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СБХ ПОМАГА НА ЧИТАЛИЩЕТО В ХИТРИНО

СБХ дари 5000 лв. за нуждите на читалище „Пробуда 1929“ в Хитрино след благотворителна 
изложба. Тя бе организирана от СБХ в специално предоставеното централно фоайе на Народ-
ния театър „Иван Вазов“. Около два месеца бяха необходими за разрешаване на някои фор-
малности, уточняване на конкретната цел на дарението, съобразяването ѝ с реалните нужди 
и изготвянето на съответния договор. Дарението се реализира на две части: 2300 лв., събрани 
от продадените произведения, собственост на СБХ, бяха преведени на читалището от съюза, а 
2700 лв. бяха дарени лично от художниците Ивайло Мирчев, Иван Русев, Любен Генов, Мария 
Райчева, Радослав Иванов и Роза Енгибарова, чиито предоставени за изложбата творби бяха 
продадени. СБХ сърдечно благодари на всички художници, взели участие в благотворителна-
та акция, както и на ценителите на изкуството, които закупиха творби. 

ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ БОРИС ДЕНЕВ И СЛАВКА ДЕНЕВА 

През февруари 2017 г. започна работата по създаване на виртуален музей „Борис Денев и 
Славка Денева“. Чрез новите медии и дигиталните технологии той ще покаже представителна 
част от колекцията от 900 живописни творби, 7000 рисунки, документи и личен архив, дарени 
на СБХ от Славка Денева. Виртуалният музей е поредният етап от дългосрочната програма на 
фондация „Поддържане на изкуството в България“ и СБХ за популяризиране и социализира-
не на творчеството на един от класиците на съвременното българско изкуство Борис Денев 
(1883 – 1969) и неговата дъщеря Славка Денева (1929 – 1984), която макар дълго да остава 
в сянка, днес е оценена като художник с неподражаем творчески почерк. Първият етап от 
проекта с участие на студентите от специалност „Изкуствознание“ в НХА Мартина Колева, 
Мартин Косташки и Андреа-Филипа Зидарова включва селекция, заснемане, дигитализиране 
и изготвяне на паспорти на произведенията от музейния фонд. Проектът е съфинансиран от 
Столична програма „Култура“.
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ИЗЛОЖБИ / МАРТ – АПРИЛ

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

Национална изложба „Карикатура“
31 март – 27 април, ет. 1
откриване – 31 март, 18 часа

„Пейзаж“ – изложба на секция „Живопис“
4 – 27 април, ет. 2 и 3
откриване – 4 април, 18 часа

„Суха игла и вода“ – изложба на Любен Пашкулски
19 април – 5 май, ет. 4
откриване – 19 април, 18 часа

„Една линия“ - изложба на Димитър Грозданов
 със съдействието на Банка Пиреос
30 март – 13 април, ет. 4
откриване – 30 март, 18 часа

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

„Мост през времето“
Изложба на секция „Сценография“
24 март – 12 април 
откриване – 24 март, 18 часа

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ 29

THE GREAT BEAUTY / PROJECT
Йордан Панков (J.Pank) и Стефан Петрунов
16 – 31 март
вернисаж – 16 март, 18 – 20 часа 

Изложба руска фотография
5 – 13 април
откриване – 5 април, 18.30 часа

Изложба от пленер Порто Елеа
19 – 28 април
откриване – 19 април, 18 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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ЧЛЕНСКИ ВНОС
Управителният съвет на СБХ определи следния размер на членския внос за 2017 г.:
За една година – 25 лева. Мъже, родени преди 1 януари 1954 г., и жени, родени преди 1 
януари 1957 г., както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освобо-
дени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва 
да представят актуално копие от експертно решение на ТЕЛК.
    – годишният членски внос от 2009 до 2016 г. включително е 25 лв.; от 2002 до 2008 г.   
       включително е 20 лв.; за годините преди 2002 г. – 18 лв.
Членският внос може да бъде заплатен по следните начини:
    – в брой в сградата на СБХ, ул. „Шипка“ 6, ет. 4, Личен състав
    – чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка“ 6, СБХ, за Наталия Желева Желева 
    – чрез банков превод на адрес: До Уникредит Булбанк – клон „Паметник Васил Левски“,  
  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 за плащане: сума  
  за членски внос за съответната година.
Уведомяваме ви, че колегите, които не са заплатили членския си внос за минало време 
(включително и за 2016 г.), няма да получат следващия брой на бюлетина на СБХ.
Телефони за справки: 02 946–30–29 или 02 948–37–28

ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ЖИВОПИС“ 
Секция „Живопис“ обявява предстоящата обща секционна изложба „Пейзаж“.
След изложбата „Натюрморт и интериор“ ръководството на секция „Живопис“ има основание 
да продължи в изложбената дейност завръщането към традиционните жанрове. Предло-
жението иска да провокира виталност в това традиционно устойчиво артистично простран-
ство. Съвременният културен контекст, разширеното разбиране за границите на живописта 
и картината, на родовете и жанровете в изкуството предполага и предлага по-свободно 
творческо интерпретиране на пейзажа: природен – градски; реален – фикционален; видим 
– невидим; външен – вътрешен.
Проблематизирането на тази тематика активира творческа енергия за създаването на нови, 
съвременно звучащи произведения.
Изложбата ще се състои в галерията на СБХ, ул. „Шипка“ 6, ет. 2, от 4 до 30 април 2017 г. 
Селекцията ще бъде поверена на жури, назначено от УС на СБХ. Всеки автор може да пред-
стави до два броя картини, без ограничение на формат и материали. Творбите за изложбата 
ще се приемат на 29 и 30 март, ет. 2. 

ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ“ 
Секция „Графика и илюстрация“ обявява предстояща изложба „Вход ↔ Изход“, 30 май – 18 
юни 2017, галерия „Шипка“ 6, ет. 2
Мото: Вход – място (отвор, врата), откъдето се влиза. Изход – място, откъдето се излиза 
(според Българския тълковен речник). Входът е антипод на изхода и обратното. Няма вход 
без изход. Входът е същевременно и изход. Цикличност/безкрайност, отразена като вход ↔ 
изход. Вход към какво? Изход от какво?
Цел: Къде са границите, как да дефинираме графичното изкуство са често задавани въ-
проси, периодично повтарящи се във времето. Секция „Графика и илюстрация“ се надява да 
разшири тези граници още повече и да провокира един различен поглед към графичното 
изкуство.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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Статут: Изложбата е отворена за всички български художници или студенти, използващи в 
своите творби традиционни или иновативни графични техники под една или друга форма. 
Изложбата е отворена и за всички, които експериментират с неконвенционални повърхно-
сти, нови материали или с безкрайните възможности за комбиниране на печат с различни 
медии, в т.ч. инсталации, 3D обекти, видео арт, анимация и т.н. Няма ограничения в броя на 
работите, техниката или размерите. 
Най-важното условие за участие е произведенията да отговарят на концепцията на излож-
бата и да бъдат използвани една или повече графични техники в реализирането им.
Важни дати: Всички, които имат интерес към предстоящата изложба, трябва да представят 
своите проекти (снимки на творбите или проектни скици на инсталационните обекти, които 
изискват пространствено експониране) в електронен вариант във формат JPEG до 1 Mb или 
PDF на mail: albenasa@abv.bg до 30 април 2017. 
Файловете трябва да бъдат придружени с информация за: име на автора, концепция /оп-
исание на проекта, размери, техника, година на създаване, телефон или имейл за обратна 
връзка.
Ще бъде направена предварителна селекция на творбите, отговарящи на концепцията на 
изложбата. Селекцията ще бъде съобразена и с изложбените параметри на ет. 2 на „Шипка“ 
6. Авторите на селектираните творби ще бъдат уведомени по електронна поща до 7 май 
2017 г. За допълнителни въпроси: Албена Спасова – albenasa@abv.bg, и Десислава Христо-
ва – hristova_desi@abv.bg.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА“ 2017
„В началото е натура“ – тази на пръв поглед банална тема е предизвикателство и възмож-
ност за най-различни интерпретации. Те могат да бъдат стимул за участващите автори да 
създадат актуални произведения, насочени към конкретната изложба.
Натура е заобикалящият ни свят като източник на въображение. Независимо дали се вглеж-
даме в природата около нас, или в някакви конструктивни решения, родени от съвременните 
технологии, или в кадри от нашия интериор, или в необятните възможности на фигуратив-
ността на човека и животинския свят – във всички случаи става въпрос за натура, която 
захранва въображението на артиста. 
Всеки автор може да представи до 3 скулптурни произведения, създадени през последните 3 
години (периодът между настоящата и предходната изложба) и непоказвани в други общи/
национални изложби. Няма ограничения относно размера и материала на произведенията.
Допуска се участие и на автори, които не са членове на секция „Скулптура“, както и на 
млади дебютиращи творци, които не членуват в СБХ.
Изложбата ще бъде журирана. 
Приемане: 3 октомври 2017 (вторник), от 11.00 до 18.00, в СБХ, галерия „Шипка“ 6, ет. 1

СЕКЦИЯ „КЕРАМИКА“
На 22.11.2016 г. за секретар на секция „Керамика“ бе избран д-р Иван Кънчев. На отчет-
но-изборното заседание Румяна Дочева, Невелина Янакиева, проф. Ивана Енева, Силвия 
Чанева, Нели Христова, Момчил Цветков, доц.д-р Моника Попова, Росица Трендафилова, д-р 
Иван Кънчев, Методи Попов, Йоанна Кемилева, проф. Божидар Бончев, Людмила Чанкова и 
Атанас Гаджев учредиха сдружение „Международен фестивал на съвременната българска 
керамика – София“. То е с идеална цел и ще работи за развитието и популяризирането на 
съвременната българска керамика. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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На 15.12.2016 г. за негов пръв председател бе избран Момчил Цветков. Също през фев-
руари на поредно заседание на секцията се учреди награда на името на големия българ-
ски художник керамик Георги Бакърджиев. Тя ще бъде връчвана за големи постижения в 
керамичното изкуство по време на Международен фестивал на съвременната българска 
керамика – София от дъщерята на художника Олга Бакърджиева. 

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – СОФИЯ 2017

Международен фестивал на съвременната българска керамика – София 2017 е продълже-
ние на организирания през годините от секция „Керамика“ към СБХ Фестивал на съвремен-
ната керамика. Той запазва приемствеността, но се стреми да се разгърне на по-широка 
основа, като е адресиран към всички художници, работещи в керамика. 
Международният характер на проявата ще привлече художници от чужбина, ще се разме-
нят идеи и практики между творците. 
В тазгодишното издание на фестивала за почетно участие е поканен акад. Крум Дамянов. 
По този повод слово ще произнесе доц. д-р Дора Каменова.
В новия раздел „Имена на българската керамика“ ще бъде представена Милка Стоянова от 
проф. Ивана Енева. 

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
–  Да покаже българската керамика в контекста на съвременното изкуство.
–  Да запази и осъвремени традицията на българската керамична школа.
–  Да се утвърди като актуална панорама за най-новото и стойностното в керамиката като 

форма, технология и естетическо послание.
–  Да привлече и мотивира максимален брой участници и да провокира създаването на 

нови творби.
–  Да повиши интереса на младите към керамичното творчество.
–  Да създаде възможност за свободна творческа изява. 
–  Да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните 

тенденции в развитието на българската и чуждестранната керамика.

II. ОРГАНИЗАТОРИ
–  Сдружение „Международен фестивал на съвременната българска керамика – София“
–  Съюз на българските художници

III. ПАРТНЬОРИ
Национален дарителски фонд „13 века България“, Централен фонд за стратегическо разви-
тие към Нов български университет, Национална художествена академия, „Керамит“ ЕООД, 
„Кератек груп“ ЕООД,  „Глазура“ ООД, „Поп арт 27“ ЕООД

IV. ВРЕМЕ И МЯСТО
1.  Международен фестивал на съвременната българска керамика – София 2017 ще се про-

веде от 1 до 28 септември 2017 г., галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125, София.
2.  Срокове: 
 – изпращане на материалите за участие – от 11 до 18 юни вкл. 
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 – селектираните участници за изложбата ще бъдат уведомени до 30 юни с публикация  
  в сайта на СБХ – sbhart.com. 

 – доставяне на творбите в галерия „Райко Алексиев“ – на 29 август (вторник), 11.00 – 19.00 ч. 
 – откриване на изложбата и обявяване на наградите – 1 септември 2017 г. (петък), 18 часа
 – прибиране на творбите – 28 септември 2017 г. (четвъртък), галерия „Райко Алексиев“,        

  ул. „Раковски“ 125, 11.00 – 19.00 ч. 

V. УЧАСТИЕ 
1.  В Международен фестивал на съвременната българска керамика – София 2017 ще бъдат 

представени със самостоятелно участие страните членки на Европейския съюз, всяка 
година по една страна.

2. Фестивалът е отворен за всички художници, работещи в областта на керамиката, за чле-
нове и нечленове на СБХ. 

3. Не се допускат произведения на студенти, дипломни работи, творби с промишлен харак-
тер.

4.  Всеки кандидат може да представи до три творби.
5.  Представените работи да са авторски, оригинални, собственост на художника. 
6.  Темата е свободна.
7.  Керамичните материали и техники са по избор на участниците.
8.  Размерите на творбите са без ограничение.
9.  Такса за участие – 20 лева. Тя може да бъде платена в брой от 8 до 16 юни в счетовод-

ството на СБХ (IV етаж, тел. за контакт: 02 9442549) или изпратена на банковата сметка 
на сдружение „Международен фестивал на съвременната българска керамика – София“; 
допълнително ще публикуваме банковата сметка.

10. Всички кандидатури трябва да включват:
 – попълнен и подписан формуляр за регистрация по образец на български и английски  

  език: формат A4, Word, doc, (изтегли от sbhart.com). 
 – дигитална снимка на участника за каталога, формат: JPG, резолюция 300 dpi. На фай- 

  ла да бъде отбелязано на латиница името на художника по следния начин: Ivo Ivanov. 
   – дигитални изображения на творбите – за всяка творба по една снимка, формат: JPG, резо-

люция 300 dpi. Произведението да бъде на неутрален фон. На всеки файл да бъде отбе-
лязано на латиница името на художника и заглавието на творбата по следния начин: Ivo 
Ivanov_Nastroenie. От 11 до 18 юни всеки участник изпраща фотоматериала, попълнен и 
подписан формуляр за регистрация по образец, етикети по образец, разписка за платена 
такса за участие (само ако е внесена по банков път) на e-mail: ivankanchev@mail.bg 

 (телефон за контакт: 0889 527102, Иван Кънчев).
 Кандидатури, които не отговарят на тези критерии, няма да бъдат представени за селекция.

11. Средствата от таксата за участие се използват за покриване на разходи по организацията 
и провеждането на изложбата. 

12. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява. 
13. Изпратените материали не се връщат. 
14. При необходимост участникът трябва да посочи начина на аранжиране на творбата. Ако 

се изискват специални приспособления за доброто окачване на стенните работи, авторът 
е задължен да осигури всичко необходимо.

15. Всеки участник да посочи продажна цена на своето произведение, като има предвид, че 
комисионната такса на галерията е 30%. 
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16. Участниците сами поемат всички разходи по транспортирането на творбите до посочения 
адрес и обратно. 

17. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но 
не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските 
служби. 

18. Всеки участник получава безплатен каталог от изложбата. 
19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, приема условията на фестива-

ла и дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани за популяризиране на 
фестивала.

VI. ЖУРИ
– Сдружение „Международен фестивал на съвременната българска керамика – София“ 

определя компетентно жури от творци и изкуствоведи. 
–  Журито селектира творбите, присъжда и обявява наградите. 
–  Наградите се определят на базата на творби в оригинал. 
–  Журито си запазва правото да отстранява творби в оригинал след първоначалната селекция.
–  Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя.
–  Решението на журито е окончателно. 

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ:
–  Студентска изложба „10 години програма „Визуални изкуства“ и департамент „Изящни 

изкуства“ на НБУ, галерия „Столична библиотека“, месец април.
–  Втора керамична изложба „Панасъдове“ на Иван Кънчев в галерия „Арт 36“ от 1 до 31 

май, ул. „Славянска беседа“ 40.
–  Изложба на преподаватели „10 години програма „Визуални изкуства“ и департамент  

„Изящни изкуства“ на НБУ, галерия „Кракра“, месец май, гр. Перник.
–  Изложба „10 години програми по „Керамика“ и „Визуални изкуства“ на НБУ на студенти и 

преподаватели от програмите по „Керамика“, галерия „Дебют“, месец юни.
–  Юбилейна керамична изложба на Христо Йонков „Глина, вода, огън“, с която отбеляза 

своята 70-годишнина. Тя ще бъде експонирана от 11 юли до 30 юли в галерия „Райко 
Алексиев“, ул. „Раковски“ 125.

–  Изложба керамика на Марта Димитрова от 21 септември до 6 октомври в галерия „Арт 36“, 
ул. „Славянска беседа“ 40.

–  Международен Пленер Арт Керамика – Троян, който ще се проведе в края на септември 
и в началото на октомври.

–  Изложба керамика „1+1=1+1“ на доц. д-р Моника Попова и текстове на Иван Кулеков от 
1 до 20 ноември в галерия СБХ, ул. „Шипка“ 6. Събитието е по повод 10-годишнината на 
програмите по „Керамика“ и „Пластични изкуства“ в НБУ и 10 години от департамент по 
„Изящни изкуства“ към НБУ.

XIX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА – ВАРНА 2017

Деветнадесетото международно биенале на графиката – Варна 2017 се организира от Об-
щина Варна, Министерство на културата, Съюз на българските художници и се провежда 
под патронажа на кмета на град Варна.
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I. ЦЕЛИ
1.  Представя достижения на световното графично изкуство.
2.  Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят.

II. ВРЕМЕ И МЯСТО
1.  Деветнадесетото международно биенале на графиката – Варна се открива на 11 август 

2017 г. в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна.
2.  Краен срок за получаване на творбите във Варна – 30 април 2017 г.
3.  Адрес: Международно биенале на графиката – Варна, ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна, ул. 

„Любен Каравелов“ 1, 9002 Варна; тел./факс: 052 60 77 37; e-mail: pbvarna@gmail.com

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

ледните две години и изпълнени в класически техники, позволяващи тиражиране (без 
принтер). Размерът на графичните творби трябва да не е по-голям от 80х120 см и не по-
малък от 20х20 см.

3. Етикетите трябва да са залепени на гърба на графиките и да са попълнени с печатни 
букви на английски език.

4.  Творбите да не се изпращат в рамки, а в тубуси или между две твърди плоскости.
5.  На тубуса трябва да пише „Печатни материали“, „ Без търговска стойност“.
6.  Данните от формуляра се включват в каталога и други публикации във връзка с биеналето.
7.  Подписване на формуляра означава съгласие с регламента на биеналето.
8.  Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите творби се връщат с всички оста-

нали след закриване на биеналето.
9.  Графиките на специално поканените участници не се журират.

10. Разходите по изпращането на работите са за сметка на автора, а тези за връщането им 
– на организаторите.

11. За щети, нанесени по време на транспортиране на творбите, организаторите не носят 
отговорност.

12. При желание участниците сами застраховат творбите си.

IV. НАГРАДИ
Международно жури присъжда следните награди:
Голяма награда на град Варна – 2000 евро
Специална награда на журито – 1500 евро
Три равностойни награди по 1000 евро
Награди на културни институции и спонсори.
Носителят на голямата награда е поканен да направи самостоятелна изложба в рамките на 
следващото биенале.
Пълният регламент на 19-ото биенале и формуляри за участие могат да бъдат получени и 
от СБХ, секция „Графика и илюстрация“, София, „Шипка“ 6.
За улеснение на българските автори е организирано приемане на графиките:
 25 април 2017 г. (вторник) от 10.00 до 17.30 часа
СБХ, секция „Графика и илюстрация“, София, „Шипка“ 6, IV ет. 
За допълнителна информация: 02 8 46 72 48, Албена Спасова
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ОБЩОУКРАИНСКА ИЗЛОЖБА „ГРАФИКА В ХАРКОВ“ 2017 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Събитието се организира ежегодно от 2009 г. с тенденция да стане международно. 
Фокус на изложбата е печатната графика – всички видове класически и авторски печат, 
вкл. монотипия.
По време на изложбата ще бъде проведен и конкурс за екслибриси в две категории: профе-
сионални художници; млади автори/студенти.
Организатори са Харковският клон на Съюза на украинските художници и секция „Графика“. 
Изложбата ще се проведе от 15 април до 15 май 2017 г. в Дома на художника в Харков.
Желаещите да участват трябва да се свържат с организаторите и да изпратят на ел. адрес 
khristenko-v@yandex.ua следната информация: име и CV, опис на заглавията, техниката, раз-
мера, година на създаване, както и изображения на работите във формати TIFF, JPEG, 300 
dpi, с размер до 30 см на голямата страна.
Всеки автор може да предложи на селекционното жури 3 графични произведения (ако са 
диптих или триптих – всеки лист се смята за отделна бройка) или серия от 5 произведения, 
създадени в периода 2012 – 2017 г. и изпълнени в графична печатна техника. 
Максималният допустим размер на голямата страна на графичния лист е 130 см.
Краен срок за получаване на графиките в Харков – 30 март 2017 г. (след предварителното 
им одобрение от организаторите). 
Задължително условие е да са изпратени като обикновени пощенски пратки с надпис:
НЕ ИМЕЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ, (HAS NO COMMERCIAL VALUE)
Адрес: Украина, г. Харьков 61072, вул. «23 Августа 27 кв 34, Получатель: Старченко В.Д., тел. 
+38 067 7892581
Авторите могат да дарят своите графики на организаторите или да внесат 250 (двеста и 
петдесет) украински гривни (около 17 лв.) за печатен каталог и връщане по пощата.
 Банковата сметка е «Графика в Харькове»: Приватбанк карта № 4149 4393 9117 5324 .
Всички участници получават електронен каталог на посочения от тях имейл.
Пълният статут на руски език се намира в СБХ: секция „Графика и илюстрация“, Междуна-
роден отдел

ПЕТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017
В периода 18 октомври – 18 ноември 2017 г. във Велико Търново ще се проведе Петото 
биенале на църковните изкуства. Изложбата е форум на съвременното творчество в об-
ластта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и 
други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика. Провежда се под 
патронажа на ректора на Великотърновския университет и е посветено на 25-годишнината 
от създаването на специалност „Църковни изкуства“ при Православния богословски факул-
тет на ВТУ.

ОРГАНИЗАТОРИ
Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски факултет. 
ПАРТНЬОРИ: Света Великотърновска митрополия, Съюз на българските художници, Пред-
ставителство на СБХ – Велико Търново и Фондация „Покров Богородичен“.
ЦЕЛ: Като традиционен форум за културна комуникация биеналето популяризира съвре-
менното творчество в областта на православните църковни изкуства. 
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УЧАСТНИЦИ
Художници, работещи в областта на църковните изкуства. (Не се допускат автори, които към 
момента на провеждане на биеналето са в бакалавърски курс и все още не са придобили 
образователна степен).

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
    – иконопис – до три творби
    – дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани творби
    – стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или проекти на  
       реализирани творби
    – утвар, текстил, графика, миниатюра и други – до три творби
    – мултимедийно представяне на реализирани творби.
Представените произведения и табла с фотоси да са във вид, готов за експониране. 
Желаещите да участват трябва да изпратят качествени фотографии на творбите и попъл-
нен формуляр за участие (от sbhart.com) до 1 септември 2017 г. на: theolog@uni-vt.bg, или 
на адрес: Светла Иванова, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ 2. Организаторите се задължават да напра-
вят предварителна селекция на творбите по изпратените заявки за участие. В селекцията 
участват членовете на катедрата организатор и поканените от нея утвърдени специалисти 
в областта на църковните изкуства. Резултатите ще бъдат обявени на 11 септември 2017 г. 
в сайта на Православния богословски факултет. http://pbfvt.pravoslavie.bg/, в сайта на ВТУ 
www.uni-vt.bg и в www.pravoslavie.bg.
Творбите за изложбата се приемат от 9 до 13 октомври 2017 г. в Изложбени зали, ул. „Рафа-
ел Михайлов“ 1, тел. 0884 037556 – Мария Маринова.
Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците. 
Произведения, неотговарящи на обявените условия, няма да бъдат приемани. На гърба на 
всяка от творбите или таблата авторът трябва да посочи наименование на произведението, 
година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение и стойност. След приключ-
ване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или на посочения адрес за 
сметка на автора. Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 
месец след приключване на изложбата.
Всеки автор ще получи сертификат за участие и CD каталог. Електронният каталог ще бъде 
публикуван в сайта на Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.bg/,х в 
www.pravoslavie.bg и във фейсбук страницата на специалност „Църковни изкуства“.

11 AESTHETICA ART PRIZE
Mеждународно призната награда, която подкрепя талантливи автори от цял свят. Наградите 
включват £5000 за голямата награда, £1000 за млад автор; групова изложба за одобрените 
участници, публикации за 100 подбрани художници и др.
Категориите на конкурса са: фотография и дигитално изкуство; 3D дизайн и скулптура; жи-
вопис; рисунка и смесена техника; видео, инсталация и пърформанс.
Краен срок за кандидатстване: 31 август 2017
Таксата за участие е 24 лири. Срещу тази сума може да се кандидатства с до 2 творби, а в 
категорията „Видео, инсталация и пърформанс“ – с една творба.
Повече информация – на www.aestheticamagazine.com
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОСТРАНСТВО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ“ 2017

СТАТУТ
Националната изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение“ 2017 е културен 
форум за представяне и популяризиране на творчеството на българските художници в Из-
ложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново. Събитието осигурява пространство за 
иновации и споделяне на идеи между артисти, институции и реципиенти. В изложбата ще 
осъществят комуникация различни стилове, жанрове и автори. Кураторската концепция 
насочва участниците към търсене на идентичност и инспирации от старопрестолния град, 
пречупени през калейдоскопа на творческото мислене.

ОРГАНИЗАТОРИ
Представителство на СБХ – Велико Търново и Община Велико Търново.

ПАРТНЬОРИ
СБХ, представителства на СБХ и дружества в страната.

УЧАСТНИЦИ
В изложбата ще бъдат поканени за участие художници от цялата страна. Авторите са не-
ограничени в избора на техники и изразни средства, както и индивидуален и иновативен 
творчески подход към зададената тема.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.  Национална изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение“ е без такса за 

участие.
 Всеки автор може да участва с до три творби в разделите: живопис, скулптура (максима-

лен формат до 1,5 метра), графика, плакат.
 Авторите могат да участват в няколко от посочените жанрове.
2.  До изложбата не се допускат учебни и дипломни работи или творби, участвали в пре-

дишни издания.
3. Творбите трябва да бъдат създадени не по-рано от 2015 година.
4. Не се поставят ограничения в използването на материали и техники.
5. Творбите трябва да бъдат оригинали, с подпис и заглавие от автора.
6. Произведенията да са представени във вид, готов за експониране, и с етикет, указващ 

конкретните данни за творбата (име на автора, заглавие, техника на изпълнение, година 
на създаване, формат, стойност в левове).

7. Организаторите гарантират за сигурността на получените творби от датата на приема-
нето до датата на връщането, не поемат разходи за транспорт и не носят отговорност 
за повреди при транспортирането. Връщането на творбите, в т.ч. и на неприетите е в 
едноседмичен срок след закриването на изложбата.

8. Селекцията на творбите за участие се осъществява от жури, което включва: членовете на 
ръководството на Представителството, представители на СБХ – София и Община Велико 
Търново, представител на институция – партньор на събитието.

НАГРАДА
Награда на Община Велико Търново.
Награда на СБХ.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я



СБХ бюлетинброй
01/2017

13

СРОКОВЕ
Приемане на творбите – 12 и 13 април 2017 г. в ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново
Журиране – 19.04.2017 г.
Откриване – 21.04.2017г. от 17:30 ч. в ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ
5000 Велико Търново
ул. „Рафаел Михайлов“ 1, ИЗ „Рафаел Михайлов“

КООРДИНАТОРИ
Мариета Конова, тел: +359 889684145
Мария Маринова (изложбени зали), тел: +359 884037556
Йорданка Маринова (офис на Представителство на СБХ), тел: +359884032020
e-mail: sbhvtarnovo@abv.bg

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НАТЮРМОРТ „ЯБЛЕНА АРТ“ 2017
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Националната изложба се организира всяка година в Ботевград.
2.  Целта на изложбата:
    – да привлече вниманието на творците от региона, страната и чужбина към използва-     

  нето на чисти продукти в живота ни и опазването на чиста природа
    – да създаде възможност за свободна творческа изява на творци от страната и чужбина
    – да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременни- 

  те тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство
    – да обогати фондовете на местната галерия, музей и колекционери.
3. В изложбата могат да участват всички художници, занимаващи се професионално и не- 

професионално с изкуство.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори на националната изложба „Яблена арт“ 2017 г. са:
    – „Яблена натура“ – Ботевград 
    – Съюз на българските художници 
    – Представителството на СБХ в Ботевград
    – Със съдействието на Община Ботевград и Исторически музей – Ботевград
    – Народно читалище „Христо Ботев 1884“.
2.  Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира от спонсори, такса 

за участие, рекламодатели и други източници.
3.  Журирането на творбите за участие в националната изложба „Яблена арт“ 2017 и награ-

дите се определят от жури, избрано от УС на СБХ.
4.  Националната изложба „Яблена арт“ 2017 ще се експонира в залите на Исторически му-

зей – Ботевград и други подходящи зали.

ІІІ. НАГРАДИ
    – Живопис – 1 награда – 500 лв. и грамота
    – Графика – 1 награда – 400 лв. и грамота
    – Малка пластика – 1 награда – 500 лв. и грамота

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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    – Награда за чуждестранен участник – грамота
    – Награда за млад художник – 1 награда – 300 лв. и грамота
    – Награда на СБХ – 1 награда и грамота
    – Награда на публиката – 1 награда – 250 лв. и грамота
    – Награда за нетрадиционна форма – 1 награда – 250 лв. и грамота.
Наградените творби остават във фонда на националната изложба. Даренията се заявяват 
предварително във формуляра за участие. Допуснатите за участие в изложбата автори 
получават грамота за участие.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1.  Право за участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията 

на този статут.
2.  Темата: Натюрморт
3.  Техниката и материалите са свободни.
4.  Максимални размери:
 живопис – до 20 х 20 без рамка; графика – 20 х 20 без рамка; малка пластика площ до 

30 кв.см., височина до 30 см; нетрадиционни форми с площ до 1 кв.м., височина 200 см.
5.  Творбите за живопис и графика – задължително рамкирани.
6.  Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение или ако желае да го дари 

за фонда на изложбата.
7.  Представените творби да са собственост на художника, създадени в предходната година.
8.  Авторите могат да участват във всички категории, като таксата за участие се заплаща 

поотделно.
9.  Авторите представят по две творби в категория за участие.

10. Всеки автор трябва да изпрати заедно с творбите си:
     – попълнен формуляр за участие (може да бъде свален от sbhart.com), написан четливо с 

печатни букви на кирилица или латиница, в който да са посочени трите имена на автора, 
година на раждане, име на творбата, материал, размери и цена

    – поставена в пратката банкова разписка за платена такса за участие на стойност 15 
лева за български автори и 15 евро за чужденци на следната банкова сметка:

 в лева IBAN: B609PIRB91704603996202; BIC: PIRBB6SF
 Банка Пиреос – Цветан Илиев Цеков
 в евро IBAN: B688FINV91501016068207; BIC: FINV9150 
 ПИБ – Цветан Илиев Цеков

11. Средствата от таксата за участие се използват за покриване разходите по организацията 
и провеждането на изложбата.

12. Авторите, непредставили квитанция за платена такса, не се допускат за участие.
13. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.
14. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, 

но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенски и куриерски 
фирми.

15. Организаторите се задължават да върнат творбите до 2 месеца след закриване на из-
ложбата.

16. Всеки автор, направил дарение, получава сертификат за дарение.
17. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите 

творби да се използват за рекламни цели. Формулярът за участие – от sbhart.com.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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18.  Транспортните услуги са за сметка на участниците.
19.  Творбите да се изпращат на адрес: Ботевград 2140, пл. „Саранск“ 1, Исторически музей 

Ботевград
20.  Наградените творби остават собственост на фонда на изложбата.

V. СРОКОВЕ
1.  Срок за получаване на творбите – 15.05.2017 г.
2.  Журиране – 12.06.2017 г.
3.  Откриване на изложбата – 16.06. 2017 г.
4.  Закриване на изложбата – 01.08.2017 г.

ЗА КОНТАКТИ
Представителство на СБХ – Ботевград, телефон: 0888008882
Исторически музей – Ботевград – телефон: 0723/66828

ЛОГО И ПЕЧАТ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (постери, 
покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва запазе-
ният знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кънчев. 
Знакът се изтегля от сайта sbhart.com. 
Преди отпечатване материалите се съгласуват с Информационния отдел. 
(press@sbhart.com).

ФОТОАРХИВ НА СБХ
Всяка изложба (интериор и отделните произведения) в залите на съюза се заснема профе-
сионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се възползват от създавания 
архив (при издаване на каталози и други материали или за личен архив) и да получат сним-
ки за печат на електронен носител при следните условия:
    – членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
    – нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
    – цените са без ДДС. 

БЛАГОДАРНОСТ
Стефанка Стойчева, член на секция „Живопис“, изказва благодарност на художника Апостол 
Заров и на инж. Димитър Духнев, както и на всички свои съграждани в Казанлък, които са 
дарили средства за нея по време на неделна литургия в църквата „Св. Йоан Предтеча“. По 
думите на художничката, тази помощ  ѝ е дала сили и стимул да покаже картините си пред 
публика.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА“ 2017

Днес, 1 февруари 2017 г., в Кюстендил отбелязваме 135-годишнината от рождението на 
забележителния български художник Владимир Димитров – Майстора в галерията в Кюстендил – 
този храм на изкуството, носещ достойно името му. 

Бих искал да продължа тона в хубавите думи на директора и да се присъединя към заслу-
жените аплодисменти за миналогодишния носител на наградата Станислав Памукчиев и впечат-
ляващото му „Завръщане“. Защото успоредно с неговата вдъхновяваща изложба изключително 
вълнуващият повод за тържествената ни среща става още по-специален.

Спомням си две изложби в София, за които хората буквално се редяха на опашки. Едната 
– на Леонардо да Винчи в СГХГ (2007 г.), а другата – на Майстора по повод 120-годишнината от 
рождението му (2002 г., СБХ, София, „Шипка“ 6). 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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Преди пет години отново имахме щастието да видим в Националната галерия великолепна-
та експозиция „Майстора, цветето и вселената“ на кураторите Анелия Николаева и Катя Тинева, 
работили заедно с екипа на кюстендилската галерия. Връщам се към това събитие, защото през 
него се завъртя нанизът от спомените ми за възстановяването (или по-точно новото учредяване) 
на престижната награда за живопис. Именно около трескавата подготовка на тази изложба и 
честването на 130-годишнината на Майстора се запознах с бившия директор на галерията, поета 
Михаил Калдъръмов. Негова бе инициативата за учредяване на наградата… Редно е да му изка-
жем благодарност, но я дължим не само на него, а и на Община Кюстендил и най-вече на кмета 
– г-н Петър Паунов. На първата ни среща недвусмислено бе изразено позитивното му отношение. 
За нас, хората на изкуството, това звучеше обнадеждаващо, а след постигнатия положителен 
резултат бяхме окончателно убедени, че идеята е прегърната от личност, която държи на думата 
си и милее за културното развитие на града. Ползата се разпростря в много посоки. В голяма 
степен Кюстендил стана част от онова, което се случва с българското изобразително изкуство. 

Наградата е не просто признание и стимул за българските творци – връчването ѝ се пре-
върна в празник и събитие от национална величина. Длъжни сме да благодарим за отзивчивост-
та на Министерство на културата като съучредител, осигуряващ националния статут и престиж 
на наградата. Важно е да отбележим и заслугата на художника Свилен Блажев с авторитета му и 
способността да убеждава, както и ролята на Вальо Господинов, който сърцато работи и отстоява 
позициите на изкуството тук, в града – лично като творец и институционално като директор на 
галерия „Владимир Димитров – Майстора“.

Радвам се, че и пред СБХ се откри уникалната възможност да добави своята частица за-
слуга към това национално значимо събитие. Няма съмнение, че българската култура може да 
върви напред в условията на съгласие и градивен диалог между различните институции в една 
обща загриженост за развитието на българския талант и достойната му оценка. Надявам се, че 
ще намерим сили и средства и заедно ще опазим в името на голямото изкуство тази благородна 
традиция, и се моля да не я опорочим.

Да, сега всички сме в трепетно очакване да разберем кой е щастливият носител на тазго-
дишната награда за живопис на името на Владимир Димитров – Майстора… Както вече знаете, на 
18 януари 2017 г. бе проведено заседанието на журито, избрано от УС на СБХ, за определяне на 
лауреата. Наградата се присъжда всяка година на един български художник за изключителните 
му постижения в изобразителното изкуство през изтеклата (в случая 2016) година и е учредена 
от Община Кюстендил и ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, Министерството на културата на 
Република България и Съюза на българските художници. Предложения се правят от представи-
телствата на СБХ в цялата страна, от галериите в страната, от секция „Живопис“ към СБХ и др. 
Тази година за наградата бяха предложени: Десислава Минчева, Димитър Генчев, Иван Димов, 
Иван Милев, Игнат Игнатов, Красимир Русев, Надежда Кутева, Николай Майсторов, Сашо Стоицов. 
Журито разгледа всички постъпили кандидатури и дискутира реализираните от всеки автор 
самостоятелни изложби. След гласуване на два етапа се определиха следните номинации: Десис-
лава Минчева за изложбата ѝ в галерия „Академия“; Игнат Игнатов за изложбата му „Живописта 
отвътре“ на „Шипка“ 6; Надежда Кутева за изложбата „Песента на цветовете“ на „Шипка“ 6; Нико-
лай Майсторов за изложбата „100 икони х 100 сонета“ в галерия „Райко Алексиев“.

За художник от неговата величина могат да сe открият изключителни текстове на автори 
като Ружа Маринска, Георги Лозанов, Кирил Попов, Иван Димов, Станислав Памукчиев, Филип 
Зидаров… Имате усещането, че всичко за него вече е изказано. А и той самият пише – само-
анализира се, опитва се да разтълкува, да разкодира творчеството си, дързък и откровен е в 
поетичните експерименти. А като учител е впечатляващ и пламенно заразителен, въодушевен 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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и всеотдаен в продължаващата му вече няколко десетилетия просветителска мисия. Какво се 
стреми да предаде на студентите си?

Художник или философ? „Противоречието в душата ми ражда болката на самотата, която е 
стъпало в две посоки. Първата е в безличната пустота на материалната граничност на земния ми 
път като съблазън на сетивната преситеност. Втората посока е борбата ми за вяра, раждаща си-
лата на вътрешния поглед, или животът като отдръпване, като жертва, за да се роди творящата 
човешка енергия. Това е свободата на творческата воля и интуиция.“

В част от словото си за изложбата „Сътворение“ Светлин Русев пише за автора ѝ следното: 
„… посланията на […] не са литература, а преди всичко пластически истини, постигнати в едно 
сгъстено пространство, в което формата, цветът, рисунката, живописната материя са езикът на 
сътворението и разрухата!... Това е изкуство колкото далече от краснописните изкушения, тол-
кова и от сериозната приблизителност, изкуство на личното преживяване, смисъл за живота 
на вселената и битието на човека. Подобно изкуство е възможно не само когато имаш висока 
пластическа мярка, но и когато тя е израз на духовно издигнат и вътрешно освободен човек.“

Според критика Свилен Стефанов „… в живописта си […] хвърля мост към пределна интелек-
туализация на живописното именно през „традиционния“ език на експресионизма и срещата му с 
текста“. Стефанов определя тази живопис като концептуално най-изчистеното експресионистично 
явление в българското изобразително изкуство.

В каквато и конкретност да навлизам по-нататък относно впечатляващия мащаб на твор-
чеството на тази личност, стремейки се до последно да не споменавам името, все по-трудно ще 
ми бъде да го опазя неразкрито… Самостоятелните му изложби, проследени някъде от края на 
седемдесетте години насам, са вече повече от тридесет само тук, в България. Десетки са изявите 
му и в Европа. Многобройни са и участията му в общите изложби на Съюза на българските ху-
дожници, в десетките издания на международни биеналета и триеналета на живописта и графи-
ката у нас и по целия свят. Не е малък и броят на получените през годините награди, сред които 
едни от най-престижните за живопис като голямата награда „Владимир Димитров – Майстора“ 
за 1986 г., наградата на Международното триенале на живописта „София – 1996“ и наградата 
„Захари Зограф“ за 2005 г. След две предложения от СБХ (2010 и 2014 г.) за наградата на София 
в област „Изобразително изкуство“ (повод са мащабните му проекти съответно на „Шипка“ 6 и 
в СГХГ) най-после през 2016 г. бе удостоен с приза на Столична община за изложбата, която му 
донесе и настоящата номинация. 

Ще завърша с нещо, за което вече съм писал – спомен от 2009 г. за „Сътворението“ и под-
реждането на тази огромна изложба. В съзнанието ми тогава изникна определението динозавър, 
но в смисъла му от жаргона на рок музиката (най-вече тежкия рок)… За мен тазгодишният лауре-
ат е подобно явление в изобразителното изкуство… Наистина ми е много трудно да го измеря с 
когото и да било другиго заради мащабите, в които работи, заради последователността и посто-
янството и дълбокото откровение и разтърсващата енергия на експресията му.

Една от любимите ми, често повтаряни от него сентенции е: „Животът е постоянна загуба.“ 
Какво точно губи един художник, когато печели – ще разберем вероятно догодина по това време, 
когато на мястото на изложбата на Станислав Памукчиев ще е неговата… 

Дами и господа, за мен е голяма чест да обявя, че тази година Националната награда за 
живопис „Владимир Димитров – Майстора“ се връчва на автора на изложбата „100 икони х 100 
сонета“ – Николай Майсторов!

Любен Генов
Слово от церемонията по награждаването

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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ИЗЛОЖБА ГРАФИКИ И РИСУНКИ НА ПЕТЪР ЧУКЛЕВ

Макар че Петър Чуклев наскоро навърши 80 години, той не е склонен да нарече тази своя 
проява в галерия „2.0“ в София юбилейна и не ни казва защо. 

Преди повече от 40 години за пръв път видях творба на Петър Чуклев. Казваше се „Старият 
клоун“ по Шарл Бодлер, изпълнена с графичната техника „суха игла“. Лицето – изпито и набраз-
дено от дълбоки бръчки, погледът – изразителен, с някаква затаена тъга, дългите пръсти на 
ръката – чувствено извити нагоре. Онзи, който забавляваше и разсмиваше хората, излъчваше 
някаква скрита болка и умора от живота.

И днес не мога да обясня чувството, което изпитах тогава. Стоях онемял и потресен от дъл-
боката човечност на образа. Оттогава се привързах към изкуството на Петър Чуклев.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Петър Чуклев – Мечтата на художника (По Бодлер)
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Не е за учудване това, че художникът не е герой на нашето време. Той принадлежи на 
друго време, може би неслучило се до днес, в което понятия като нравственост, морал, достойн-
ство в живота и изкуството не са опошлени и девалвирани. От публично кресливо празнодумие 
и ширещия се повсеместно естраден и телевизионен кич.

Странни същества населяват образния свят на Петър Чуклев. Художникът ни отвежда в би-
тие, което има други измерения, изпълнено с причудливи персонажи, загадки, гротески, родени от 
полета на невероятното му въображение. Изненадваща пъстра мозайка от образи на магьосници, 
великани, гномове, шутове, балерини, ренесансово красиви жени, обаятелни нереиди, митични бо-
гове, странни животни. Навсякъде откриваме съвършени композиционни решения, филигранно из-
градени детайли, виртуозни рисунки с изящни, чисти линии. Драматизмът на този фантастичен свят 
ни увлича като непозната, изненадваща игра, в която няма жестокост, насилие, брутална еротика. 
Човечност, любопитство, почуда и очарование ни вдъхват тези неочаквано странни герои.

Боя се да не ме заподозрат в приятелско пристрастие към Петър Чуклев, затова ще цитирам 
големия френски критик, кинорежисьор и писател Жан-Мари Дро, отколешен приятел на Бълга-
рия и нашата култура.

„Не може да се говори за живото изкуство на България, без да се споменат художниците, 
които обичам, и сред тях бих поставил на първо място Петър Чуклев. Той за мен е художник със 
склонност към мистериозното и неговата прецизност на гравюрите го нарежда сред най-добрите 
в Европа.“ Годината е 1980-а, интервюто е публикувано във в. „Литературен фронт“. Още пазя 
копие от него, а самият Жан-Мари Дро преди две години отново гостува у нас.

Трябваше един чужденец да ни каже това, защото ние, българите, често сме скептично 
недоверчиви (или нещо още по-лошо) към онова, което най-талантливите наши сънародници съз-
дават по географските ни ширини и далеч от тях. Вместо да ги похвалим, ние ги „награждаваме“ 
с апатично безразличие.

В заключение искам да прибавя още няколко щриха към казаното за Петър Чуклев. Той е 
ироничен и самокритичен към онова, което прави. Стреми се да остане незабелязан, чуждото вни-
мание го притеснява. Художникът е скрил мислите и чувствата си в странния свят на своите герои. 
Те ни гледат многозначително и присмехулно като участници в спектакъл – уж измислени, а може 
би близко до реалното. Изпълнени с енергия и жизнерадост, понякога чудати в своите действия, 
желания и копнежи по непостижимото, обичащи, тъжни или огорчени. Това е огледало на живота 
с неразгаданите му тайни и необхватно многообразие. Може би животът прилича на хаос и стъл-
потворение, но в това състояние има скрита човешка истина, има някаква незрима хармония, която 
трябва да открием, за да постигнем спокойствие и вяра, смисъл и увереност.

Така се стремя да тълкувам за себе си виденията и прозренията на Петър Чуклев, отразени 
на белия лист. Нека се вгледаме внимателно в тях, за да разчетем кода на неговите послания.

Георги Шапкаров 

ЗА ЖИВОПИСТА КАТО ЗА УНИКАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ 

През февруари в галерия „Нирвана“ с изложба живопис бе представен един емблематичен 
художник. Това е Румен Жеков. Доцент в Академията за музикално, танцово и изобразително 
изкуство в Пловдив, един от основателите на пловдивската група за авангардно изкуство „Ръб“, 
както и на групата „Диско 95“, Румен Жеков добавя винаги нещо ново към своята иновативна и 
вече знакова живопис… Той изчиства композиционното поле до степенуване на няколко жеста 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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и подобно на стихотворение, съставено само от необходимите точни слова и знаци, неговата 
живопис носи силно внушение, взаимодейства с цветовете по невероятен начин, а резултатът е 
не само създаване на неповторима живописна тъкан. Художникът не само ни въвежда в един 
напълно нов свят на цветове, пространства, емоции, а и ние ставаме волно или неволно част от 
процеса на създаването, част от живописта в развитие, която подобно на жив организъм живее 
свой неповторим, неуловим за анализи живот… Като един от признато най-иновативните автори 
в съвременното ни изобразително изкуство Румен Жеков озари галерия „Нирвана“ с платната си, 
които носят особена позитивна вътрешна сила, уникален артистичен възглед за цвят и светлина. 
Не е тайна, че за създаването им авторът добавя към боите восък, сажди и вар. Естествените 
материали привнасят специфичен заряд, дават структура, подсилват усещането за начало… 

Изложбата на Румен Жеков заслужава нашето внимание не само като колекция от произ-
ведения със специфичен стил и език. Най-интересното се крие в особената неповторима емоция, 
която носи и уникален импулс, търси продължение и съпричастност за нови експерименти и 
приключения, раждане на нови цветни приказки, написани само с жест, усмивка или с драскулки 
от най-ранни детски рисунки…

Николай Маринов

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Румен Жеков – от изложбата
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ПЕЙЗАЖИ ОТ СТАРА СОФИЯ В СТИЛИСТИКАТА НА НОСТАЛГИЧЕН ОПУС 

Под наслов „Софийски ули-
ци“ общинската галерия 
„Сердика“ представя жи-
вописни творби на Иван 
Кънев. Безлюдни градски 
пейзажи, в които е отпе-
чатана част от архитек- 
турния силует на София 
предимно от 20-те и 30-те 
години на миналия век. 

През последните две 
десетилетия урбанизира-
ната цивилизация у нас се 
придвижи доста напред, 
особено с масово проекти-
раните многофункционални 
сгради, бизнес центрове, 
комплекси от затворен тип 
и т.н., с ефектно внушител-
ни стъклени фасади, някъ-

де по-сполучливи, но предимно с досадно подражателни архитектурни измерения. В този контекст 
безлюдната пейзажност е правилният избор на Иван Кънев. Къщите и площадите, обект на него-
вата живопис, са отдавнашно минало, населено единствено с носталгия в спомените на старото по-
коление. В картините си Иван Кънев безспорно е постигнал внушението за покритие с невидимото 
вълшебство на патината на тази носталгия.

Експозицията представлява събрани от художника акценти от една урбанизирана среда, 
която въпреки работата на Националния институт за паметниците на културата е на път да си 
отиде завинаги. Бихме определили произведенията на Иван Кънев, съставящи изложбата „Со-
фийски улици“, като архивни пейзажи, като жива художествена заявка за фрагментарно съхра-
няване на архитектурния силует на стара София. Авторът е пресъздал атмосферата предимно на 
характерните квартални жилищни сгради, които са със сравнително неголяма разгъната площ, 
с опростен, изчистен облик, населявани навремето от градската беднота и от средни слоеве на 
обществото. В техния архитектурен замисъл няма място за натрупване на парадна еклектичност 
и за скъпа пластична украса. 

Все още пребъдващ урбанистичен свят, съзиждан с труд, надежди и чувства. Днес обаче 
човешки фигури биха изглеждали неуместно, вписани в него. Ала тук като неизменен детайл 
редом с къщите остава виталността на тротоарните wдървета. 

Иван Кънев е пресътворил този оцеляващ архитектурен резерват в централната част на 
столицата ни – светъл и малко печален ракурс. Един позакъснял акт на художник. Защо ли? 
Защото този проект би могъл да бъде реализиран от творец, връстник например на градските 
поети от 40-те години, когато подобни композиции биха звучали не в стилистиката на архивно 
носталгичен опус, а напълно в духа на своето време.

Йонко Бонов

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Иван Кънев – Градски пейзаж
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РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ИВАН ГАЗДОВ 

„При моя вече 20-годишен стаж на преподавател се убедих, че вариантността при препо-
даването в зависимост от интелекта и таланта на аудиторията е основно положение.“

проф. Иван Едуард Газдов, в „Иван Газдов за плаката“, 1994

Изложбата „Иван Газдов – Ретроспектива“, представена в Националната художествена га-
лерия, провокира посетителите, подлага на изпитание тяхната наблюдателност и чувствителност 
не само спрямо чисто художествени проблеми. Временната експозиция, която може да бъде раз-
гледана до 23 април 2017 г., както предполага и заглавието ѝ  ,   обединява избрани произведения, 
представящи многообразния творчески опит на автора. Наличието на голям брой публикации и 
издания, посветени на работата на проф. Иван Газдов, е красноречиво свидетелство не само за 
значимостта на неговата личност, но и за заслуженото признание, което получава.

В изложбата са събрани над 100 произведения – рисунки, графики, графикатури и др. 
Пристъпвайки в залите на Двореца, посетителите навлизат в живота на художника посредством 
колажи от снимки и задължителния за подобна изложба текст, представящ биографията и най-
значимите моменти от творческия път на автора. Експонирането на действително големия брой 
многообразни по техника и тематика произведения не е подчинено на хронологически принцип. 
Кураторът на изложбата д-р Боряна Вълчанова споделя, че много от представените творби са 
обособени според принадлежността им към определени колекции. По тази причина в непосред-
ствена близост са поместени два от основните акценти, които се открояват в изложбата. Единият 
от тях са ранни творби, собственост на автора. По повод показването на подобни свои произве-
дения в самостоятелна изложба („Иван Газдов. 50 рисунки (1965 – 1978). Художникът преди гра-
фикатурата“) през 2001 г. проф. Иван Газдов пише: „Тази колекция е малка част от моите работи, 
препълнили най-естествените музеи на художника – неговите папки.“ 

Предвид големия брой на изложбите и изданията, посветени на този автор, представянето на 
непоказвани досега творби е важно качество на настоящата изложба. Пример за това са също и 
няколко ситопечатни произведения от последните няколко години – „Жив цикъл“ (По Шарден) от 
2015 г. и цикъл „Ден“ от 2016 г. Особено добро решение по отношение на кураторския замисъл 
на експозицията е представянето на произведенията от серията „Игра на силуети“ в коридор, 
отвеждащ до металните пластики, поместени като тяхно естествено продължение в централното 
помещение. 

Проф. Газдов притежава умението да „играе“ с образите, да съчетава силуетите, така че тях-
ното тълкуване действително се превръща в предизвикателство за наблюдаващия. Това навярно 
ни дава правото да си позволим да направим аналогия с най-емблематичния автор на подобни 
графични произведения – холандския художник М. К. Ешер, без, разбира се, да говорим за вли-
яние или пряка връзка. Проф. Газдов прилага сходно изграждане на един образ посредством 
няколко други и в споменатите метални пластични произведения. Един от тези интересни образи 
е автопортрет, изграден от човешки фигури. Женското тяло е основен мотив, който се появява 
още в най-ранните творби на художника и бива интерпретирано по разнообразни начини. Именно 
затова появата му като градивен елемент в пластичния автопортрет е интересна.

Темата за умението на проф. Газдов да провокира посредством образа е свързана с опита 
му в областта на приложната графика и плаката. Художникът има голям принос за тяхното раз-
витие у нас поради дългогодишния си практически опит, а също и преподавателска дейност. Във 
връзка с изложбата „Иван Газдов. Избрани авторски плакати“ от 2002 г. Румяна Константинова 
изследва подробно обособяването на сатиричния и авторския плакат и ролята на Иван Газдов 
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като техен основоположник. В изложбата в Двореца са показани подбрани плакати, като са 
обозначени, конкурсите и многобройните награди, които художникът получава през годините.

Настоящата изложба обхваща цялостно многообразното творчество на проф. Газдов. По-
средством поставянето на определени акценти в експозицията кураторът успява да намери ба-
ланс между разнородните по техника, стил и тематика произведения от първите години след 
дипломирането на художника до най-новите му творби. 

Христина Грозданова

ИЗЛОЖБА НА КОНСТАНТИН МАРКОВ В ГАЛЕРИЯ „СОФИЯ ПРЕС“ 

През декември в един от салоните на „Шипка“ 6 беше подредена годишната изложба на секция 
живопис „Натюрморт и интериор“ и интересът към нея беше голям – и от участници, и от зрители.

За себе си открих много автори с впечатляващи картини. Без куртоазия и евтини компли-
менти ще отделя въздействието на една от тях, а именно деликатен, чувствен интериор, изтичащ 
навън в пространството. А може би екстериор, влизащ в интериора, подреждайки натюрморта 
наоколо. Стол, маса, шише, драперия в картината „След дъжд“ придобиват друг смисъл, оцветени 
от светлината на тюркоазното небе и странната дъга-пътека...

Авторът Константин Марков – художник с много самостоятелни изложби и проекти зад гър-
ба си, днес представя 
своята поредна изява 
в уютното, гостопри-
емно пространство на 
„София-прес“. Потънал 
в своя свят, Констан-
тин споделя с нас едно 
интимно пространство, 
изпълнено с уравнове-
сени чувства и сякаш 
спряло време, прециз-
но отмерено с пастелни 
нюанси, чувствителна 
живопис... и оранжев 
акцент.

Константин Мар-
ков извървява пътя на 
истински търсещ ху-
дожник от изследване 
на формата, през игра с 
натурата до създаване 
на свой знак и прочит 
на реалността. Фокуси-
ра, моделира и разчуп-
ва света около себе си... 
После събира парчетата 
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цвят и светлина, изгражда своя картина, свой нов свят, сложна и богата живопис. Картините му 
са инспирирани от преживяна реалност, превърнати в знак с наситена енергия, лаконични, син-
тезирани, изразителни.

Непретенциозното заглавие на изложбата „Интериор и екстериор“ дава свобода на автора 
да разкрие докрай себе си. От вглеждането в детайла до кореспондирането му със света наоколо: 
от простия предмет до сложния свят на картинното пространство, от натурата до територията на 
художника, от реалността, изгаряща във въображението му, до създаването на нова реалност-
вселена.

Изложбата на Константин е едно тихо откровение. Без натрапчиви крясъци и суета. Тя е 
негова необходимост! Споделяйки с нас, той търси своя покой, а ние отваряме очи и сърца и из-
качвайки се по стълбите, като поглеждаме през прозореца, се срещаме с един непознат, искрен 
и чувствен свят. 

В многообразието от автори, работещи в жанра натюрморт – интериор, Константин Марков 
има своето запазено място. Много е важно не само нарисуваното от автора, но и това, което 
кара зрителя да дорисува картината със своето въображение. Красива е тази среща на светове-
вселени...

Смятам, че тази изложба ще избистри хоризонта пред автора и още по-ясно ще очертае 
неговия път. Но да бъде осветен той може да разчита само на себе си!

Долорес Дилова

ГОЛОТО МЪЖКО ТЯЛО 1856 – 1944

Претвореното от човека, изявеното в живопис/скулптура тяло на мъжа, оставено без дре-
хи, пронизва историята на човешката цивилизация и изкуството. Виждаме го в наследството на 
древните цивилизации, развили се в Египет и Месопотамия, в това на далекоизточните култури и 
Антична Европа. Откриваме го и в стенописите на християнските храмове, изписани във времето 
на „мрачното“ Средновековие – в образа на мъченика или на самия Христос. Оголеното тяло на 
мъжа присъства и в изкуството на барока. Намерило е още по-разностранно въплъщение в 
творбите на художниците от нароилите се „-изми“ след епохата на Просвещението. А след появата 
през ХХ век на фигури като Джаксън Полък и Марсел Дюшан човешкото тяло въобще и неговата 
употреба в големия свят на изкуството е поела в неподозирани до този момент посоки. Казано 
по друг начин – разказът за голото мъжко тяло в историята на изкуството е непрекъснат. Той 
продължава да се дописва и днес през акциите на творци като Чарлс Рей, Боб Фланаган, Скип 
Арнолд. Това е една особена история, която в различните епохи и общества се развива със своите 
специфики. Изследвана, проучвана, проблематизирана, споделяна в пространството на музея/
галерията като визуален разказ, тази история у нас остава маргинализирана. Макар разломната 
за България 1989 г. да е останала отдавна назад във времето, макар порнографското тяло да е 
част от битието ни, мъжкото голо тяло по особен начин продължава да смущава. Дори в света 
на изкуството.

Опити за създаване на наратив за неговото присъствие в българското изкуство всъщност 
липсват. Обръщането към темата, което реализира изкуствоведката Румяна Константинова чрез 
две изложби – „Мъжкото тяло – извор на вдъхновение“ (2002) и „Мъжкото тяло ІІ“ (2007), се със-
тоеше в привличането на автори, които да се включат в тези експозиции със своя творба в този 
контекст, като мнозина, които не разполагаха с такава, смело побързаха да я сътворят. Тоест 
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това бе акция, с която кураторката имаше за цел да припомни значението и възможностите, кои-
то голото мъжко тяло като обект предлага на художника. Както всяко припомняне, така и това е 
наложено от забравата. Но каква е причината за забравата – може би отказът от тази жанрова 
възможност, върху която художниците работят с десетки часове при обучението си в ателиетата 
на Националната художествена академия? Това е въпрос, чийто отговор може да бъде потърсен 
едва след активна събирателска и изследователска работа. Едва след опит за историзиране на 
присъствията на голото мъжко тяло в българското изкуство. Изложбата „Голото мъжко тяло 1856 
– 1944 г.“ е част от този опит.

Представените в експозицията живописни платна, скулптурни творби и рисунки са създа-
дени в периода от 1856 до 1944 г. Долната граница е маркирана от най-ранния известен ни днес 
мъжки живописен акт, дело на художника Станислав Доспевски. Горната – отразява настъпилите 
политически промени в страната ни и обусловените от тях социални размествания, а респективно 
и отношения между властта и изкуството. Издиреният и представен в изложбата визуален мате-
риал в по-големия си обем е съставен от учебни етюди на автори, които получават образование-
то си в страната и/или в чуждестранни академии, най-често в Германия и Италия. Другата група 
от произведения, макар и ограничена като количество в съпоставка с първата, е тази, в която 
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голото мъжко тяло е обект на ин-
терес на художника отвъд етюда. 
В тях творците прибягват до него-
вата „употреба“, за да претворят 
в образ митологични или религи-
озни сюжети или за да отразят 
битието на човека. В тази галерия, 
разположена между темите за ри-
туалното действие и всекидневие-
то, виждаме произведения с фигу-
рите на работници, мъже в двубой 
помежду си – борци, почиващо на 
нудистки плаж семейство. С други 
думи, картини, изобразяващи на-
ративи и фигурални композиции, 
в които голото мъжко тяло не е 
обект сам по себе си, а част от 
една по-голяма идея.

Опитите за прочит на исто-
рията на изкуството през разви-
тието на един обект не са новост 
в световната изследователска и 
музейна практика. Така например 
през 2012 г. в залите на Leopold 
Museum във Виена бе подреде-
на мащабната експозиция „Голи 
мъже от 1800 година до днес“. 
Куратор на изложбата бе Тобиас 
Натер (Tobias G. Natter), а негови-
ят безпрецедентен до този момент 
прочит на темата, както и нетра-
диционната рекламна кампания с 
фотографията „Vive la France“ на 
Пиер и Жил предизвикаха не само 

своеобразно цензуриране на плаката на изложбата, но и динамичен обществен разговор за мяс-
тото на голото мъжко тяло в общото социално пространство и неговата способност все още да 
смущава. Изложбата в подобен формат, но в малко по-различен идеен ракурс бе показана и в 
залите на Musée d'Orsay в Париж. Главен куратор на експозицията, озаглавена „Мъжко/мъжко. 
Голият мъж в изкуството от 1800 година до днес“, бе директорът на институцията – Ги Кожвал 
(Guy Cogeval). Реакциите на публиката бяха подобни на тези, породени от изложбата в Leopold 
Museum, и на преден план отново се появи диалогът за голия мъж и неговото по-особено въз-
приятие в съпоставка с оставеното без дрехи женско тяло. Извън тези два обобщаващи визуални 
разказа през последните десетилетия бяха осъществени и редица изложби, в които бе поставен 
акцент върху този обект на изобразяване от различни поколения артисти. В повечето случаи се 
проблематизират отделни ракурси като академичния акт (например в изложбата „Мъжкото тяло: 
рисунки от ХVІІІ век от колекцията на парижката академия“ (2013) в Wallace Collection в Лондон 
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или присъствието на темата в творчеството на отделен автор (като изложбата „Антон Колиг: Голо 
мъжко тяло, рисунки“ (2005) в Albertina във Виена).

У нас опити за презентиране на темата както в пространството на музея/галерията под фор-
мата на визуален разказ, така и в теоретичен план по отношение на българското изкуство отсъст-
ват. По тази причина екипът на СГХГ подготви изложбата „ Голото мъжко тяло 1856 – 1944 г.“, в 
рамките на която се представя развитието на учебния мъжки акт през периода и „употребата“ на 
голото мъжко тяло в творчеството на художниците у нас.

 
Пламен Петров

ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА ГАЛЕРИЯ ВЪВ ВАРНА

Отдавна исках да споделя мнението си за галерията на Анна Халамян и Герхард Хорнман 
в изданието на СБХ. Неведнъж съм го изразявал в електронните медии, но тук, пред истинска-
та публика на визуалните изкуства, то придобива друга тежест. И ето че изтекоха три години 
от създаването на тази галерия със закодираното име A&G ART MEETING. Времето е напълно 
достатъчно за разпознаване и идентифициране на естетическата посока, на проявения вкус в 
избирането и представянето на артистите, на културното ниво в начина на общуване с публика 
и художници, на степента на професионализъм във визуалното оформление и презентирането на 
изложбите, на основните намерения и амбиции на галеристите и, нещо много важно за мен, на 
морала, проявяван към високото изкуство и неговите създатели, към художествените спекула-
ции и симулации, към нечистите отношения и игри. И ако при повечето частни български галерии 
изброените фактори са в доста жалка светлина, случаят с най-новата варненска галерия е съвсем 
друг – убедих се, че тя ги демонстрира по много качествен, възхитителен начин.

Анна Халамян е родена във Варна и има висше музикално образование – оперно пеене. Тя 
живее отдавна в Германия и през 1993 г. открива във Франкфурт на Майн своя собствена гале-
рия, наречена „Титан“. Представя художници от Южна Германия, но и няколко български артисти 
– Милко Божков, Емил Попов, Стоян Цанев, Светлин Русев, Десислава Минчева, Росен Донев, Йо-
ханес Артинян. По-късно съдбата я среща с един висококултурен и сърдечен германец – Герхард 
Хорнман, юрист и съдия. Двамата създават галерията си във Варна, където представят средно 
по пет изложби годишно, както и изискана културна програма от концерти – джаз и класическа 
музика, премиери на книги, литературни четения и срещи с художници. 

Галерията започна с артистите, с които Анна Халамян е работила в Германия. Тя не крие 
пристрастието си към тях, а и няма защо. Милко Божков представи вече две блестящи изложби 
– „Pariscope“ и „Вечеря в Монталчино“. Творбите от първата бяха свързани с Париж, а от втора-
та – с Тоскана. Стоян Цанев има в момента своята трета изложба. С него галерията се представи 
много сериозно и успешно в последното, девето издание на биеналето на визуалните изкуства 
„Август в изкуството“ през 2014 г. Внушителна с нивото си беше изложбата на двамата големи 
майстори на сетивната, феноменологична живопис Станислав Памукчиев и Свилен Блажев заедно 
с пластиката на Стефан Лютаков – едно знаменито артистично трио. Една година по-късно Сви-
лен Блажев представи своите изразителни полихромни пейзажи от Гърция. Изложбата на Емил 
Попов постави началото на живота на галерията през септември 2013 г. със своя категоричен и 
драматичен експресионизъм, някак „по германски“. Но в края на 2015 г. Анна Халамян организира 
в голямата зала на Градската художествена галерия – Варна грандиозна изложба на проф. Емил 
Попов и 24 негови бивши студенти, в която той изнесе лекция и се получи смислен разговор за 
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изкуството – нещо, което става все по-трудно. При аранжирането на изложбата Анна Халамян 
показа удивителен характер, воля и железни нерви и успя да се справи с наглото поведение и 
претенции на български пърформър от чужбина, който беше обсебил цялата зала, а дори и ця-
лата галерия. Той не беше участник в нейната изложба.

Но A&G ART MEETING прояви внимание и към други художници. Изключително впечатляваща 
бе абстрактната живопис на Цветелина Максимова от Велико Търново – с много вътрешна сила и 
чувство. Представянето на Албена Коева от Варна бе за мен изненадващо силно и зряло особено 
в тъмните живописни платна. Двама много млади и талантливи артисти – Мартиан Табаков и Мар-
тин Трифонов – имаха своя великолепна изложба с пластика, рисунки и музикален пърформанс, 
както и самостоятелни изложби. Изразителна и свръхпрофесионална както винаги бе фотографи-
ята на Росен Донев, запечатала уникални състояния от големите световни джазфоруми.

„Артистичните срещи при Анна и Герхард“, както би могло да се преведе името на галерията, 
носят особено, интелектуално ухание. Четирите салона, в които се експонират изложбите, не са 
много големи и предлагат камерна топлота. Но атмосферата и вкусът в тях, както и общуването 
с посетителите, са европейски в най-добрия смисъл. Досега двамата галеристи не са правили 
компромиси с художественото качество на проявите и тяхното желание и усилия да поддържат 
и развиват едно висококултурно средище във Варна на фона на деградиращата обществена и 
културна ситуация в страната е изключително трогателно и благородно.

Румен Серафимов 

ЗА ИЗЛОЖБАТА НА БОРИС КЛИМЕНТИЕВ

В своята практика художественият критик обикновено се занимава с творчеството на ху-
дожници, понякога и с това на други изкуствоведи. Но на мен никога досега не ми се беше 
случвало да коментирам визуалната продукция на свой колега, изкушен от предизвикателството 
на творчески прескок „от другата страна“, въпреки че подобните примери на наша сцена са 
достатъчно многобройни. Конкретният „прецедент“ е колегата, съкурсникът в Художествената 
академия и приятелят Борис Климентиев, който след продължителен период на самоналожено 
професионално мълчание показа своя изложба в галерия „Арт алея“. Обстоятелството, че с него 
имаме общо минало в образователен план и до голяма степен съвместна дейност на една и съща 
художествена сцена, като че ли улеснява коментара ми. А може би не, както и няма как човек 
напълно да влезе в кожата и да разбере терзанията дори и на най-бизките си. 

Общите спомени и емоции изплитат канавата на всичко онова, върху което годините изглаж-
дат интересите на личността и неуловимата идентичност на дългото приятелство. Атмосферата 
на Академията в онези далечни години, пътуванията по манастирите с колоритния ни професор 
Атанас Божков, уникалната за тогавашната обстановка и благодарение на щедрия жест на същия 
студентска практика в Италия, съкровищата на Ватикана, гробниците в Тарквиния, вечерите с 
Борис Христов във Вечния град на брега на Тибър, задължителните влюбвания и любовни нево-
ли, страстите и конфликтите на родната художествена сцена от „късния социализъм“ и „ранната 
демокрация“... Но все пак за мен остава без ясен отговор въпросът кога и защо онзи, който дълго 
е работил професионално със словото и текста, се обръща към образа. Дали когато всичко вече 
е казано и написано, или когато образите могат да изразят повече от изказаното или написа-
ното? Борис тайнствено е нарекъл своята изненадваща изложба от колажи и абстрактни аква-
рели „Мили мои, отлетели завинаги“. Кодове... кодове... без ключове към тях. Една илюстрация 
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на обратната страна на писането, работещо с логиката на емоцията – създаването на образи, 
черпещо от емоцията на освободеното от логика подсъзнание, в което минало и настояще се 
сливат, а демоните и ангелите танцуват заедно. Изведнъж разпознавам един от скритите кодове 
или поне така ми се струва: множество от абстрактните листове в експозицията са огледално 
отпечатани мастилени петна, представляващи в чист вид известния в психоанализата тест на 
Херман Роршах, който този рано починал (през 1922 на 36 години) последовател на Фройд и Юнг 
въвежда за изследване на въображението и емоциите на подсъзнанието. Дали Борис съзнател-
но е стигнал до нуждата да се самонаблюдава? Според мен той сам е намерил доказателство за 
несъзнателността на въображението. Затова и то рядко може да бъде наподобено.

Филип Зидаров

ЖЕНАТА НА МАТЕЙ МАТЕЕВ 

„Жената … със и без ореол“ е втората изложба, която се показва в новото пространство 
на столичната галерия „Контраст“. По тази фундаментална тема за историята на изкуството раз-
съждава пловдивският художник Матей Матеев – автор, който може да бъде съвсем спокойно 
определен като художник философ, изследващ живота в неговата дълбочина.

Със своя нерафиниран, първичен, дори на моменти бихме могли да го наречем груб визу-
ално-пластичен език Матей Матеев представя серия живописни платна, работени с типичната 
за автора смелост и откровеност. В конкретния случай обаче публиката вижда характерния му 
експресионистичен жест по един нов и различен начин. Чистите земни тонове са положени върху 
суровата текстура на зеблото, оставено напълно необработено. Така, без да бъде грундирана, 
живописната повърхност придава на цялата серия от произведения едно изключително първично 
излъчване, което, от своя страна, подчертава структурния и материалния потенциал на живопи-
ста. 

Това е изключително ценно, особено в контекста на съвременната визуална култура, която, 
от една страна, се движи между дизайна и свръхобработения, почти „излъскан“ образ, а от друга 
– толерира до крайност кича и забравя за възможностите на естетското, за силата в чистотата 
на цвета и материала.

Тематично изложбата показва важната роля на жената в човешкия живот – майка, светица, 
любовница, прелъстителка. В зависимост от контекста женският образ се асоциира с божестве-
ното, чистото и святото, или напротив – с плътското, земното и злото. Каква е Жената на Матей 
Матеев? Тя е „Земята майка“, „Дългокрака“, влюбена, зашеметена, страдаща, тя е жена „извън 
рамка“, движеща се на ръба между плътското и духовното, между красивото и грозното, между 
живота и смъртта.

Дарина Бойкина

НОВОТО „НАЧАЛО“ НА КАТЯ ПОПОВА И НИКОЛА ЕНЕВ

„Начало“ – едно странно заглавие за двама автори, чието творчество съвсем не започва 
да се развива сега. Двама автори, които далеч не са дебютанти или неопитни в изкуството – на-
против, точно обратното. Наименованието на последната изложба на Катя Попова и Никола Енев 
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в галерия „София прес“, разбира се, може да се тълкува по 
много начини. Ново духовно начало. Ново естетическо начало. 
Ново идейно начало. Нов етап в творчеството. Интерпретации-
те биха могли да бъдат безкрайни. Но в крайна сметка би тряб-
вало да се запитаме въобще дали са нужни размислите върху 
една-единствена думичка – анализирането и тълкуванието ѝ  
– която освен това не е напълно определяща за дадената из-
ложба. Може би истината се съдържа в това, че творбите сами 
говорят за себе си. Не те оставят безразличен. А в този случай 
те определено не го правят. Първата мисъл, която идва на 
човек, когато види работите на Катя Попова и Никола Енев, е 
колко са различни и противоречиви, но и същевременно колко 
са близки и приличащи си една на друга. От едната страна е 
живописният, артистичен и поетичен подход на Катя и от дру-
гата – категоричният, конкретен, плоскостен, бясно абстрак-
тен, първичен, дори агресивен – на Никола. Същото може да 
се забележи и при заглавията на работите им – „Животопис“, 
„Мълчание“, „Профил“, „Памет“, „Игра“, „Музика“ (на Никола) и 
спонтанно избраните заглавия на Катя от стихосбирката „Очите 
на тъгата са зелени“ на турската поетеса Селвер: „Крилете ми 
не са криле, а изпитание за свободата“, „Не се отдалечавай! 
Чу ли?“, „Коя си ти? – попитах зората/Аз съм светлината – ми 
отвърна тя.“

Светлината, сякаш преминаваща през творбите на Катя 
Попова, ги кара да приличат на витраж, а работите на Никола 
Енев напомнят на графични отпечатъци, други – на картините 
на Джаксън Полък, а трети се превръщат в оптическа илюзия 
като онези изображения, които, погледнати от различен ъгъл, 
разкриват образа на нещо друго, незабелязано преди. Подоб-
ни асоциации поражда за мен творбата му „Скални рисунки“. 
Ако музиката беше видима, тя щеше да изглежда като работа-
та на Никола Енев със същото заглавие. Ако суровите емоции 
имаха образ, и той щеше да присъства в неговите творби.

Въпреки всичко има нещо, което свързва и обединява 
работите от стъкло на Катя Попова и Никола Енев – силният усет за естетика, красота и изяще-
ство, богатият колорит, ярката експресивност, емоционалната наситеност и, разбира се, любовта и 
уважението към материала. Въпреки прозрачността и крехкостта на стъклото в произведенията 
личи силният им темперамент и може би точно този контраст прави изложбата толкова интересна. 
Катя и Никола определено са артисти, които влагат дълбок смисъл в творбите си, които, от своя 
страна, пораждат асоциации, размисли и препратки. И макар тази изложба да не е изненадваща 
или нетипична за тях, в нея има някаква силно изразена индивидуалност и уникалност, нещо 
по-различно и ново, което не може да бъде повторено, защото в крайна сметка всяка изложба е 
едно ново начало за артиста – ново преживяване, което цели да превърне усещанията във визия 
и да ги сподели със зрителя, като естествено не разкрива всичките им тайни.

Андреа-Филипа Зидарова 
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„КЪСНО МОРЕ“ –
ИЗЛОЖБА 
НА БИСЕРА ВЪЛЕВА 

Водата, тема и муза в твор-
чеството на много художници, 
писатели и поети, като ехо от 
дъждовна капка докосва наши-
те скрити спомени, копнежи, на-
мерения, търсейки обяснение и 
своето външно проявление чрез 
слово или образи.

Що се отнася до Бисера 
Вълева, тя не от вчера е на път 
„по вода“. Нейните, този път ка-
валетни творби, обединени под 
названието „Късно море“, пока-
зани в края на миналата година 
в галерия „Артур“ в София, се 
явяват едновременно междинен 
пристан и повратна точка, за-
вършек на пътешествието и ве-
роятно началото на ново, също 
толкова необикновено приклю-
чение, изпълнено с предизвика-
телства и страст. 

В картините многообразие 
от състояния на духа, родени 
в мигове на откровение, и жи-
вописни решения на границата 
между реалното и абстрактното 
ни водят по пътя към себепозна-
ние, осъзнаване и обновление. От една страна, водата е олицетворение на преходното, на вечната 
промяна и кръговрата в живота, но от друга нейната скрита сила, търпение и постоянство прео-
доляват прегради, често непостижими за човека.

В настоящата изложба водата на художничката е морска, а настроението – дъждовно-сиво, 
есенно-жълто, облачно-бяло. Меки, пастелни нюанси, без силни и категорични контрасти. Невиди-
мо докосване на предметите в пространството, с морето, с нас. Още една среща с надсетивното и 
подсъзнателното. Беседа, в която да вземем активно участие. 

И разходка заедно, за която никога не е късно.

Румяна Александрова
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„ЧЕСТНОСТТА Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ЛУКС, КОЙТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ"                                                           

В рамките на една година правя чет-
върта изложба... за мен това е твърде много! 
Исках (или ми се наложи) да напиша и доста 
текстове, които да съпровождат картините. 
Не бих желала да се повтарям, но е почти 
неизбежно – важните неща, заради които съм 
художник и го правя по начина, по който мога 
и съм решила, не са толкова много. 

Поканата на градската галерия и общи-
ната в Благоевград дойдe доста неочаквано. 
Стари приятелства, прекрасна зали... Майка 
ми, Калина Тасева, много обича този край и 
града и в музея се намират няколко големи 
нейни картини, на които тя, несвойствено за 
нея, държи. Всъщност не взех решението да 
направя тази изложба прекалено трудно. 

И така, пред вас са картини, правени в 
последните години. Оставих се на естестве-
ната, вътрешна логика на нещата – честно и 
„неконцептуално“. В изложбата е всичко оно-
ва, което ме е интересувало и в което нами-
рам смисъл. Звучи доста обикновено, но да, 
рисувам портрети, пейзажи, фигури. Такава е 
истината. Определено я предпочитам пред на-
рочно измислената концепция. Ненавиждам 
фалша. Както е казал Джером Джером: „Чест-
ността е най-големият лукс, който човек може 
да си позволи.“ Всяко търсене на известност 
и материален успех извън първопричината 
да създаваш изкуство – като саморазголва-
не и диалог, е неприемливо за мен. 

Никога не ме е вълнувало дали съм модерна или не, дали се вписвам в променения свят или 
стоя извън него. Понякога се чувствам анахронична на времето, но това съм аз. Никога не съм си 
пожелавала повече от това да имам възможност да правя нещата, които искам и в които вярвам. 
Щастлива съм, че не губя интерес към света, към хората и природата. 

Иска ми се и навлизам все по-дълбоко и по-дълбоко в тях. Не се страхувам (вече) да казвам 
думата „красота“. Тя според мен съществува – и в живота, и в изкуството. Картините, които правя, 
изразяват стремежа ми към нея, нека всеки я разбира, както иска. 

Не помня откога не съм поставяла заглавия на картините си. Струва ми се, че те нямат 
нужда от това. 

Дали слагам на портретите си имена е без значение. Това, което съм търсила зад всяко 
лице, е Човекът – с цялата му красива несъвършеност. Опитвала съм да открия същността му. 

Така се отнасям и към пейзажа – той за мен е къс божественост, мистичност и сила. Северното 
ни море, Китай – обсебващи места, на които тепърва ще се мъча да давам живот, отново и отново...
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Знам колко имам още да преодолявам – най-вече в себе си. И няма да се успокоя.
Сега, когато пиша този текст, все още не съм сигурна за броя на картините, които утре ще 

опаковам и подготвя за изпращане към Благоевград. Но в нашата работа количеството е без 
всякакво значение. Искрено се надявам да не разочаровам публиката във вашия град! 

Надявам се да приемете картините ми непредубедено, точно както съм ги рисувала – без 
оглед на времето, в което живеем днес, без оглед на големите и дребни противоречия, съпро-
вождащи ни във всеки един момент от битието ни. Исках с помощта на натурата да създам друг, 
личен, иреален свят, по-дълбок и по-близък до архетипните понятия за човек и природа, без 
сюжет в истинския смисъл на думата, без ненужни подробности – само онова, което ме вълнува 
като изначална същност, обгърната от светлия воал на потъващата хуманност.  

Хубавото на моята работа е, че няма крайна точка. Преценката за това, което се е случило 
по пътя ми, оставям на другите. Имам надеждата, че по-добрите ми произведения са в бъдещето. 
Ако не можеш да надскачаш себе си, си загубен.

Десислава Минчева                                                                                                                                          
Текст, съпровождащ изложбата

15.01.2017 г.

БОРИС КОЛЕВ: "ВОДОПРОВОДЧИЦИТЕ ХАРЕСВАТ POP ART“ 

Мотото на своята изложба 
Борис Колев е формулирал доста 
необичайно: "Водопроводчиците 
харесват POP ART“ (галерия „Аро-
сита“, 9 – 22 март).

Още при първо четене ста-
ва ясно, че това на пръв поглед 
странно мото съдържа определен 
ироничен, софистициран игрови 
подтекст. Зад външната конста-
тивност и декларативност про-
зират смисли, алюзии и фигури 
на ума, които отвеждат възпри-
ятията на зрителя далеч отвъд 
простодушната непосредственост 
и фриволния, сякаш по детски на-
ивен пластически изказ, с който са 
пропити показаните опуси.

Експозицията е съставена 
от една сравнително голямофор-
матна картина, своеобразен прос-
транствен фокус, живописвана с 
акрил върху платно, както и от 
няколко съпътстващи я обекта,  
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СБХ бюлетин брой
01/2017

36

реализирани също с акрилни бои върху дърво, комбинирани с намерени предмети (objets 
trouvés). 

Ако се поддам на изкушението да премина по утъпканите пътеки на обичайния изкуство-
ведски жаргон, бих определил стила на Борис Колев като постпопарт. В случая обаче е налице 
своеобразно двойно кодиране, характерно за постмодернистката естетика.

Независимо че води началото си от една съвсем конкретна случка, посланието на изложба-
та неусетно прераства в нещо относително по-сериозно. Игра? Да, но не в тривиалния смисъл, а 
в духа на онова, което навремето беше казал Шилер: „Човекът е човек, когато играе.“

Но тази игра съвсем не е безобидна – зад непринудените и сякаш небрежни изображения 
се крие втори и дори трети план. Във време, когато очертанията между онова, което все още 
наричаме изкуство, и онова, което наричаме живот, все повече дифузират, когато цинизмът в 
обществото почти се е превърнал в норма на поведение, когато стихията на масовата култура все 
по-властно нивелира и релативизира стойностите от морален и мирогледен характер, на худож-
ника сякаш не му остава нищо друго, освен да улавя, подобно на чувствителна антена, някои от 
абсурдите и парадоксите, от които са изтъкани дните ни, да бъде едновременно дразнител и ка-
мертон на личностните и социалните измерения на „човешкото“ в най-широкия смисъл на думата.

А в края на краищата, защо не „POP ART“? Нали точно попартът изтрива границите между 
елитарната и масовата култура?

Чавдар Попов

ПОСЛЕДЕН РЕПОРТАЖ 
ИЗЛОЖБА НА КАМЕН СТАРЧЕВ В СГХГ 

До изложбата „Последен репортаж“, вече отбелязана като явление на културната сцена, се 
стигна след поредица проекти, в които Камен Старчев наместваше микрочестотите на модалност-
та, с която да представи изкуството си. Няма съмнение, че всяка негова изложба е по-добра от 
предишната. Моделът му на работа и концентрация не позволява да е иначе. 

От „Нова земя“ в Параклиса на НХГ – като програмна изложба преди почти десет години, 
през „Разпадането на декора“, която даде отчетлив ключ за конвенционално „разбиране“ на ра-
ботата му, след „Пречиствателни станции“ I и II изясняването на ситуацията и на индивидуалния 
художествен подход едновременно се изчисти и мистифицира, а самото изкуство стана все по-
непроницаемо. То буквално се скри зад стъклата на строгите си геометрични рамки. 

Принтирана и затворена под стъкло, векторната графика има едно необикновено качество, 
което е фактически невидимо, но напълно осезаемо за всекиго. С риск да го разоблича ще поясня 
технически, че векторната графика позволява безкрайно увеличаване на размера (както и нама-
ляване). Всяко от рамкираните произведения в СГХГ или на някоя друга стена е само уловен мо-
мент – фрагмент от безкрайната проекция на композицията. Още по-забележително от формална 
гледна точка е, че избраният формат, в който е принтирана векторната графика, преминава през 
дигиталния процес на рендерирането. Това е остойностяване на векторите за конкретна вели-
чина, чрез което изображението получава визуален израз, тоест реализира се, превръща се от 
проекция на вектори (цифров еквивалент на светлинните лъчи) в съществуваща „картинка“. Про-
цес, който е сходен с фотографията и мистериозното появяване на изображението във ваничката 
с проявител, макар тук преминаването на идеята – информационният обем, в реална композиция 
е още по-скрита и мистериозна, понеже е незабележима за човешкото око. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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Визуално интензитетът на посланието е отделен от съдържанието или състава (поради 
нивото на абстрактна образност ползвам тази дума) на композицията. Отделно самите компози-
ции изследват явления, които предизвикват силна емоционална реакция, дори рефлекс. Широк 
спектър формални и сюжетни асоциации и препратки, пластове, присъствия, явявания, намеци, 
излишъци и липси предлагат различно преживяване, но в крайна сметка оставят все един и 
същ, труден за описване послевкус. Работите на Камен Старчев приличат на, но не са пейзажи, 
натюрморти, класически цветни или графични етюди. Тази прилика е илюзорна, защото работите 
на Старчев по-скоро функционират като декор, състояние, фрагментиран спомен, повече сроден 
с въображението, отколкото с преживяната история. Те представят непреживения опит във вза-
имодействието с изкуството, преодоляват формалните качества и характеристики на компози-
циите, вникват оттатък тяхната референтност, абстрактност, тежест и лекост, унасяща широта и 
рязка яснота. Вътрешно и външно, ред по ред, пиксел по пиксел се сглобява една изключително 
друга реалия. 

Има редица причини, поради които ценя високо работата на Камен Старчев и я определям 
като програмна за добро актуално изкуство. 

…
Йово Панчев

Материалът се публикува със съкращения

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Камен Старчев – Земна светлина
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ТОВА, КОЕТО Е В НАС – ИЗЛОЖБА НА ЙОРДАН ПАРУШЕВ
ГАЛЕРИЯ „РАКУРСИ“, 7 – 25 МАРТ 2017 

Синът на Данчо – Деян 
Парушев, ми разказа спомен 
за разговор с баща си. На 
опашка за влизане в Центъ-
ра за съвременно изкуство 
Жорж Помпиду, Париж, Дан-
чо, гледайки множеството, с 
вълнение споделил: “Докато 
виждаш хора да се редят на 
опашка, за да гледат изку-
ство, може да имаш доверие 
в човечеството.“ Не познавам 
много хора с тази вяра в ду-
ховната сила на изкуството, 
така много да го обичат и же-
лаят.

Днес Йордан Парушев ни 
събира, завръща ни в тишина-
та на своя пропит от светлина 
артистичен и духовен свят. По-
вежда ни по пътеките на свое-
то емоционално–психично и ес-
тетическо живеене, по следите 
на своето духовно разкриване.

Тези, които познаваха и 
помнят Данчо, знаят ежедневните усилия, съвестната отдадена работа за постигане пластиче-
ската форма на творческите импулси, за постигане формата на порива за себепознаване и себе-
разкриване.

Йордан Парушев изведе своя уникална пластическа лексика, своя артистична територия 
откритие при работата си с цветна хартия. Той извлече от този материал неподозирани възмож-
ности, с изключително сложно тонално, колоритно и структурно трептене, в един широк и овладян 
регистър от пластически отношения. 

Многопластовото наслояване, пласт след пласт прозрачни, полупрозрачни и плътни слоеве 
изграждат многомерността на високо естетизиран художествен израз. Сложното модулиране на 
тънко усетени, деликатни цветни хармонии, богато степенувани тоналности и структури постигат 
неочакваните измерения на изтънчено богата, сложно нюансирана пластическа поетика.

Външно отдалечени и притихнали, вътрешно емоционално наситени, картините на Йордан 
Парушев извеждат своята естетическа стойност в етичен коректив, своята пластическа вибрация 
в емоционално и духовно движение.

С тази изложба Йордан се завръща при нас и отново ни дарява с щедростта на своя талант, 
с чистотата и топлотата на своето сърце. Води ни в своите тихи пространства, за да ни подсети, 
че можем да бъдем по-светли и добри.

Станислав Памукчиев

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Йордан Парушев – от изложбата
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„АБЕРАЦИИ“ НА МАРИЕТА КОНОВА И ДИАНА МИТЕВА

Съвместният проект – концепту-
ална изложба „Аберации“ (през февру-
ари във варненската галерия „Графит“), 
включва декоративно-експресивни пей-
зажи на Мариета Конова в техника мас-
лени бои върху платно и характерни със 
своята актуалност и уникалност облекла 
и аксесоари на Диана Митева. 

Творбите на Мариета представля-
ват своеобразен начин да се „прескочи“ 
конвенционалното разбиране за пейза-
жа, а интерпретацията на елементи или 
цели творби върху текстилни материи 
е друг негов изказ, съчетаващ естетич-
ното с функционалното, като в основа-
та е симбиозата между съвременните и 
традиционните техники за декориране. 
Развитието на технологиите днес нало-
жи дигиталния печат върху текстилни 
материи като водеща световна тенден-
ция в дизайна на облекло. В конкретния 
проект модерната технология е в съче-
тание с рисуване на ръка на отделни 
детайли и пластично доизграждане на 
формите с везани гайтани, които връщат 
съзнанието на зрителя към българската 
традиция.

„Аберации“ е провокация към зрителя – отклоненията от нормалния курс или модел са зри-
ми както по отношение на условното третиране на природните форми, така и на тяхното цветово и 
пластично изграждане. Изложбата на Мариета Конова и Диана Митева е стремеж да се изобрази 
не просто природата, а човешкото присъствие в нея, нейния пулсиращ ритъм, който въздейства 
индивидуално на всяка от тях, за да бъде пренесена емоцията чрез платното или текстилната 
материя у зрителя. 

Съвкупността от знания, мисли, чувства, стремежи, надежди у художниците отвежда към 
тяхното индивидуално разбиране и възприемане на света. Връзката между авторите излиза от 
житейските принципи, но комуникацията тук е постигната на едно друго ниво – движещата се 
творческа енергия. Всеки творчески акт дълбоко в себе си има биографичен характер, свързан е 
с поредица от срещи, случки, събития, пътувания, които макар и не буквално отразени, носят она-
зи магнетична енергия и чувствителност, действат осезаемо и внушават една или друга емоция, 
която авторите проектират. Така в пейзажите са закодирани определени емоционални състояния, 
очакващи от зрителя съпреживяване, а връхните облекла и аксесоарите излизат от обичайната 
си утилитарна функция и се превръщат в споделен спомен.

Мариета Конова

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

От изложбата
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ИДЕАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

Мартиан Табаков 
смело заяви себе си, 
своя творчески потен-
циал още като студент 
в НХА.

„Идеални перс-
пективи“ е цялостно 
изведен проект, който 
преодолява устано-
вените представи за 
живопис, скулптура, 
рисунка, като смесва 
в сложен и изненад-
ващ пластичен синтез 
изразени характерис-
тики на тези изкуства. 
Инсталационното ситу-
иране на скулптурни 
обекти и живописно-
пространствени обекти 
изгражда автономно 

пространство, заредено с огромна емоционално-психична енергия. Много рядко се случва в такава 
ранна възраст да се прояви и развие толкова изразено субективиран митопоетичен свят, с толкова 
силно изразени характеристики на вътрешна експресия и творящо, парадоксално въображение. 

Мартиан ни оплита и забравя в лабиринта на своя разказ. Вкарва ни в гората и мрака на 
подсъзнателните архетипни наноси, за да отключи дълбинните енергии, мотивиращи и модели-
ращи живота.

Мартиан е страстно вгледан в човешкото, в екзистенциалната драма на живота. Неговите 
човеци са отстранени от повседневното и отпратени в измерението на едно изначално битие, в 
което човешката болка, любов и съпричастие са цената, стойността и смисълът на живота.

Станислав Памукчиев

„ЗАВРЪЩАНЕ“ – ИЗЛОЖБА НА СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ 
ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ (2 – 18 МАРТ)

Изложбата представя цикъл картини „Завръщане“ (2016 г.) и работните рисунки към него. След 
експериментите с изразните средства, създаването на обекти и пластични инсталации този нов цикъл 
голямоформатни картини е завръщане към фигурален метафоричен израз – митопоетика, която изра-
зява и защитава човека в неговото драматично усилие за търсене на път и устойчив смисъл.

„Завръщане“ не е носталгия по отминалото, а е творческо въставане срещу крайността на 
изтичащото линейно-историческо време и обръщане на погледа към изначалното, Свещеното 
митологично време-безвремие.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Мартиан Табаков – Идеални перспективи
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„Завръщане“ търси следите на подсъзнателно носена и интуитивно живяна предисторична 
и ранноисторична библейска онтология. В програмната ориентация и практика на автора това 
е пореден опит за „психична археология“ с навлизане в пластовете архетипни съдържания. Ху-
дожествен опит за раздвижване на интуицията за сакралното като обсебваща безлика сила, за 
индивидуалните и колективни ритуали, опазващи свещения смисъл на живота. Изложбата със 
своя хуманен патос иска да завърне човека към самия него, към неговата дълбока същност, към 
вътрешен „гравитационен“ център на психична и духовна цялост.

Предложената теза се съпротивлява на тоталната секуларизация, груб прагматизъм и ко-
мерсиализъм, на рецидивите на масовата култура и загубата на ценностна перспектива в свят 
без път и посока.

Станислав Памукчиев

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Станислав Памукчиев – Пратеникът
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НЕВЧЕСАНИ РАЗМИСЛИ (ПО СТАНИСЛАВ ЙЕЖИ ЛЕЦ)

1.1. Защо ни няма на картата
През 2006 г. Джеймс Елкинс, професор по история и теория на изкуството в Института за изкуство 

в Чикаго и достатъчно авторитетна фигура в съвременното изкуствознание, публикува изследване, 
което се занимава с глобализационните тенденции в тази сфера. Той е обиколил доста места по света, 
неколкократно е пребивавал и в района на Балканския полуостров. Човекът си е направил труда да 
изчисли съотношението между населението на отделните страни и броя на реферираните специализи-
рани периодични издания, отнасящи се до актуалните художествени процеси. Според него това е един 
от определящите показатели, които свидетелстват за степента на важност, която дадена национална 
култура проявява спрямо визуално-пластичните изкуства.

В резултат на неговото проучване можем да установим, че с една категорична нула България 
прави компания на държави като Боливия, Алжир, Коста Рика, Нигерия и Пакистан (по това време 
наистина все още не излизаше списанието на Националната художествена академия „Изкуство и кри-
тика“). За сравнение, само от бившите социалистически страни например Полша е отбелязана с 3 из-
дания, Румъния – с 2, Унгария – с 3 и т.н. За страните от Западна Европа, към които уж толкова силно 
сме се устремили, изобщо не говорим. Така или иначе, на картата нас просто ни няма.

Този факт, без съмнение, не е повод за национална гордост. Усеща се някаква особена горчи-
вина. Но това е само бегъл щрих в общата картина. Нека бъдем честни – подобни констатации бихме 
могли да направим и по отношение на редица други дефицити, аномалии и откровени абсурди в съвре-
менния ни художествен живот. Ако се позамислим малко, можем да се уверим, че няма какво толкова 
да се вайкаме и да оплакваме своята световна неизвестност. Не сме ли виновни самите ние за много от 
нещата, които ни сполетяват? (Последното впрочем се отнася далеч не само за художествената сфера.)

Какви са причините за това незадоволително положение? Вероятно една от основните е свърза-
на с обстоятелството, че редица много важни проблеми в тази област се подминават. Сякаш всичко е и 
върви по мед и масло, няма никакви проблеми, радваме се на спокоен и прекрасен живот. По редица 
причини, които изискват отделен разговор, проблемите на пластичните изкуства не се фокусират в 
центъра на общественото внимание. Или изобщо не се дискутират, или пък са изтласкани в перифери-
ята на публичното говорене. Опростачването на населението вследствие на агресията на популярната 
култура в най-вулгаризираните ѝ форми и всевъзможните манипулации, на които то системно е под-
ложено от страна на масмедиите, за съжаление дават резултат. Те помитат всички опити за сериозен 
и смислен разговор.

Изкуствоведската общност, дотолкова, доколкото изобщо я има (защото общност не се изгражда 
от простото сумиране на определен брой лица, притежаващи съответните дипломи), по различни при-
чини е разединена, тотално игнорирана както от решаването на професионалните, така и от по-широк 
кръг въпроси с висока обществена значимост. Случаят с паметника за 1300-годишнината е много 
показателен. Доста мачкана и пренебрегвана в ерата на социализма, тя и сега не се радва на особено 
признание. Защо ли?

Налице е следователно определена диспропорция между значимостта на важни проблеми на 
съвременния ни художествен живот и почти нулевата степен на тяхното компетентно социализирано 
отразяване и обсъждане. Няма да откриете, с твърде малки изключения, резонанс и коментари по зло-
бодневни въпроси нито в огромната маса от телевизионни канали (с изключение на Канал 1), нито пък, 
още по-малко, по страниците на вестниците. Можете да сте сигурни, че „Монитор“, „Стандарт“, „24 часа“, 
„Труд“ или „Култура“ за нищо на света няма да публикуват аналитичен, или, недай си боже, критичен 
материал, например за т.нар. „Квадрат 500“ и т.н.

Очевидно липсата на списания и на подходяща трибуна не е причина, а по-скоро е следствие или 
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на примиренческа индиферентност, или на недостатъчен аналитичен капацитет, или просто на жела-
ние за кротко и мирно добруване в уютните граници на родната периферия. А може би и на всички 
тези неща заедно. Открай време е установено, че животът в провинцията е по-спокоен от живота в 
метрополията.

По-горе споменахме думата „абсурди“. Примери? Колкото искате.
Да предположим, че сте чужденец и се интересувате от изобразителното изкуство в България 

през периода на социализма.
Водим колеги от чужбина по залите на т.нар. Музей на социалистическото изкуство и в т.нар. 

„Квадрат 500“. Те, за разлика от българските си събратя, не спестяват трудните и неудобните въпроси.
Отиваме в Музея на социалистическото изкуство. Това всъщност отделен музей ли е? Или е 

филиал на Националната галерия? Защото в „Квадрат 500“ също има доста много произведения, съз-
дадени по същото време. Значи или имаме един музей с два различни раздела за един и същ период 
(sic!), или пък два отделни музея, съдържащи творби от една и съща епоха, разпределени незнайно 
по какви принципи.

Каква картина виждаме тук? Т.нар. социалистическо изкуство се изправя пред нас като някакъв 
недиференциран монолит. Освен че в експозицията липсват знакови фигури, не са откроени основните 
насоки и тенденции, както и вътрешната динамика в еволюцията на изкуството от 1945 до 1989 г. Ве-
роятно най-важната причина за това е фактът, че този „музей“ е създаден без ясна концепция, без да 
е налице необходимият експертен консенсус.

В същото време в „Квадрат 500“ и тенденциите, и отделните стилови насоки в българското изоб-
разително изкуство от същия период се разтварят като бучка захар в чаша чай в една обширна ди-
фузна панорама, съставена от творби на български и чуждестранни автори. Не става ясно впрочем на 
какъв принцип те са обединени в една съвместна експозиция, размесени като различни бои в колода 
карти. Съвсем резонно ни питат за концепцията, която определя подобно събиране на едно място. 
Невъзможно е да отговориш, когато нямаш убедителни изкуствоведски и музеологични аргументи. 
Нашенски принос в съвременната музеология! Замалко да изпитаме гордост, че и ний сме дали нещо 
на света!

Тук, за разлика от суровата художествена реалност в Музея на социалистическото изкуство, 
виждаме една съвсем друга картина за същия период – трогателно идилична, една „блажена страна 
Аркадия“, съставена от n-броя художници, които са нарисували n-броя картини от различни краища на 
земното кълбо. Но нали все пак става дума за Национална галерия? Липсват и редица наши художни-
ци, които сигурно заслужават да бъдат представени тук. Декоративните изкуства тотално отсъстват 
и т.н. и т.н. 

Трудно можем да говорим за съвременни музеологични стандарти. Най-прост пример. Когато 
посещавате даден художествен музей, първата ви работа е да направите справка по плана на разде-
лите, които са оформени по определени систематизационни принципи. Тук това не е възможно. Как да 
се ориентират зрителите? Освен това изкуствоведите, които работят в НХГ (включително и ръководни-
ят екип!), нямат отношение към експозицията, обявена кой знае защо като представителна. А нашите 
колеги от чужбина напразно напрягат умовете си и изострят сетивата си, за да съзрат някакви зако-
номерности в историко-художествения процес. Да напомняме ли азбучната истина, че съвременният 
художествен музей освен визия е и образователна институция!

Човек би могъл да си помисли, че такова значително изобилие от нерешени, спорни и дискуси-
онни проблеми (и казаното се отнася само до малка част от тях) вероятно ще породи обсъждания, 
въпроси, полемики или дебати. Нищо подобно! С едно-две изключения – пълно мълчание!

Впрочем нерядко мълчанието е по-красноречиво и от най-шумното говорене.
Щом нямаш минимум самоуважение, как да очакваш някой друг да те уважава?
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А пък ако перифразираме една известна максима, трябва да кажем, че всяко изкуствоведско 
съсловие си заслужава „Лувъра“ – френското – френския, българското – българския!

2. Case study. Кристо-като-Ванга
Отново и отново в българското публично пространство се очертава своеобразен конфликт. Ако 

следваме една от отличителните черти на модерното светоусещане, свеждаща се до това, че участието 
в социалните взаимоотношения предполага не само възприемането на дадена роля, но и същевремен-
ното дистанциране от нея (защо и как се е стигнало до това е съвсем друго нещо), можем да поставим 
в тази връзка един въпрос.

Темата е Христо Явашев-Кристо и неговото изкуство. Всеки път, когато в българските медии се 
появи някаква информация за автора, „скандален“ освен всичко друго и най-вече с това, че отказва 
да говори на майчиния си език, автоматично се оформят две ясни и вътрешно непротиворечиви мнения 
за и против. Най-общо те могат да бъдат описани така: 

1. Кристо не е истински творец, а шарлатанин. В неговите опуси няма нищо красиво, нищо, което 
да вълнува човешката душа, дори повече: че там нищо не е изобразено?! Подобна измишльотина е 
възможна единствено в чужда среда, където вече няма здрави ценности. Всички „там“ (на Запад) са 
си загубили ума, изнежили са се от прекалено развитие и благоденствие. Не стига че ни натрапват 
(Сорос и останалите евреи капиталисти) неговото псевдоизкуство, той самият ни се подиграва в лицето, 
обръщайки гръб на Родината.

2. Кристо е концептуален автор със световна слава, име, което е влязло във всички обзори и 
истории на изкуството на ХХ в. Да го разбереш означава да си в крак с най-новото, със съвременните 
тенденции в развитието на изкуството. Ето това е, което ограничените българи отказват да направят. 
Горките, за тях изкуство все още означава да се рисуват натюрморти и пейзажи и да се правят из-
ложби от салонен тип. Жалък остатък от социалистическите времена! Понеже са свикнали да живеят 
в собствения си провинциален свят, критиците просто мразят онези като нас, които са успели да се 
измъкнат от ограниченията и да прозрат съвременното изкуство.

Набива се на очи бинарният характер на противопоставянето. И друго наблюдение: като че ли 
изкуството на Кристо е свързано по някакъв начин с дискусията относно българската идентичност, 
т.е. с въпроса какво означава да си българин, а също така може би и с проблема за несъгласието с 
българското; това да разбереш автора, опаковал Райхстага през 1995 г., бива стилизирано до ради-
кална критика на типичните тукашни (не)разбирания за изкуство. Интересно е това преплитане между 
естетиката и, собствено, проблемите на самоидентификацията, които съпътстват открай време битието 
на нашата нация и най-вероятно никога няма да бъдат разрешени.

Смущаващото е, че е налице логическият принцип tertium non datur. Защо обаче? Трябва ли да 
мразиш Кристо, ако си истински българин, и обратното: прост българин ли си, ако не заявиш на всеос-
лушание, че си успял да разбереш творчеството му? Как така няма „трети път“ (ако използваме един 
известен израз от сферата на политиката)?

За да се формира дадена социална среда (същото по принцип важи и за естетическите съж-
дения и вкусовете), е нужно да се извърши разграничаване от „нормалното“ и тривиалното, да се 
постигне оразличаване спрямо хоризонта на очакванията на недиференцираните, на онези, които не 
се интересуват от изкуство. Този ход ни е познат от т.нар. авангард от началото на миналия век: 
разграничаването, възведено до степен на тотално отрицание, заляга в основата на разбирането за 
това какво е изкуство поне от стотина години насам. В този смисъл Кристо наистина е модерен – ако 
не беше, нямаше да провокира, а и да поляризира. Така че скандалът е предварително програмиран, 
независимо дали „патриотично“ настроените ни съграждани искат това или не.

От своя страна заемането на позиция „за“ Кристо мобилизира механизма на модерното (и нео-
романтично, по дефиниция) противопоставяне между изкуство и живот (тривиален, по дефиниция, че 

П О З И Ц И Я



СБХ бюлетинброй
01/2017

45

и български на всичкото отгоре!). Не е ясно доколко въпросният автор наистина е разбран, но пък 
всички узнаваме незабавно, че по тукашните земи съществуват личности, които успешно са се пре-
върнали в другото на провинциалното начало. Как ли? Ами стигнали са до нещо, което обикновеният 
българин не е в състояние да проумее – че е възможно да не рисуваш селски моми, но да си световно 
признат автор! Да си „другото“ носи определени привилегии от познавателен, но и харизматичен ха-
рактер: разбирането на изкуство се превръща в творчески акт. В авангарда творецът по презумпция 
е своеобразен аутсайдер, намиращ се отвъд полето на нормалността, но и знаещ повече, живеещ „по-
автентично“ от обикновените хора. Да разбереш Кристо следователно означава да се превърнеш в 
аутсайдер спрямо тукашната действителност, но силен аутсайдер, една крачка по-близо до истината... 
Налице е трансфер на автентизъм от изкуство към живот: отрицанието служи за легитимация.

Никой сякаш не се запитва как така една концепция за авторство (на немски има израз за това: 
Produktionsästhetik) се превръща в модел за изграждане на идентичност в общество, различно от 
онова, което е породило модерното изкуство. Изцяло се забравя при това характерът на авангарда 
като историческо явление, обстоятелството, че привилегированата роля на автора е изпълнявала 
определени естетически и символни функции именно в дадена социална среда. Би било, меко казано, 
крайно смело да се извеждат принципни истини за изкуството от феномен, който науката историзира 
и превръща в обект на критичен анализ. Тук де факто не е налице дискусия (опазил Господ – научно 
изследване!), а абсолютизация на авангардисткия модел до дефиниция, до универсален подход, до кри-
терий за разграничаване между истинско (световно) и изостанало (българско) изкуство. Евристичната 
стойност е нулева, но такава не се и търси. Вместо това – патос.

Да се върнем на описания в началото бинарен код на противопоставяне. Няма много опции за 
свободно движение в така очертания контекст. Самото мнение за или против вече предполага иденти-
фикация със съответната социална роля, и то до такава степен, че отделната личност може единствено 
да артикулира една от двете пред-зададени опции: да се заяви като български патриот или като 
космополит, другото на провинциалната ограниченост. Трета възможност би се генерирала единствено 
с помощта на дистанциране от съществуващите структури, т.е. на „двойно отрицание“ (много полезен 
термин от социологията на изкуството) и на конституиране на „автономно“ поле за дискусия, освобо-
дена от досадна патетика, подчинена на собствени правила и закони, а не на харизматични авангар-
дистки жестове. Среда, в която оразличаването от тривиалността и балканския провинциализъм вече 
да са факт и да не се тематизират отново и отново, за сметка на което да се отвори място за други 
въпроси и проблеми. И в случая обаче дебат няма.

Преди известно време в българския печат се появи текст, в чието заглавие бе засегнат моментът, 
безспорно много съществен от гледна точка на борбите за влияние в нашия художествен живот, че 
да се занимаваш с Кристо не е като да рисуваш баба (или леля?!) Ванга. Но с оглед на казаното бихме 
могли да заключим, че в тукашното възприятие този автор неусетно е мутирал до нещо подобно на 
Ванга – не толкова художник от плът и кръв, а символ на стремежи и копнения, които само на пръв 
поглед са в състояние да преодолеят конфликтите на българското социално и художествено прос-
транство. За съжаление няма как да се стигне до обособяване на автономна среда, преди да сме се 
дистанцирали от егоцентризма и емоциите, както и от евтиния нео-романтизъм, остарял колкото света. 
Във факта, че нашето общество все още не е в състояние да извърши квантов скок и да преодолее 
първичните борби за естетическо разграничаване, се съдържа голяма част от отговора на въпроса 
защо (все още) ни няма на картата. 

Чавдар Попов, Иван Попов
Текстът е публикуван в портал „Култура“
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ФИЛИП ПОПОВ:
АЗ СЪМ ВЛЮБЕН В МАШИНИТЕ, НО ПРЕДУПРЕЖДАВАМ И КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ

Филип Попов е сред най-успешните, изявени и признати български дизайнери. Работи графи-
ка, живопис, графичен дизайн и графично изкуство. Носител е на различни награди за дизайн, 
първо място в националния конкурс „Алианц България“ за графика през 2016 г., две двойни 
златни награди от San Francisco Wine Festival за етикетите си за вина през 2010 и 2012 и др. 
Роден е в Пловдив. Израства в Лайпциг. Завършва художествена гимназия, след това „Гра-
фика и оформление на книгата“ в Националната художествена академия в София при проф. 
Христо Нейков. Специализира в Швейцария. Има над 30 самостоятелни изложби, включител-
но в Токио, Кливланд, Цюрих. Участва в много общи изложби в България, Америка, Англия, 
Франция, Италия и др.Изложбата му „posthuman/следчовешкото“ във Vivacom Art Hall (до 
4 март) представя над 40 дигитални графики, създадени между 2013 и 2017 г. Съвременно 
изкуство като инструмент за израз на любов към машините и на страха от тях. 

Какво означава posthuman (следчовешкото)?
– Човечеството живее безразсъдно и безотговорно. Изчерпва ресурсите, замърсява собст-

вения си дом. Хаби огромни средства за всякакви глупости – за военни надпревари, за развитие-
то на технологиите, за свръхзадоволяване на една малка част от него. Чудесно е, че те вършат 
работа, но основната беда е свръхзамърсяването на планетата. И бедността. Неразпределянето 
на богатствата ще доведе рано или късно до пълна екологична катастрофа и до тотални раз-
мествания на социалните пластове. Което значи – неизбежна гибел на човечеството. Планетата 
винаги излиза добре от тежки ситуации, но не знаем дали ще има оцелели хора. 

Свръхзадачата на вашите произведения е да предупреждават. За какво?
– Да предупреждават човечеството да не се държи самодоволно и безотговорно. Да няма 

циничната надменност на съвременния човек, който смята, че светът започва от днес и от него. 
Ние сме продукти на милиони години развитие. И ако не ценим миналото и не си взимаме поука 
от него, нямаме никакви шансове да оцелеем.

Доколко изкуството днес има потенциала да трансформира съзнания? Да променя стерео-
типи и нагласи?

– Не знам друго по-силно нещо освен изкуството, което да може това. Литературата, му-
зиката, изкуството въобще – това е най-силното емоционално въздействие върху психиката на 
хората. Изкуството може да промени същността, душата на човека и той може да направи чудеса.  

Кои са доказателствата в историята, че изкуството може да бъде повратна точка за чудеса?
– Ренесансът. Скъсването на изобразителното и архитектурното изкуство с традициите и 

догмите на Византийската империя. Падането на Константинопол оказва повратно влияние и 
разтърсваща роля в промяната на изкуството. От средновековно рисуване на икони за няколко 
десетки години художниците започват да рисуват нещо космически различно. Все едно да ка-
раш старото фиатче около Подуене и след няколко години да се качиш на междугалактически 
кораб. 
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Сериите ви Posthuman и Totenkopf са свързани чрез естетиката на електронната машина. 
Устойчив визуален код в тях са стилизираните човешки черепи. Защо?

– Това е основната цел на художника – да създаде неповторим визуален език, невиждан 
изказ, чрез който да въздейства. Всичко останало е на втори план. 

Как изкуството ви взаимодейства с българската обществена среда? Доколко е повлияно от 
нея и доколко може да ѝ влияе?

– За съжаление хората на изкуството имат нищожно влияние при оформянето на общест-
вената среда. И политиците, и управляващите не искат и нямат интерес да променят това – из-
куството носи и създава морал. 
 
Имаше такъв коментар на откриването – че произведенията не представят антиутопия, а 
реалност. Ако приемем тази интерпретация за правдива, какви са наблюденията ви – как 
българското общество живее в нея?

– Огромната част – сляпо, ден за ден и без надежда.

Доколко постхуманизмът е свързан с пост-истината?
– Пост-истината е резултат, а не действие.

Изкуственият интелект, умните устройства и роботите във все по-голяма степен са съставни 
части на човешкия живот. Какво променя това?

– Размива ролята на човека. Човекът е станал мързелив, разсеян, неконцентриран и чака 
някой друг да му върши голяма част от нещата. Няма почти никаква връзка със земята. Не 
казвам, че е лошо да имаш например прахосмукачка. Но когато прахосмукачката започне да се 
увива около жена ти, когато прахосмукачката решава дали да ти отвори вратата или не, когато 
си застанал с торби на прага или когато прахосмукачката решава дали да се смили и да ти загаси 
лампата, или когато прахосмукачката отговаря вместо теб във „Фейсбук“ – тогава нещата стават 
малко по-лоши, отколкото си си ги мислил.

Тази ситуация предстои съвсем скоро. Ужасявам се от интерактивни домове, които имат 
осветление, домакински уреди и климатизация с електронно управление – изпитвам почти не-
навист. Не че се страхувам. Но когато някой решава вместо теб – ти не си вече ти. Както в тота-
литарната държава – някой решава какъв да бъдеш, какво да учиш, как да говориш, как да се 
обличаш, кого да харесваш, кого да не харесваш, къде да работиш, къде да не работиш, къде да 
пътуваш, къде да не пътуваш – това ще се случи и с машините, когато те дойдат на власт. Гаран-
тирано. Ние сега казваме: Заповядайте, заповядайте, господа, скъпи, скъпоценни, хиперсладки, 
устойчиви и умни роботчета. Но тези роботчета в един момент ще кажат благодарим ви, че ни 
дадохте власт! Дойдохме! Сега вие ще ни служите.

Преди време списание Time обяви от корицата си, че през 2045 г. човек ще стане безсмъртен. 
Че тогава ще настъпи моментът на „сингулярност“, на уеднаквяване на компютрите и хора-
та. Човек и компютър ще се слеят в едно. А съзнанието ни ще може да бъде пренасяно на 
флашка. Как един артист гледа на тази перспектива?

– Това, както много неща от фантастиката, е ужасно подмамващо и изкусително. Защото за 
мен едната от бедите на човечеството е загубата на знание. Изчезването на скъпоценно натру-
пан опит и богатство. Когато си отиде някой учен човек, поет, някой писател, някой изследовател 
на китайската култура и история например, който умира на 89 години и знае 14 езика и може да 
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чете йероглифи и от 15-годишен е пътувал с баща си, правил е археологически разкопки и знае 
всичко за миналото и настоящето на Китай. Когато прочета за такъв човек, че си е отишъл от 
този свят, мен ме обхваща безкрайно чувство за съжаление, за безвъзвратно изгубено безценно 
богатство. Или пък някой, който е имал възможността да натрупва знание и не е мързелувал. И 
е работил и е създавал безкрайно ценно нематериално богатство.

Даниел Ненчев
Интервюто е публикувано в dnevnik.bg

МИЛКО БОЖКОВ
„ВЕЧЕРЯ В МОНТАЛЧИНО“

Поредната блестяща изложба на Милко Божков в галерията A&G ART MEETING на Анна Ха-
ламян и Герхард Хорнман във Варна и показаният наскоро филм за него от серията „Умно село“ 
преодоляха притеснението ми да пиша за толкова сериозен и голям художник. Възторгът ми се 
оказа по-силен, а и е мотивиран от десетилетен интерес и безусловно уважение към изкуството 
и личността му.

„Вечеря в Монталчино“ е наречена изложбата по наименованието на една от картините. 
Всичките 12 (със сигурност и броят им не е случаен) са създадени след пътуването му в 
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Тоскана заедно с двамата галеристи през 2016 г. Убеден съм, че това е било своеобразно покло-
нение на Милко пред старите италиански майстори, а и той разказа за миговете на екзалтация и 
почти неземно духовно откровение пред стенописите на Джото в Асизи и Пиеро дела Франческа 
в Арецо. Картините от изложбата са особени пейзажи от Тоскана – от красивите, романтични 
градски площади, църкви и къщи или от меките хълмове, спокойни долини и причудливи дърве-
та на тази южна и слънчева земя. Феноменалният реализъм на тези пейзажи обаче е нарушен 
от друг визуален и символичен феномен, който Милко Божков въвежда в изображенията. Това 
са форми с имагинерен, абстрактно-условен характер – чисти и равни цветни зони, поставени в 
небето или върху силуетите на сградите, геометричен сегмент от правилен кръг, намесен в па-
норамния природен пейзаж или дори непокритата, естествена структура и материя на дървената 
плоскост, върху която този път той живописва в няколко от картините. Отново съм удивен от 
рядката способност на Милко Божков да смесва, примирява и хармонизира различни, дори про-
тивоположни пластични принципи – реалистичното и абстрактното, илюзорното и имагинерното, 
наративното и знаково-символичното, живописното и линеарно-декоративното. Това е страст да 
противопоставя, да нарушава стиловата монотонност, да разширява възможностите за изразя-
ване на по-дълбок и универсален смисъл, да включва необикновеното и енигматичното в своите 
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сцени, да постига сложен ритъм и богата пластическа структура. Това е завидна проява на ар-
тистична свобода и, разбира се, на огромна художническа дарба, защото убедителното визуално 
комбиниране на споменатите черти е трудно постижимо и твърде малко художници се справят 
успешно. Милко Божков обаче успява по своя неподражаем начин.

И ето че тези красиви тоскански пейзажи престават да бъдат само възхитителни, съзерца-
телни живописни фрагменти от италианската природа. В тях се появява някакво тайнство: жълта 
линия като небесен лъч светлина достига до полето в панорамния пейзаж „Пунто панорамико – 
Волтера“ и като миг на знамение раздвижва притихналата природа. В „Пунто панорамико – Сан 
Джиминяно“ белият отрязък от някакъв идеален абстрактен кръг мощно обозначава осветения 
център на пейзажа и му придава необикновен, магически звук. „Автопортрет в Сиена“ представя 
централния площад на града, населен от човешки фигури, изящно нарисувани с леки, нежни и 
сигурни мазки. Фигурата на самия художник е също там, както и линеарните силуети на коне и 
конници, дошли от друго, ренесансово време. На тази красива сцена времената са се смесили, 
всичко е живо, светло и празнично, а бялата фигура на малко момиче с дълга, елегантна сянка 
е почти неземна. 

„Вечеря в Монталчино“ е своеобразна алюзия на „Тайната вечеря“. Трапеза с хляб, риба и 
вино е положена на покривната тераса на една от къщите, а в небето, над свръхреалистичен 
панорамен пейзаж, са бродирани (в буквалния смисъл) почти невидимо 12 нимба и една сочеща 
ръка. Много фино и деликатно художникът въвежда тайнството на ритуала с многобройните му 
смисли и мистично-божественото става част от природната и човешка среда. Равна, геометризи-
рана зона в наситено червено обезплътява най-предната сграда, внася условност и добавя своя 
символичен звук на „страсти“ и жертвеност… 

Интересът на Милко Божков към „Тайната вечеря“ като тема, съдържаща същностни ети-
чески значения за човека, не е нов. Спомням си една внушителна, многосъставна творба отпреди 
15 години – „Един от нас“, 2002 г. – в която до основното голямо платно, изобразяващо трапе-
зата, бяха разположени 12 малки абстрактни картини (Апостолите) в светлосиво и една от тях 
в тъмно – отделена в по-долен ред. Беше изразителна, безкрайно интелигентна, нестандартна и 
съвременна интерпретация на древната притча за духовната общност, за свещенодействието, за 
тайнството на посвещението, за универсалния смисъл и сакралната сила на една велика идея, за 
неизбежната трагична конфликтност, за предателството. „...Един от вас, който яде с Мене, ще ме 
предаде.“ (Марко, гл. 14:18). Абстрактността и концептуалността в тази по-ранна композиция на 
Милко Божков са заменени във „Вечеря в Монталчино“ от друг визуален език, който съчетава 
реалистичното изображение на конкретна природна и човешка среда, абстрактното обозначава-
не на някакви важни състояния и преживявания (включително и тези на художника) и въобра-
жаемото съществуване на висша, божествена същност, която чрез загатнатия евангелски разказ 
осветява пространството с нравствен източник. Всичко това създава един високоестетичен, сло-
жен и вълнуващ духовен универсализъм. 

Към него Милко Божков се стреми от самото начало на художническия си път – още от 
философската дълбочина и тъжна драматургия на фигуративните му картини от 1980-те години 
– „Чуваш ли как скърцат въжетата“, 1979 г., СГХГ (с образа на финландския композитор Ян Сибе-
лиус като старец, люлеещ се на детска люлка), „Триптих“, 1982 г., НХГ (с женската фигура, преми-
нала през изгарящата бездна на битието и останала като безплътен, светъл монумент), „Прозорец 
отсреща“, 1982 г., СГХГ (с прекрасното жълто петно върху почти черната картинна повърхност), 
„И гледа в прозорците мои нощта“, 1983 г., ХГ – Добрич, „Реквием – на Андрей Тарковски“, 1987 
г., ХГ – Добрич. Същата универсалност на изказа ще разчетем и в картините му, в които засилва 
феноменологията на автономната живопис и моделира богати на материи, сетивни повърхности – 
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„Не тъгувай“, 1982 г., ХГ – Варна, „Реплика (по Микеланджело)“, 1984 г., ХГ – Варна, „Антонио! (на 
А. Тапиес)“, 2012 г. В този контекст, от последната изложба има няколко чудесни полуабстрактни 
и аскетични като колорит пейзажи, в чийто живописен слой е замесена автентична земна пръст 
от Сиена. В една поредица от неголеми картини, които той прави напоследък, са изградени из-
ображения с многопластово пространствено наслагване, получено от съчетаването на гладка и 
силно пастьозна живопис, към които се прибавя стъкленото покритие и рамката, върху които 
също се рисува. Няколко от този тип работи са показани в изложбата.

През 1990-те години Милко Божков създава великолепни поетично-метафорични и аб-
страктни картини и литографии – цветни и звучни, като красива картография на своето отдав-
нашно и страстно пътуване към чистотата и невинността на детството. Малко по-късно, след 2000 
г., той съчетава реалистичното изобразяване на света с абстрактната знаковост и постига сложно 
пространство с многопосочни и отново универсални внушения. Чудесен образец на тази трудна 
и рискована пластическа симбиоза е голямоформатната картина „Автопортрет“, 2003 г., Ателие-
колекция Светлин Русев, в която върху реалистичния панорамен пейзаж на златиста поляна е 
поставен мощен кръг от абстрактни структури – някакъв персонален, драматичен печат или 
кръговрат на живота. 

Тази стилова посока в изкуството на Милко Божков от последните години е защитена без-
упречно в един изключителен цикъл творби, вдъхновени от пребиваването му във Финландия 
през 2011 г. Реалистичен пейзаж, хладна тишина, абстрактни живописни петна, дори метална 
плоскост в една от картините, петолиния с музикални паузи от „Тъжният валс“ на Сибелиус – 
всичко издава възхитително композиране и пластическо овладяване на разнородните структури, 
но най-вече културно и изразително представяне на висшия, универсален образ на природната и 
човешката същност. Както е в творбите от изложбата „Вечеря в Монталчино“.

Мисля, че почти винаги в изкуството си Милко Божков е изобразявал местата и състоянията, 
които са му носили хармония и в които се е чувствал щастлив. От самото начало той визуализира 
представата си – осъзната или интуитивна, конкретизирана или абстрактна – за своята лична 
Аркадия (с това име са назовани немалко негови картини и графики). Открива я преди всичко 
в детството си, от което в творбите му се явяват незаличими в съзнанието му образи – реката, 
върбите, поляните, хълмовете, дворовете, птиците, сезоните, луната. Като човешки или ангелски 
фигури от друго времево и пространствено измерение в сцените на един голям автобиографичен 
цикъл (2012–2013 г.) преминават почти незабележимо бродираните силуети на майката и баща-
та, на някогашното момче и носят своя носталгичен романтизъм. „Онези жълти и горещи детски 
лета… Сълза се отронва в пепелта на душата ми и я прави на кал. Де е Господ, да я омачка от-
ново!“ – пише в прекрасните си текстове Милко Божков. Понякога той вгражда деликатно текст 
в картината като изумителния стих на средновековна китайска поетеса: „Недей, недей докосва с 
крак най-горното стъпало!“ 

Всъщност преди цели 18 години художникът реално се завърна в своята родна Аркадия 
и там, в ателието си в старата майчина къща, сред природата, далеко от суетата, интригите и 
предателствата, живее в хармония със себе си и изкуството. Нарича това свое състояние „лукс“ 
и очевидно отдавна е осъзнал мъдрата мисъл, че колкото и да се опитва, духовният човек не 
може да се освободи от самотата и тъгата, а просто трябва да се научи да живее с тях в мир 
(перифразирам Ерик-Еманюел Шмит). 

В следмодерните времена на свръхтехнологично развитие, в които видяхме и почувствах- 
ме „загубата на човечност“, изкуството на Милко Божков е човечно и твърде дълбоко достига 
до душата. В тоталната симулативност на днешното общество то е истинско и носи етически и 
човешки истини. В екзистенциалния хаос, безсмислие и деградация визуалният му свят предла-
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га благородни и хуманни смисли, гради умни, ясни и универсални представи. Във вездесъщата 
„жизнена спонтанност“ (Хосе Ортега и Гасет), завладяла съвременната култура, Милко Божков 
показва рядко срещана хармония между емоционалното преживяване и рационалното мислене 
в акта на създаването, между артистичния импулс и спокойното, системно формообразуване. В 
преситената с виртуална реалност и всякакви спекулации образна среда той съхранява все по-
ценното ръкотворно и сетивно отношение към пластическия език, запазва класическата картин-
ност с всичко трайно и стойностно в нея, изгражда „скъпоценна“ живописна материя, която носи 
радост и наслаждение от всяка мазка и линия, от всеки енергичен жест. 

И тъй като твърде бързо забравяме, а повечето млади сигурно не знаят, ще припомня, че 
художникът е една от най-ярките личности в изключително силното поколение, което влиза в 
изкуството ни в началото на 1980-те години и внася в него истински съвременен дух въпреки 
ограниченията на тоталитарната естетическа нормативност. Той, заедно с Ванко Урумов, създава 
първите у нас концептуални инсталации, официално показани във Варна през 1984 и 1985 г. Той 
е в основата на много нови явления, стилови посоки и съвременно изразяване у нас и ще се ока-
же, че мисленето му е адекватно на хипермодерното разбиране и осъзнаване за необходимостта 
от преоткриване на сериозните, духовни идеи в изкуството. 

По-важно от всичко обаче е, че с уникалната си дарба и забележителна ерудиция той е спо-
собен да създава висококултурно изкуство, в което с удивителна мъдрост смесва, съпоставя и 
интерпретира времена, култури, естетически, морални и философски категории. В него, с неизчер-
паемите преображения на формата той сякаш събира разпилените, но все още живи територии 
и оцелели свидетелства на чистия, универсален дух. Затова, когато съзерцавам изкуството на 
Милко Божков, се връщам към онази красива, мистериозна фраза: Et in Arcadia ego! („И аз бях в 
Аркадия!“ По темата виж Ервин Панофски.)

Румен Серафимов

Милко Божков – Автопортрет
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ВЕНЦЕСЛАВ КОСТОВ
„СВЕТ(Л)ООТРАЖЕНИЯ. РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА

На 9 март галерия Credo Bonum ще представи изложбата „Свет(л)оотражения“, представяща 
забележителното творчество на художника Венцеслав Костов (1944 – 2006). Откриването ще 
бъде в 18:30 ч. Изложбата ще може да бъде видяна до 2 април в галерията на ул. „Славянска“ 2.

В началото на 90-те години на XX в. една 
енигматична фигура се появява в света 
на българското съвременно изкуство. 
Венцеслав Костов, познат до този момент 
като водещ промишлен дизайнер, започва 
да рисува отражения на сгради, директ-
но върху земята, създавайки магическа 
илюзия за лекота и ефимерност. За около 
10 години, до смъртта си през 2006 г., той 
кара 5 сгради, сред които тези на Народ-
ния театър и НДК, да „полетят“ над огле-
далния си образ. Подобно на ренесансов 
откривател, Костов създава илюзорни 
картини, използвайки законите на перс-
пективата и оптиката. 

В ръкопис, в който Венцеслав Кос-
тов коментира работите си, той казва: „Когато създавам огледални образи в ежедневна градска 
среда, бих искал да предам усещането за пределна чистота. Опитвам да променя сградата или 
улицата, по която минаваме, по начин, че илюзията за огледален свят да е пълна. Тази магическа 
картина се разпада, щом загубим интерес и се отместим. Линиите, от които е конструирана, се 
деформират, образът се изражда в каламбур със законите на перспективата, сякаш го виждаме 
в кривото огледало на някакъв сън.“ 

Истинско откритие са първите му „отражения“ създадени през 1973 г. във Варшава, както 
и показването на едно място на идеи и обекти, показващи големия артистичен и концептуален 
потенциал на своя автор. В същото време в изложбата „Свет(л)оотражения“ организаторите си 
позволяват да направят и една следваща крачка, демонстрирайки на практика принципа на из-
граждане на огледалното изображение, създавайки такова в залата на изложбата. 

Весела Ножарова

ЗА ЧИСТОТАТА НА МЕТОДА ПРИ РЕПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА БЕЗКРАЙНОТО

Изкуството на Венцеслав Костов има свое особено място в историята на българското изку-
ство поради няколко причини. 

Може би първата и най-изненадваща от тях е свързана с обстоятелството, че цялостностна-
та завършеност и парадигмална яснота на това творчество се случва изцяло извън съществува-
щите институционални рамки. Своеобразно потвърждение на това обстоятелство представлява и 
тази първа и единствена засега самостоятелна експозиция в галерия Credo Bonum, посветена на 
художника, която се реализира десет години след неговата смърт. 

П О Р Т Р Е Т

Венцеслав Костов по време на работа, 1999, Балчик
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Втората причина е свързана с впечатляващото обстоятелство, че концептуалното изкуство 
на Венцеслав Костов има автентичен, а не подражателен или догонващ характер и не се нуждае 
допълнително от поясняващ български контекст, защото е паралелно на някои от най-интерес-
ните процеси, свързани с развитието на пост-обектното изкуство през 1970-те 1980-те и 1990-те 
години в интернационален исторически план. Смятам, че обектните отражения на Венцеслав Кос-
тов се развиват синхронно именно в категориите на пост-обектното изкуство – термин, използван 
предимно в Австралия, Англия и Нова Зеландия от края на 1960-те до средата на 1980-те години 
като описание на художествени практики, които разширяват скулптурата по посока на временни 
по характер, многосъставни и разнородни като медия ефимерни ситуации. (1) Christina Barton, 
'Post-object and conceptual art – What is post-object art?', Encyclopedia of New Zealand, http://
www.teara.govt.nz/en/post-object-and-conceptual-art/page-1

Третата и най-знаменателна причина е, че става дума за изкуство с категорично изведен 
възглед и напълно завършен художествен метод, което се състои от изключително малко на 
брой работи, осъществени в голям интервал от време през десетилетията, но запазили своята 
силна взаимосвързаност помежду си. Стратегическото заявление на Марсел Дюшан, че трябва да 
прави не повече от един редимейд на година, получава своето проникновено потвърждение в 
творческата стратегия на Венцеслав Костов, за когото сякаш е важно да не прави повече от едно 
обектно отражение на десетилетие. Едва ли има много художници, които се отличават с толкова 
висока степен на недосегаемост по отношение на заобикалящата ги комерсиална и конюнктурна 
среда. 

П О Р Т Р Е Т
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От първите отражения на обекти в галерия „Репасаж“ във Варшава, създадени през 1974 
година, през отраженията на сгради в реална среда във Варшава, Ниборг и Балчик съответно 
през 1974, 1994 и 1995 година, до отраженията на две бели табуретки от 2004 година, художни-
кът дефинира „пределната чистота и спокойствие на огледалните отражения“ (2) Думи на самия 
художник в сп. Изкуство. Art in Bulgaria. 2003, бр. 100, 142, като възможност да открие ново 
определящо значение на това, което може да прави съзнанието, когато взаимодейства с обек-
тите на изкуството. В случая става дума за появата на нова категория изкуство, дефинирана 
от американския художник и критик Доналд Джъд за първи път през 1965 година с понятието 
„специфични обекти“. (3) Judd, D. Specific Objects. Arts Yearbook 8, 1965. Новата категория изкуство 
не е нито скулптура, нито живопис, но се отнася едновременно и до двете, като по-важното е, че 
тази нова категория изкуство се отличава с това, че няма вътрешни части (т.е. няма композиция), 
а същевременно притежава пределна и пълна отличимост като обект. Радикалната промяна е 
свързана с абсолютно новия начин, по който се явява самата творба на изкуството. Най-важното 
при появата на тази нова категория изкуство, разкриваща се като нов вид обекти, е обстоятел-
ството, че композицията е заменена от нов вид възприятие, при което художникът е адмириран 
не заради своите композиционни умения, а за това, че формира нов вид взаимодействие между 
изкуството и живота, както и между изкуството и създаденият обект. 

Тихите отражения на Венцеслав Костов пронизват дълбоко мисленето за изкуството като 
затворена категория. Въпросът, който те поставят, е с какво и как един обект може да въздейст-
ва върху своето обкръжение, а не от какво и как е направен един обект на изкуството. Трябва 
да се гордеем, че имаме български художник, който в средата на 1970-те години се включва 
равноправно към експерименталната дейност на нео-авангардните художници, които насочват 
своето внимание към обекта като към нов вид съзнание. Тази нова форма на съзнание в изку-
ството отхвърля традицията на европейското изкуство, която властва от Ренесанса до средата на 
ХХ век, доминирана от въпросите на композицията. Изкуството открива силата на обектната си-
туация, като премества своя интерес от вътрешната граматика към външния контекст. Същевре-
менно изкуството преминава от идеализираното пространство на ритуала към поведенческото 
пространство на зрителя, което преобръща съществуващата антиномия между идеалистичните и 
материалистичните импулси и поставя изкуството в абсолютно нов режим на действие. 

Обектните отражения на Венцеслав Костов се отличават със своята интенционалност. Ин-
тенционалният обект се появява като обект, по начина по който се появява в паметта, и по този 
начин неговата реалност е свързана с начина, по който е видян. Обектът е „хванат“ и прециз-
ността и регулиращата сила на вниманието на наблюдателя задържа неговата преднамереност. 
Обектът е обграден и задържан, така да се каже, чрез перцепцията на зрителя, отнесена към 
конкретната вещественост на обекта във времето и пространството. Творбата съществува едно-
временно и в еднаква степен както в областта на физическото пространство, така и в съзнанието 
на наблюдателя. За разлика например от творбите на абстрактното изкуство, конструктивизма 
или експресионизма, огледалните обектни отражения на Венцеслав Костов съществуват едно-
временно и като проекция в рамките на съзнаващия ум и емпирично в рамките на реално време 
и място като стимул за интерсубективния опит. 

Огледалните обектни отражения, създадени от Венцеслав Костов, успяват да избегнат капа-
ните както на материалистичния редукционизъм, така и на менталистката философия на субекта. 
Свидетели сме на това как обектните ситуации успяват да конструират една почти прозрачна 
фигура на субект, който остава недостъпен за експресивните заблуждения, които обикновено 
съпътстват безбройните наивни проекции на себеизразяване в изкуството. Изкуството на Вен-
цеслав Костов попада в категорийните очертания на романтичния концептуализъм, ориентиран 
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към репрезентирането на безкрайното, където ролята на субекта се търси не като посредник на 
преживян опит, а по-скоро като фокусираща връзка между перцептивни и интелектуални поня-
тия в система от взаимодействия. 

В диалога между изкуството и реалността изкуството винаги се явява като странен против-
ник на реалното, доколкото е противник, управляван от идеи за истина и красота. За художник, 
посветил живота си на огледалните отражения, навярно е напълно естествено да приеме, че 
единствено въображението придава значимост на реалното. Но когато днес гледаме фотографи-
ите, документирали неговите обектни ситуации, неизбежно възниква един въпрос, а именно как 
творбите на изкуството са способни да измерват качеството и количеството на реалното. 

За мен особеното предизвикателство в изкуството на Венцеслав Костов се крие в неговата 
сила да постави въпросите за границите и за степените на видимото в едно междинно простран-
ство между перцептивното и концептуалното. Така съзнанието, което „отразява“ обектните отра-
жения на Венцеслав Костов, се оказва в особеното състояние на съзнание за изкуство, на което 
са предоставени едновременно абсолютните възможности за формиране както на перцептивни, 
така и на интелектуални понятия.

Петер Цанев

Венцеслав Костов – НДК
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ИВАН НЕШЕВ (1927 – 1987)

Напусна ни още един талантлив човек. В така учестената поредица от ненадейни и прежде-
временни загуби на нашето изкуство вписахме и името на Иван Нешев. Той ни напусна внезапно, 
изведнъж – още радостно възбуден, щастлив от свършената работа – два дни след откриването 
на новия му монумент в Благоевград. Само преди половин година той още търсеше, уточняваше, 
променяше проекта, заобиколен от отливки, сред репродукции на конни статуи и на метопите от 
Партенона, за няколко месеца го уголеми, направи в материал, монтира – завидно бързо изпъл-
нение, което струва толкова усилия и напрежение. Политна високо конят с колесницата, устремен 
напред и нагоре, надалеч... Скулпторът му, завършвайки творбата, си отиде от живота. 

Иван Нешев бе от поколението, което условно исторически наричаме средно, т.е. хората в 
разцвет, тези, които създадоха и най-дейно творят облика на сегашното наше изкуство; тези, 
чието творчество не можем да приемем за завършено, на които тепърва предстои времето на 
истинската художническа зрялост. 

Още преди 15 години един много странен, рано починал талант, комуто не сме отдали дъл-
жимото признание – Стоян Николов, писа: „Иван Нешев е от онези наши художници, които са 
успели да оформят в своята практика една завършена творческа система. Тази система се гради 
върху съществени за скулптурата принципи – простота и категоричност... Тя се гради върху 
забележителната артистична дисциплина и професионална отговорност на художника.“ Макар 
че сега, накрая, носеше толкова висши звания, Иван Нешев далеч не беше от галениците на сла-
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вата. Големите граждански и творчески признания, награди и отличия дойдоха неотдавна – след 
повече от тридесетгодишен труд. Съвестта и характерът му отреждаха само творчески амбиции. 
Затова пътя си на художник той извървя самовзискателено и с чувство за професионално дос-
тойнство. Този път е последователен, с постепенни натрупвания и закономерни резултати. Едно 
заявено от самото начало, със собствен облик отношение към скулптурата се развива в няколко 
етапа, изявявайки се в множество кавалетни творби, малки пластики, декоративни скулптури, в 
издигнатите монументи и мемориали – на партизани, ятаци, на Колю Фичето, на Захари Стоянов, 
на цар Симеон и книжовниците му... 

Всяка от работите от различен ъгъл и в различна степен отразява и утвърждава принципи 
от многостранния и единен авторов възглед за неразривността между формата, пространството 
и материала. Мотото му е: яснота, плътност, лапидарност, извеждане на конструкцията, извлича-
не на декоративното звучене на материала. Процесът на създаване е пулсиращ, променлив, но 
съзнателно усмиряван и насочван от своеобразен „артистичен рационализъм“ – стремежът към 
уравновесеност и мяра. 

Личните пластически убеждения на Иван Нешев не ограничаваха студентите и не ги мо-
делираха законодателно. Напротив, той се вживяваше, окуражаваше и участваше във всяка 
интересна постановка, независимо от типа на решението – било то импресионистично търсене на 
фактурата и светлината или обмислено редуциране на натурата до промишлен модул. От себе си 
налагаше единствено, но не винаги, изискването за грамотност в предаването на формата. 

Иван Нешев беше обичан човек. Неговата живост, енергичност (кой ли му даваше 60 годи-
ни?!), усмивката му – естествено излъчване на доброта, оставиха толкова човечни спомени. Той 
носеше някаква особена, стаена деликатност и светлина в себе си, беше спонтанно отзивчив и 
сърдечен. Затова в още живия безпорядък на ателието, сред творбите, разпръснати – от първите 
следстудентски работи до ескизите за последната и за бъдещите, вече неосъществими, се усеща 
внезапната празнота. Мисленият диалог с произведенията още дълго няма да замества общува-
нето с автора им. Много ще ни липсва човекът, а едновременно с това занапред ще осъзнаваме 
колко още можеше да създаде художникът. 

Ирина Мутафчиева
сп. „Изкуство“, 1987

ПО ПОВОД 90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН НЕШЕВ 

Иван Нешев е известен сред широката общественост с монументалните си творби, които 
въздействат с пластичния език, символната образност и изразителност.

Той (роден е на 29 май 1927 г. в София) завършва специалност „Декоративно-монументална 
скулптура“ в Художествената академия през 1953 г. при проф. Любомир Далчев. Още в студент-
ските му работи се забелязва интерес към чистотата и синтеза на формата, който развива през 
следващите няколко десетилетия, извеждайки  я до символ. Взаимната обусловеност между сю-
жет и форма е налице и е логически изведена. 

Иван Нешев създава паметници, посветени на значими исторически личности от близкото и 
по-далечното минало, отразяващи героизма на българските воини, на важни събития от наша-
та история. Сред тях се открояват скулптурният ансамбъл „Симеон и книжовниците“ в Преслав, 
паметникът на Кольо Фичето в Търново, паметникът на Захари Стоянов в с. Медвен, паметникът 
на ятака в с. Асеновци, Плевенско, паметник на загиналите в борбата срещу фашизма и капита-
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лизма в с. Пелово, Плевенско и др. 
За релефите на входния монумент 
край Стара Загора през 1975 г. по-
лучава Наградата за скулптура на 
СБХ на името на Иван Лазаров. По-
следната му монументална работа 
„Пегас“ (пътен знак), свързана с 
легендата за създаването на Бла-
гоевград, се извисява на метална 
траверса на хълма в началото на 
града. Завършва я малко преди 
ранната си кончина през 1987 г. 

На следващата година СБХ 
организира ретроспектива на 
Иван Нешев, в която са предста-
вени негови кавалетни скулптур-
ни творби – от най-ранните (от 
1960-те години) като „Лесовъдка“, 
„Момиче с лента“ до последните 
му произведения, проекти и де-
тайли на някои от паметниците 
му, скици и рисунки, които раз-
криват виртуоза.

От днешна гледна точка ин-
терес предизвикват настъпилите 
трансформации в творчеството на 
Иван Нешев в сюжетен аспект и 
по отношение на формообразува-
нето, които наблюдаваме както в монументалните паметници, така и в творбите, с които участва 
в общите художествени изложби. Началото е през 1956 г. – първата му изява в ОХИ с „Награде-
ният“. Той показва тематични скулптури, посветени на Съединението, Септемврийското въстание, 
Априлското въстание, 9 септември 1944 г. и др. 

В творбите му след 1965 г. и в неговите герои воини се наблюдава преодоляване на етюдния 
подход към натурата, обобщаване на формата, във фигурата все по-малко се забелязват детайлни 
характеристики. Персонажите му са превърнати в един събирателен образ, в типаж. Освен тези 
произведения интерес предизвикват и серията от портрети, творбите, посветени на майчинството 
и жената, пазителка на всичко съкровено – от човешкото и земното до природното и вселенското 
(„Майка“, Майчинство“, „Майка Пирин“, „Съхранение“, „Прегръдка“), цикълът „Човек и природа“ и 
„Икар“ и т.н. 

В тях можем да проследим посоките, които Нешев развива през 60-те и 70-те години. Те 
са свързани с пластичните тенденции и монументализиране на образа, а през 80-те надхвърлят 
параметрите на традиционното и преминават в модерността. Скулптурните му решения се откъс-
ват от разказвателността, излизат извън рамките на конкретното време, създавайки усещане за 
непреходно. Те са категорични в изпълнението и въздействащи като психологически състояния. 
Надперсоналните и всеобхватни внушения, които придава, намират свой израз с използването 
на елементи и мотиви от старата българска дърворезба и фолклора. Чистотата на силуетите, 
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обемите, преминаващи плавно един към друг или рязко засичащи се, твърдите, остри или овални 
краища на отделните форми, изпъкналите и вдлъбнати плоскости изграждат цялостния скелет на 
композицията. Стремежът на Иван Нешев към ясна и отчетлива конструктивност и декоративност 
в някои от творбите (например „Сърни“ и „Овен“) довежда до силно геометризиране и опростяване 
при интерпретиране на формата.

Иван Нешев експериментира с материала – камък, бронз, дърво, гипс, шамот, теракота, често 
ги съчетава, използвайки качествата им за постигане на своята идея. На места гладката, шлифо-
вана повърхност граничи с груба необработена материя. Във всяка творба скулпторът поставя 
различни пластически проблеми, като се съсредоточава върху жеста, композицията, ритъма, екс-
пресията на движението. 

Наташа Ноева 

ДУМИ ЗА ТОДОР ПАНАЙОТОВ 
П0 ПОВОД ИЗЛОЖБАТА, ПОСВЕТЕНА НА 90 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХУДОЖНИКА

Пределно опростен изобразителен мотив – равнинен терен, обрамчен от няколко хълма, 
образува природен пейзаж, разсечен от бял път. Само креда, бялото на листа и нищо друго. Мо-
дулациите на черното върху чисто бялата повърхност. Нищо повече, което тук би било излишно… 

Съществен е пътят! 
Композиционно, смислово и символично винаги отвеждащ в дълбочина! Накъде там, отвъд 

достъпното за окото. Пътят, който увлича и притегля като магнит, за да ни отведе отвъд безкрай-
ния хоризонт, към широкия свят под необятния небесен простор.

Светли или тъмни, реални или въображаеми, пребродени или неизвървени, пътищата съ-
ществуват като постоянен рефрен в художествения свят на Тодор Панайотов. Те са универсална 
метафора на неустоимия копнеж към свобода и знак на неговите човешки и артистични на-
дежди, въжделения, дилеми и изпитания. Неизбродните пътища с примамливите си траектории, 
отвеждащи към неизвестни или познати дестинации, изкушават и водят зрителя във всяка 
изложба на художника. Достатъчно е да бъдат последвани в екзотичното пътешествие, про-
ектирано от творческото въображение на Тодор Панайотов, към неговите предпочитани теми, 
сюжети, герои и видения. Към неговите величествени катедрали и храмове, испански нощи и 
бели градове, антични отломки, наранени изящни фигури и смълчани кариатиди, карнавалии, 
печални мимове, арлекини и улични музиканти, конници, воини и рибари, морски дюни или суро-
ви природни пейзажи… до интимно споделеното съзерцание на Сена, пред прозореца на студио 
8311 на Сите де-з-ар, Париж…

Личност със забележителен принос за съвременната българска графика – принос, оце-
нен по достойнство от мащабните ретроспективи през 2001 г. в НХГ и 2009 г. в СБХ, от 22 
февруари до 17.3.2017 г. галерия „Средец“ отбелязва 90 години от рождението на художника 
с по-различен, целенасочено фокусиран поглед към по-малко познати за широката публика 
произведения. Прецизно подбрана от уредниците си, изложбата отдава заслужена почит на 
културното дело на Тодор Панайотов и е едно от най-качествените събития в художествения 
афиш на столицата.

Борис Климентиев
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ТОДОР ПАНАЙОТОВ ЗА СВОЯТА РАБОТА

... Ако трябва да разказвам за началото, когато бях решил да постъпя в Художествената 
академия, а това беше доста отдавна, трябва да кажа, че вълненията бяха много силни от рес-
пект пред сериозната професия... На 18-19 години, когато се започва, хората са по-окрилени, 
по-смели, колкото и колебанията да са налице. Много често живописта е била първата примам-
ка, най-привлекателната. И публиката винаги се изкушава да гледа, да консумира повече жи-
вопис. Но графиката за мен имаше надделяваща привлекателна сила, и така до днес ѝ останах 
верен. Тогава графиката съществуваше в нейните най-традиционни форми и малко художници 
правеха само графика...

Последваха и нашите първи участия в международни изложби, в биеналета. Беше дошло 
време ясно да се види състоянието на нашата графика и на чуждите художници. Графичното 
изкуство навсякъде беше добило по-голямо обаяние, беше спечелило много широка публика. 
Самата специфика на това изкуство, позволявайки да достигне до повече хора, да бъде разпрос-
транено по-лесно, го направи много по-търсено.

Тодор Панайотов – Прозорец
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В първите години след Академията 
работих и много илюстрации за книги. 
Най-увлекателна за мен беше работата 
над българските класици – Иван Вазов, 
Елин Пелин.

Работил съм много графики на 
революционна тема. Винаги съм имал 
пиетет, възторг към онези силни, мъл-
чаливи хора, непреклонни, несломи-
ми, непоказващи тревога и уплаха, но 
вдъхващи надежда... При включването в 
моите графични листове на тези герои 
за мен най-голямата и основна задача 
и цел е да намеря адекватна форма на 
голямото напрежение, на силната воля 
да съответства и здрава, убедителна, 
внушаваща форма.

Човек носи борбата в себе си, бор-
бата да надмогне собствените си слабо-
сти и колебания. Слабостите, които ни 
обкръжават, трудностите, които сами 
поставяме пред себе си, за да превъз-
могнем и да срещнем след това нови, 
все с надеждата, че сме преодолели още 
едно стъпало към нашето усъвършенст-
ване...

Из интервю за Радио София, 
28.06.1984 

... Случи се така, по-късно, понякога имах възможност да посетя международни графични 
изложби и биеналета, на които бяха демонстрирани изключително широките, богати възможности 
на графиката, които впечатляваха и продължават да изненадват със силата на дръзкото мислене 
и смело развитие на изразните форми с прецизно проведена техника. Това се отнася и за моите 
колеги, и това до голяма степен импулсираше у нас нови търсения за запълване на един вакуум...

... Нарисувал съм много пейзажи, но за мен това е повод да извлека силата и внушението за 
необятност и пространство. И в много случаи те за мен са форма за израз на лично състояние и 
преживяване. Въобще аз вярвам в лично преживените неща.

В едно известно време човек е направил своя избор да рисува. Винаги съм знаел, че това е 
голям риск. Но от този момент започва едно пътуване, една изповед за цял живот.

В нашата работа рамката и стъклото са последната стъпка към крайния резултат. Отзад са 
тревогите, съмнението, притесненията, нервите, техническите опити, търсенията и също не малко 
физически усилия в нашия занаят, докато някак си всичко това е скрепено върху белия лист...

От филм на БНТ, 1985
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Живописецът Николай Кучков срещна плов- 
дивската публика със своите приятели – из-
вестни художници и поети от Пловдив и Бълга-
рия, увековечени от него в рисунки, шаржове 
и портрети. В залите на Градската художест-
вена галерия (4.1. – 31.1.) се възроди духът на 
бохемските времена от отминалото столетие, 
когато творци като Димитър Киров, Георги 
Божилов – Слона, Георги Бояджиев – Бояджа-
на, Веселин Сариев създаваха неповторимата 
атмосфера на артистичен Пловдив. Кръгът на 
несъществуващата вече кръчма „Пловдив“ ту 
се разширява, ту се свива през годините, но 
запазва непроменен стремежа към свободна 
творческа изява. Портретите са притежание на 
галерии в цялата страна. Художникът ги събра 
за ретроспективата си „Приятелите и аз“.

На 10 януари 2017 г. се проведе отчетно-избор-
но събрание на Представителството на СБХ в 
Стара Загора. Беше преизбрано ръководство-
то в състав: доц. Злати Златев – председател, 
Диана Петрова и Милен Алагенски.

Галерия „Аросита“ показа творбите на двама 
автори – Стефан Алтъков и Лаура Димитро-
ва, в изложба, съчетала имената им – „СтеЛа“ 
(10.1. – 24.1.). Изпълнени в класическа техника 
(акрилни бои, платно), творбите могат да бъдат 
подреждани по различни начини, да маркират 

настроения, състояния, спомени, думи, да огра-
ничават личното пространство или да се смес-
ват, да навлизат в света на другия.

С изложбата „Образи, пространства, хоризонти“ 
в галерия „Сезони“ (1.02. – 14.02.) Николай Ма-
ринов доразвива своя интерес към емоционал-
ните пространства на личността, към необясни-
мите хоризонти на вдъхновението и самоусъ-
вършенстването, заявен през 2006 г. в проекта 
„Крайбрежия, лица, измерения“. Художникът 
търси необичайното в природните форми; ана-
лизира, съпоставя, синтезира, издига в култ 
процеса на претворяване и трансформация в 
изобразителното изкуство, на създаването на 
характерен, неповторим и знаков артистичен 
език. Изложбата е продължение на търсени-
ята на автора в посока към детската рисунка, 
детската стилистика и как те взаимодействат 
със зрелостта и развитието на художника. За-
почнала като теоритично проучване в доктор-
ската му дисертация и преминала през чисто 
практичното изследване чрез конкретните 
примери на авторите, взели участие в двата му 
кураторски проекта „Стратегии в контекста на 
детството“ (2007) и „Кутии за сънища“ (2011), 
днес тази идея изкристализира в личното му 
творчество в завършен и концептуално осмис-
лен вид.

Николай Кучков – Разговор

Х Р О Н И К А

Николай Маринов – Бяла гора
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В Българския културен институт в Будапеща в 
продължение на един месец беше представен 
художникът Иван Нинов. В негово присъствие 
на 6 февруари директорът на института Олга 
Попова откри изложбата му от 22 графики и 
рисунки от различни творчески периоди, вклю-
чително и най-нови работи. 

В изложбата (27.2. – 9.3.) на дипломираните ма-
гистри от Факултета за приложни изкуства на 
Художествената академия участваха студенти 
от магистърски програми: Резба, Сценография, 
Метал, Дизайн за детската среда, Дизайн на 
порцелан и стъкло, Рекламен дизайн, Индус-
триален дизайн, Текстил – изкуство и дизайн, 
Мода, Реставрация.
В рамките на изложбите в галерия „Академия“ се 
провежда и конкурс за творческа специализа-
ция на дипломантите в Cité international des arts 
в Париж, който се подкрепя от Societé Generale 
Експресбанк.

Александър Вълчев, Иво Бистрички и Слав 
Недев се събраха, за да покажат част от по-
следните си произведения в столичната гале-
рия „Стубел“ (6.02. – 25.02). Те работят в край-
ните зони на конвенционалната картина, екс-
периментират и изследват и това е свързва-
щото звено между тях. В работите им се вижда 
своеобразен разрез на формата, върху която 
работят; дали това е обект, урбанистичен пей-
заж или тяло, те я разгъват, чертаят, дълбаят и 
запълват. Ползват я като шаблон и като текст, 

като фон и анатомия; променят гледната точка, 
провокирайки напрежение и интерес.

На 9 март в софийската галерия „Българи“ се 
откри изложба на Андрей Янев. Името „Пор-
тали“, което обединява най-новите акварели 
на художника, ясно насочва публиката към 
неговите творчески търсения. Те го водят към 
места и срещи със силен духовен заряд, като в 
последно време това са манастирите на Света 
гора. 

Група съвременни български дизайнери участ-
ват в седмицата на бижутерията в Мюнхен 
в първата половина на март. Изложението 
включва изложби на различни места в града. 
Ангелина Цветкова, Антоанета Рамджули, 
Димитър Делчев, Емилия Емилева, Евгения 

Х Р О Н И К А

Иван Нинов – Материя

Слав Недев – Post-urban Vision No.4

Андрей Янев – Портали
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Цанкова, Катерина Сербезова, Силвия Ча-
нева, Велислава Божинова, Виктор Павлов, 
Цветелина Алексиева, Яна Танковска ще по-
кажат накитите си в изложба Ice Cream Crush 
в салона за сладолед Del Fiore Gelato. „Смело 
експериментирайки с материали и форми, ав-
торите постигат изящни детайли, прекрасни 
истории и непреходна радост“ – обещават на 
зрителите домакините на първата групова 
българска изложба на панаира.

Кирил Иванов и Светлин Колев от екипа на 
Градската художествена галерия – Пловдив 
показват в Залите за временни изложби свои-
те живописни платна, рисувани през послед-
ните години. В деня на откриването – 2 март, 
галерията празнува 65 години от създаването 
ѝ.. Изложбата им продължава до 30 март.

Книгата „Спомени за списание „Художник“ 
(1905 – 1909) и неговите художници сътруд-
ници" от Павел Генадиев бе представена на 
9 март в СГХГ. Съставител и научен редактор 
на книгата е проф. д-р Милена Георгиева. Спо-
мените на издателя Павел Генадиев открехват 
завесата на славна за България културно-
историческа епоха, наситена с важни съби-
тия и силни персонални изяви, епоха, в коя-
то страната ни се стреми към бърза европе-
изация. Те ни показват как по страниците на 
емблематичното сп. „Художник“ (1905 – 1909) 
се осъществяват общите идеи на писатели, 
поети, художници, музиканти, критици, как се  

оформя визуалното лице на списанието и кол-
ко много е държал издателят на присъствието 
на изобразителното изкуство в него. „Худож-
ник“ – списанието на ранния български модер-
низъм в слово и в образ и на неговия дързък, 
убеден в правотата си издател и редактор.

Камерната изложба „Тандем“ (7.03. – 25.03.), 
галерия [a]cube, София) отбелязва важен етап 
от артистичната еволюция на Калия Ка (Калия 
Калъчева). Фокусът е ясно поставен върху 
двойственото вдъхновение. Макар и на пръв 
поглед изцяло различни, образите всъщност 
имат сходно излъчване, „насочени“ са в една 
посока и са вдъхновени от една и съща кре-
ативна енергия. Калия изгражда изцяло нова 
творба, като съчетава почти абстрактен фраг-
мент от създадено в по-ранен етап от кариера-
та ѝ. произведение с акварелен етюд, изобра-
зяващ реален обект. Куратор на изложбата е 
Цветелина Анастасова.

Вярна на своя емоционално-експресивен под-
ход и безкрайно чиста в изкуството си, Ана-
стасия Панайотова отново среща зрителя със 
своя лиричен свят. В него се борят тъгата и на-
деждата, страхът и очакването, но е свят и на 
съзерцанието и затаения копнеж. Експозици-
ята в галерия „Стубел“ (9.03. – 31.03.) включва 
24 непоказвани творби, чийто център отново 

Х Р О Н И К А

Емилия Емилева – Колие Корица на книгата
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е жената – образ извън времето, своеобразна 
проекция на вълненията и чувствата на самата 
художничка. 

Изложба, тематично свързана с месец март и 
наречена „Жената и пролетта“, обединява твор-
би на трима автори в сградата на Българско-
то национално радио (1.03. – 24.03.). Красимир 
Яков показва 5 плакета от бронз от началото на 
тази година, също и 15 рисунки с туш от 1981 г. 
Авторът е в компанията на графиците Николай 
Стайковски и Димитър Попгеоргиев, които по 
автентичен начин разработват вечната тема за 
новото начало. 

На 9 март в галерията на СБХ на „Шипка“ 6  
бе открита изложбата „120 години. Препода-
вателите“. Тя е част от събитията, с които НХА 
отбелязва 120 години от своето основаване и 
представя преподавателите в НХА днес – над 
100 автори от факултетите за изящни и за при-
ложни изкуства. По този начин експозицията 

демонстрира цялостната структура на Акаде-
мията, функционалната организация и възмож-
ности на различните специалности, но и твор-
ческия профил на нейните преподаватели.

Галерия „Форум“, една от най-старите частни 
галерии в България, празнува 20-годишни-
на с изложба живопис и скулптура на двама 
автори, с които галерията работи повече от 
15 години – Васил Стоев (живопис) и Бойко 
Митков (скулптура). Галерията има за основна 
задача да представя българското изкуство и 
в чужбина – 10 поредни участия на Art Fair 
Istanbul, изложба в Европарламента в Страс-
бург по случай приемането на България в ЕС, 
пътуващи експозиции в партньорски галерии в 
Берлин, Виена, Лондон, Анкара.

През февруари в ХГ – Русе бе подредена екс-
позицията „Юбиляри 2017“ с творби на Бо-
рислав Стоев, Калина Тасева, Кирил Петров, 
Ненко Балкански, Тодор Панайотов, а и на 
автори, неотменно свързани с Русе – Васил 
Стефанов – Чилито, Тодор Янков, Жак Авда-
ла, Стоян Ангелов, Никола Терзиев – Желя-
зото, Стефан Кацаров, Огнян Балканджиев. 
Изложбата очертава и предстоящите събития 
– 60-годишнина от рождението на Пламен Мо-
нев и експозиция на проф. Николай Русчукли-
ев, който навършва 85 години. 

Х Р О Н И К АХ Р О Н И К А

Анастасия Панайотова – От изложбата

Красимир Яков – Бриз

Бойко Митков – Изгрев
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От 7 до 31 март галерия „Нирвана“ представя 
изложба натюрморти на Стефан Чурчулиев. 
„В „Сенките“ на Стефан Чурчулиев е красиво и 
уютно като в дом на надеждата, в който се вли-
за с мечти и се излиза с размисъл за смисъла 
и илюзиите. Времето е спряло някъде между 
уроците на модерното изкуство, спомена и сен-
ките на една иреална предметност, притихнало 
в личната истина на художника и живота на 
картината.“ (Светлин Русев)

Арт галерия „Ларго“ представя „Екслибрис Пре-
зареждане 2“ (3.02. – 20.03.). Колекцията гра-
фики е на художници от цял свят, участвали в 
организирания от галерията през 2016 г. Меж-
дународен екслибрис конкурс Варна. Изложбата 
е със специалното участие на Румен Нечев. Той 
се представя с няколко малки графики, смесена 
техника. Пловдивският художник има над 30 са-
мостоятелни изложби в България и в чужбина, 
както и участия в редица международни проек-
ти. На 17 февруари бе открита юбилейна излож-
ба графика на Димо Миланов, съосновател на 
конкурса и член на журито. 

На 10 март в ХГ „Владимир Димитров – Май-
стора“ бе открита изложба на уважавания и 
обичан художник Венко Петров по повод не-
говата 80-годишнина. Той е завършил живопис 
в класа на акад. Илия Петров. Работил е като 
учител, уредник в галерията, преподавател и 
експерт по изобразително изкуство. 

Х Р О Н И К А

Стефан Чурчулиев – Натюрморт

Венко Петров – Автопортрет

Румен Нечев – от изложбата
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Х Р О Н И К А

Правдолюб Иванов – Истината за Истината, 2012
туш върху хартия, 110 х 140 см

с любезното съгласие на Сариев Контемпорари, Пловдив. 
От изложбата „120 години. Преподавателите“
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Борислав Стоев – Креслото, 1985
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I N  M E M O R I A M

АНГЕЛ АНДОНОВ (1951 – 2017)
Завършва Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“. Член е на секция „Бижу-

та“ в СБХ. Участвал е в изложби в България, както и в чужбина – Чехия, Холандия, Германия, Швей-
цария и др. Носител на втора награда от Международното квадриенале в Ерфурт, Германия. Ко-
легите и приятелите му казват за него: „Той се трудеше постоянно, беше работник, до последно.“

ЗДРАВКО МИЛУШЕВ (1932 – 2017)
Ранният му интерес към рисуването се засилва особено след завършване на училище, когато 

попада в средата на художниците от Перник. Негов учител там е Любен Гайдаров. През 1968 г. 
завършва Художествената академия, специалност „Декоративно-монументална скулптура“, при 
проф. Величко Минеков. В творчеството си засяга съвременната тема, миньорския живот. Ком-
позициите му са строги и чисти; образите – първично земни, изградени с едра скулптурна форма.

БОРИСЛАВ СТОЕВ (1927 – 2017)
Един от най-успешните български художници в областта на графиката. Наред с кавалетните 

творби той е илюстрирал повече от 150 книги. През 2006 г. издава книгата „Основи на графиката – 
лекционен курс“, в която присъстват всички видове графични техники. Има над 30 самостоятелни 
изложби в България и в чужбина. 

Роден е в София. Завършва Художествената академия през 1953 г., специалност „Илюстра-
ция“, при проф. Илия Бешков. От 1984 г. е преподавател в НХА и в ЮЗУ в Благоевград; професор по 
илюстрация. Председател на СБХ от 1992 до 1996 г. 

ГЕОРГИ САВОВ – ГОФИ (1951 – 2017)
През 1976 г. завършва Художествената академия, специалност „Графика“, при проф. Евтим 

Томов. Участва във всички ОХИ през годините, както и в множество представителни изложби в 
чужбина. От 1983 до 2014 г. преподава графика в Националното училище за изящни изкуства 
„Илия Петров“. Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, колекция „Жорж Екли“ – Париж и на 
частни колекции в България, Словакия, Франция, Швейцария, Япония.

ЗДРАВКО МАВРОДИЕВ (1936 – 2017)
Здравко Мавродиев е колоритна фигура в артистичния живот на България. Той е един от осно-

вателите на Празниците на изкуствата „Аполония“ през 1984 г. и техен кръстник.
Роден е в София. През 1960 г. завършва Художествената академия, специалност „Приложна 

графика“, при проф. Александър Поплилов. 
Участва в УС и в ръководството на Творческия фонд при СБХ. Със своя неуморен и много-

странен талант, неизменно висок естетически критерий, неочаквани и запомнящи се пластични 
търсения той е един от двигателите в българското изкуство, свързани с разчупването на норма-
тивната естетика на 60-те и 70-те години. Неговите интереси в сферата на текстила и гоблена могат 
да бъдат допълнени от не по-малко значими решения в областта на монументалните форми и 
живописната материя.
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ДИМИТЪР К. ПЕТРОВ (1932 – 2017)
Завършва Художествената академия в София, специалност „Декоративно-монументална 

скулптура“, в класа на проф. Любомир Далчев. Член на секция „Дизайн“ към СБХ от 1972 г. Работи 
като главен специалист в Центъра за промишлена естетика. Изявява се в областта на дизайна, как-
то и в областта на пространственото оформление и приложната графика в Пловдивския панаир. 
Дълги години е председател на ДКИПИА. 

ИВАН ЦОНЕВ (1928 – 2017)
Един от забележителните театрални художници през десетилетията, който създава сценогра-

фията на над 250 спектакъла. 
През 1954 г. завършва архитектура. Член е на два творчески съюза - СБХ и на САБ. Работил 

е във Варненския куклен театър, бил е главен художник на Централния куклен театър в София. 
осъществява 44 гастрола в чужбина. Участията му в международни изложби и във всички нацио-
нални изложби на сценографията му носят награди за високи постижения. Работи и в областта на 
живописта и акварела.

ИГНАТ ИГНАТОВ (1926 – 2017)
Игнат Игнатов завършва живопис в Художествената академия при проф. Панайот Панайотов 

през 1956 г. Веднага след това е поканен от проф. Илия Петров за негов асистент. Става професор 
през 1985 г. Над 30 години от живота си художникът отдава на преподавателска работа в академи-
ята и още 12 в Югозападния университет. 

През 1960-те и 1970-те години Игнат Игнатов участва в повечето изложби в страната и в пред-
ставителни изложби в чужбина. И след повече от две десетилетия мълчание, в края на 2016 г., в 
галерията на „Шипка“ 6 се състоя неговата първа и единствена самостоятелна изложба, наречена 
„Живописта отвътре“. 

ТОДОР ТЕРЗИЕВ (1955 – 2017)
Завършва Националната художествена академия, специалност „Живопис“, през 1982 г. при 

проф. Найден Петков. Член е на СБХ, секция „Живопис“.
Дългогодишен директор на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ в 

Сливен. За големия му принос в развитието на града е отличен с високата награда за литература и 
изкуство „Добри Чинтулов“ за 2010 г. Почетен гражданин на Сливен.

ЛИЛИЯ ГУГУЧКОВА (1926 – 2016)
Името ѝ е част от историята на българската мода. Завършва сценография в Художествената 

академия при проф. Иван Пенков и проф. Илия Бешков. Художествен директор на модните къщи 
„Лада“ и „Валентина“. Получавала е награди от форуми на модата у нас и в чужбина. 



Тодор Панайотов – Път, 1984 г.
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