц. Милян Неделкович,
доц. Анита Милич, доц. Йелена Китич, доц,
Йелена Трайкович, доц. Лидия Узелац, доц.
Стеван Китич, асистент Миляна Раденкович
- от 16 ноември до 4 декември 2015 г. –
изложба на преподавателите проф. Дорота
Сак, проф. Марек Сак, проф. Збигнев Пурчински, д-р Изабела Стронияс, д-р Яцек Галевски
и ас. Габриела Чиховска от Академията за
изкуство „Стжемински“, Лодз, Полша, и преподавателите проф. д-р Стефан Алтъков,
проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Орлин
Дворянов, проф. д-р Лаура Димитрова, проф.
Буян Филчев и доц. д-р Анна Цоловска от
катедра „Изобразително изкуство“ на СУ в

Ретроспективна изложба на Петър Рамаданов /1895 – 1972/ с куратор доц. Ружа
Маринска беше показана на 4-ия етаж на галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 от 17 до 30
ноември. Тя се организира по случай 120-годишнината от рождението на художника и
е опит да се представи творчеството на автора с най-значителните му произведения,
създадени в България, Италия и Франция.
Изкуството на Рамаданов беше представено
предимно от фотоси, тъй като голяма част от
него се намира извън пределите на страната.
Зрителите имаха възможността да видят и
няколко оригинала. Изложбата в този си вид
беше експонирана през месец май в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил.
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Галерия „Арте“ показа последната изложба на Светлин Русев „Размисъл в черно
и червено“, която се откри на 15 декември
и продължи до 10 януари. В изложбата са
представени натюрморти с цветя и серия
женски портрети, сред които и този на неговата майка. „Всъщност всичко, което съм
правил, носи тази характеристика на размисъл. Много хора ме питат: „Защо всички, изобразени от теб, са тъжни“, а аз им казвам:
„Човек, който мисли, не може да е весел“ –
споделя Светлин Русев.

работи рисунка и графика.
Изкуствоведът проф. Чавдар Попов казва за нея в словото си от откриването: „…Тези
картини са израз на нейната чувствителност,
на нейния маниер и изразяват вътрешната й
свобода. Това е една изложба, която радва
зрителя, доставя му истинско удоволствие и
го кара да размишлява.“
На откриването на изложбата присъстваха: Севдалина Ковачева /зам. кмет „Образование и култура“ на община Перник/,
Юлиана Ефремова /н-к отдел ОКМДДР/, а от
ръководството на СБХ – Богомил Живков;
директорите на Двореца на културата и художествената галерия, представители на медиите, колеги и приятели.

Силвия Топалова - От изложбата

На 8 декември Софийска градска художествена галерия представи изложбата на
Любен Зидаров „Островът на съкровищата.
Половин век по-късно“. Тя продължава до
14 февруари и в нея могат да бъдат видени
както първите му илюстрации по „Том Сойер“, „Принцът и просякът“ и „Островът на
съкровищата“, така и следващи интерпретации на тези произведения.

Секция „Монументални изкуства“ показа
на „Шипка“ 6 изложбата „Български витраж“,
организирана от фондация „Българско арт
стъкло“. От 3 до 15 декември посетителите
имаха възможността да видят както творби
на утвърдени майстори в тази област, така
и на много млади таланти, възпитаници на
Великотърновския университет и НХА. Експозицията досега е била представена в пет
български града – София, Варна, Велико
Търново, Стара Загора и Сливен.

От 19 ноември до 16 декември в градската художествена галерия „Любен Гайдаров“ в
Двореца на културата в Перник беше представена самостоятелна изложба на Силвия
Топалова, посветена на 40 години творчески
път, изминат от първото й участие в изложба /Национална изложба на рисунката, 1975,
София, Шипка 6/.
Показаните 40 работи от различни периоди са изпълнени с маслени бои, акрил, сух
и маслен пастел, въпреки че години наред

Петър Савов - Улицата

Светлин Русев - Портрет

Петър Рамаданов
Портрет на Асен Златаров

В коледната графична изложба на религиозна тематика, посветена на Рождество
Христово под мотото „Тримата царе“, в град
Делауер, щата Охайо – САЩ, както миналата година участва и Милен Личков заедно
с още 22-ма художници от цял свят. Той се
представи с творбата „Поклонението на влъхвите“, собственост на колекционера Джон
Кохан. Изложбата се откри на 29 октомври и
продължи до 3 януари 2016 година.
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х р оника
Борис Бранков представя самостоятелна
графична изложба, озаглавена „Магическият
свят на литографията“ в Прага по случай
70-годишния си юбилей. Тя беше открита на
7 януари с любезното съдействие на Българския културен институт в Прага и продължава до 28 януари l неговата галерия.
Изложбата представя част от многоцветните експресивни литографии
на Б.
Бранков,интерпретиращи темите за Космоса,
стойностите и философията на човешкия живот. Творбите са разработени чрез средствата на фигуралната композиция, преминаваща в абстрактни вариации и визии. Представени са и няколко екслибриса.

хроника
рес Дилова, Златина Чифудова-Дертлиева,
Ива Владимирова, Красимир Цанов, Мариана Маринова, Пенчо Клисуров, Петко Петков,
Петранка Карастоянова, Стефан Зарков и
Чавдар Маринов, както и на самия Иван Кирков и на Андрей Даниел – негов асистент в
продължение на 6 години. Изложбата откри
Филип Зидаров.

На 19 ноември в арт галерия „Форум“
беше открита изложбата на Долорес Дилова „Реката, езерото, морето…“ „Тази изложба не е илюстрация на моите пътувания. Тя
е опит за портрет на територията на моето
вдъхновение, отдаденост, възторг. Тя е крачка по моя път. Конкретните места са само отправна точка, изкушение, бягство, опиянение
от непознати цветове (и светове), вдъхновение, смирение и респект пред красотата на
недостижимата природа“ – казва авторката.

От изложбата

Борис Бранков - От изложбата

На 21 декември 2015 г. в арт пространството на община Шумен беше открита самостоятелна изложба рисунка на Валентин
Кулев. Изложбата под надслов „Въгленчета“
е петата от поредица самостоятелни изложби (“Избиване на бездомните кучета“, „In
Memoriam“, „Циганско лято“, „Портрети“), която авторът започва през 2011 г.
От 4 декември до 6 януари галерия „Стубел“ представи „30 години от началото“ –
колективна изложба на 16 творци, възпитаници на проф. Иван Кирков, випуск 1985
г. Изложбата е своеобразна равносметка на
творчеството им през последните 10 години
и отдаване на почит към Професора, предал
им най-ценния урок, че „дейността на живописеца е висш израз на способността за
свобода“.
Бяха показани творби на Атанас Парушев, Атанас Ташев, Веселин Начев, Веско
Велев, Дарина Цурева, Динко Стоев, Доло-
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Художничката Жулиета Койчева е автор на
наградите, връчени официално на церемонията за награждаване на най-добър състезател и най-добър треньор на Българската
федерация по борба за 2015 година, състояла се на 7 декември в конферентната зала
на Национален стадион „Васил Левски“. Тя
дарява и творбата „Само един-единствен”,
180/140 см, на Българската федерация по
борба по случай провеждането на Държавно първенство в зала „Универсиада”. Творбата е част от музейната колекция на БФБ,
влиза в художествения фонд на „Музей на
славата”, международна тренировъчна база
на БФБ, ж.к. „Дианабад”, град София.

Долорес Дилова

Изложбата „След Китай“ гостува на
градската галерия в Благоевград и беше
открита на 15 януари. Асадур Маркаров,
проф. Вихрони Попнеделев, проф. Десислава Минчева, Долорес Дилова, Любен Генов,
Николай Янакиев, Свилен Блажев и проф.
Станислав Памукчиев представят 25 платна,
вдъхновени от своето пътуване в азиатската държава. Пътуването беше реализирано
със съдействието на МК, МнВР и Генералното
ни консулство в Шанхай и в партньорство
с Асоциацията на художниците на областта
Джъдзян.

От изложбата
Жулиета Койчева - Само един-единствен
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i n memoriam

in memoriam
ЕЛЕНА АТАНАСОВА /1929 – 2015/

БОНО ШКОДРОВ /1935 – 2015/
Завършва Художествената академия в София през 1970 година, специалност „Промишлени
форми“ в класа на доц. Васил Стоянов. Член на секция „Дизайн“ към СБХ от 1974. След дипломирането си работи като художник проектант в Център за промишлена естетика, след което дълги години е главен специалист към Комитета за култура. Изпълнявал е планови задачи
на Министерство на машиностроенето.
Носител на орден „Кирил и Методий“ I степен.

През 1948 година е приета да учи „Графика и илюстрация“ в Художествената академия –
София, но се налага да прекъсне образованието си. Години по-късно, през 1981 година, е приета
в Хагската академия за изобразителни изкуства.
Участва в множество колективни изложби в България и чужбина. Член е на СБХ, както и на
Холандското дружество на художниците. Позната е на българската публика с изящните си
натюрморти и пейзажи. Последните й изложби са в залите на СБХ – по случай 70-годишнината й, както и изложбата с непоказвани творби, организирана през 2011 година в галериякнижарница „София Прес”.

МАРИЯ РУСЕВА /1924 – 2015/
ДИМО ЗАИМОВ /1930 – 2016/
Завършва Художествената академия през 1954 г., специалност „Живопис“, в класа на Дечко
Узунов. След това работи като художник в мина „Бухово“, а после – като художествен редактор в държавно издателство „Наука и изкуство“. През 1963 става хоноруван асистент, а през
1966 – редовен. През 1982 година е професор в катедра „Стенопис“.
Участва в общи, национални и регионални изложби, от 1970 г. работи предимно в областта
на монументалните изкуства – паната му красят много обществени сгради в страната:
партийните домове в Перник и Велико Търново; декоративно-монументалната завеса за
комсомолската зала на НДК; класически витраж в Добрич; Бузлуджа, както и много хотели в
Търново, Пловдив, Русе, Бургас, Разград, к.к. „Албена“ и други курортни комплекси из страната.
Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен, награди на СБХ, Комитета за култура, БСФС,
награда на София и други.

ЕДУАРД ПЕНКОВ /1962 – 2016/
Завършва Висшия лесотехнически институт в София през 1992 година. Член на секция „Графика“ от 2001 г. Работи в областта на екслибриса, графиката и рисунката.
От 1993 до 2000 представя свои творби на общите художествени изложби на галерия
„Вароша“ в Ловеч. Участва и в международни биеналета и изложби на графиката във Варна,
Велико Търново, Дордрехт - Холандия, Токио и Канагава – Япония.
Има десетина самостоятелни изложби и няколко награди за графиките си.
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Завършва Художествената академия през 1949 г. в класа на проф. Борис Митов, специалност „Живопис“. От 1950 е член на СБХ. През целия си активен период на творчество участва
в художествения живот на съюза – в общи, национални и регионални изложби у нас и в чужбина, прави и няколко самостоятелни. Работи предимно пейзажи, композиции и портрети.
Времето си посвещава и на педагогическата дейност – преподава рисуване в много училища, като успява да събуди в децата любовта към изкуството и красотата.
Нейни творби са притежание на НХГ, СГХГ, градските галерии във Велико Търново, Плевен,
Разград, Габрово, Добрич, Хасково и други, както и на много частни лица и колекции.
Носител на орден „Кирил и Методий“ I степен.

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ /1955 – 2015/
Завършва ВТУ „Кирил и Методий“ в град Велико Търново през 1979 година в класа на Никола
Хаджитанев. Член на СБХ от 1995 г.
Работи в областта на графиката, илюстрацията и живописта.
От 1980 година участва активно в общи, национални, секционни и други изложби у нас и в
чужбина. Публикува очерци и статии във вестници и списания, участва в радиопредавания.
Реализирал е над 20 самостоятелни изложби.
Негови творби притежават държавни и частни галерии и колекции у нас и в чужбина: Мексико, Бразилия, Япония, Испания, Германия, Португалия и други.
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ПАНЧО ПАНЕВ /1937 – 2015/
Завършва Художествената академия през 1966 г., специалност „Графика и илюстрация“ в
класа на проф. Евтим Томов. Член на СБХ от 1972 г. Работи като художник в СП „Пространствено оформление“.
Участва в общи, национални и регионални изложби с графични и живописни творби, както
и в международни изложби и биеналета на графиката у нас и в чужбина.
Твори в областта на сухата игла, като в изкуството му са застъпени предимно пейзажът
и фигуралната композиция. Творбите му се отличават с тънка чувствителност и артистичност.

ПЕТЪР НИКОЛОВ – БОРДЖОШКИ /1952 – 2015/
Завършва Художествената академия през 1978 г., специалност „Живопис“. Член на СБХ от 2010 г.
Участва редовно в международни пленери в Полша, Сърбия, Македония, Унгария, Австрия.
Удостоен е със специална награда за живопис малък формат във Вонярсвашеги, Унгария
(2010), както и с награди от ОХИ „Пирин“, ОХИ „Малък формат”, София, ОХИ София. Организира самостоятелни изложби в Кюстендил, Перник, София, Москва, Шабац (Сърбия) и Виена.
Негови творби притежават държавни, частни и общински галерии в страната, както и
колекционери от Русия, Полша, Сърбия, Франция, Германия, Испания, САЩ, Англия и Унгария.

ДИМО КОСТАДИНОВ /1943 – 2016/
Завършва Художествената академия през 1969 г., специалност „Сценография“ в класа на
проф. Каракашев. Член на СБХ от 1982 и на САБ от 1970 година. Бил е член на ръководствата
на секция „Сценография“ към СБХ, на „Телевизионен театър“ към САБ и художествения съвет
на БНТ.
Участва в общи и национални изложби на българската сценография, както и в международни събития като Пражкото квадринале, изложби в Япония, Германия и други.
30 години работи като главен художник на БНТ, по време на които създава детски предавания и телевизионни театрални постановки, също така опери, оперети, мюзикъли, новогодишни програми, филми, сериали, „Златният Орфей“ и други. Последните си години е
художник сценограф в културен дом към община „Изток“ и сценограф на Държавната опера
в Стара Загора.
Носител на орден „Кирил и Методий“ III степен от 1979 година.
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Станислав Памукчиев - Стената

Картин Томова

Димитрис Арванитис - от Международно триенале на сценичния плакат

www.kobalt-online.com

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

www.facebook.com/kobaltpaints

