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Ива Яранова / Царевичност

На корицата: Пърформанс „Розов дух“ на Илиян Лалев при откриването на изложбата „Гонене на зли 
духове“ и част от творбата „I don't belong here“ на Горан Тричкоски. (Фотография: Таня Дечева)
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

Българска живопис от първата половина на ХХ век 
– избрано от частни колекции
Изложба на Съюза на колекционерите 
1 – 31 март 2018, ет. 1

Изложба на новоприетите членове на СБХ 
– сесия 2018 г.
21 – 28 март 2018 г., ет. 4
откриване – 21 март, 18 часа

Национална изложба на българската карикатура
5 – 28 април 2018 г., ет. 4
откриване – 5 април, 18 часа

VI национален конкурс „Алианц – България“
– регионална изложба
11 – 28 април 2018 г., ет. 1 и 2

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125

Покаяние. Паметник на жертвите на комунизма 
– изложба скулптура на Андрей Врабчев
15 – 24 март 2018 г.
откриване – 15 март, 18 часа 

Материята също е дух – изложба скулптура на Никола Станчев
29 март – 18 април 2018 г.
откриване – 29 март, 18 часа

СБХ и банка „Пиреос – България“ АД представят изложба на Буян Филчев
24 април – 9 май 2018 г.
откриване – 24 април, 18 часа
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ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ 

Разгледайте виртуалния музей на Борис Денев и Славка Денева в сайта на 
СБХ! Проектът беше реализиран от фондация „Поддържане на изкуство-
то в България“ с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“. 
В разделите му са показани творби на художниците и каталози, архивни 
снимки и документи.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Управителният съвет на СБХ определи размер на членския внос за 2018 г., 
както следва:
за една година – 30 (тридесет) лева.
Всички членове пенсионери:
 - жени, родени преди 1 януари 1957 г.
 - мъже, родени преди 1 януари 1954 г.,
както и хора в тежко здравословно или финансово състояние, са освободе-
ни от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по 
болест трябва да представят актуално копие от експертното решение 
на ТЕЛК. 
Членският внос от 2009 до 2017 г. включително е 25 (двадесет и пет) лева, 
от 2002 до 2008 г. включително е 20 (двадесет) лева, а за годините преди 
2002 г. е 18 (осемнадесет) лева.
Членският внос се приема в сградата на СБХ – ул.„Шипка“ 6, IV етаж, „Ли-
чен състав“, чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул.„Шипка“ 6, СБХ, за 
Наталия Желева Желева. Телефони за справки: 02 946 30 29 или 02 948 37 28, 
както и чрез банков превод на адрес: до Уникредит Булбанк – Клон „Памет-
ник Васил Левски“, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR7630 1078 5769 
26 при банка „Уникредит Булбанк“, като задължително се вписват трите 
имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).

Нередовните членове няма да бъдат обслужвани от администрацията на 
Съюза – няма да получават всякакъв вид административни или технически 
услуги, както и да участват в събития и изложби, организирани от СБХ.
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ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ 
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

Националният конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика има 
за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да по-
кажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните 
творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се 
обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство. 
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чуж-
бина, на която да бъдат показани наградените творби и каталогът с всички 
наградени автори и участници в заключителната изложба през 2018 г. 

ФОРМА НА ПРОЕКТА
В продължение на двете календарни години 2017 – 2018 на територията на 
страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от 
регионални изложби в градовете Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и Доб- 
рич. Във всеки град се назначава определено от „Алианц България“ жури, което 
присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура 
и графика. 
В края на 2018 г. в София се провежда заключителна изложба конкурс, по време на 
която официално се връчват Големите награди на „Алианц България“ за живопис, 
скулптура и графика. 
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участ-
ват в заключителната изложба конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура 
и графика през 2018 г. в София.

ОРГАНИЗАТОР
Проектът се организира от „Алианц България“ със съдействието на централно-
то ръководство и на съответните регионални групи на СБХ. 

МЯСТО
Регионални изложби – градските галерии в съответния център на региона – 
Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора, Добрич.
Национална изложба за Големите награди на „Алианц България“ – София, Галерия 
на СБХ, „Шипка“ 6 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: АПРИЛ 2017 Г. – ОКТОМВРИ 2018 Г.
2017 г. – регионални изложби 
април – Русе, Градска галерия (11 април – 3 май)
Включва регион Русе, Велико Търново, Търговище, Разград, Габрово
за контакт: Елена Великова 082 82 17 35, 0887 318 701, 
Валентин Георгиев 0885 447 511
май – Сливен, Градска галерия, ул. „Цар Симеон“ 2 (9 май – 2 юни)
включва регион Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково 
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за контакт: Маргарита Пенева 044 62 53 42, 0887 846 348, Александър Дойчинов 
0895 425 354
юни – Ловеч, Градска галерия (8 юни – 8 юли)
включва регион Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Лом
за контакт: Валентин Узунов 0888 844 690 или 068 60 13 80
2018 г. – регионални изложби 
април – София (11 април – 28 април), Галерия на СБХ, „Шипка“ 6, I и II етаж; прие-
мане на 26 и 27 март, II етаж.
включва София-град, София-окръг, регион Перник, Благоевград, Кюстендил
за контакт: Ани Шапкарова 02  846 72 48
май – Стара Загора, Градска галерия (10 май – 10 юни)
включва регион Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитров-
град, Кърджали
за контакт: Марин Добрев 042 62 28 43
юни – Добрич, Градска галерия (7 юни – 6 юли)
включва регион Добрич, Варна, Шумен, Силистра
за контакт: Евелина Ханджиева 0899 991 807, 058 60 22 15
октомври – заключителна изложба (18 октомври – 15 ноември)
Галерия на СБХ, „Шипка“ 6, I и II етаж, София 
за контакт: Ани Шапкарова 02  846 72 48

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

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

2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи, предста-
вени за дипломна защита.

3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, те-
матичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на 
произведенията. Скулптурните творби да са изработени в траен матери-
ал. В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки. Творбите, 
които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.

4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, 
които не отговарят на статута на конкурса.

5. Всеки автор може да представи от една до три творби. Представянето на 
триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.

6. Задължителен формат: 
- за живопис – максимален размер: височина до 200 см и ширина до 200 см  
- за графика и графична рисунка – максимален размер до 80 х 120 см 
- за скулптура – максимален размер до 200 х 200 х 200 см.

7. В Националната изложба конкурс за Големите награди на „Алианц България“ 
през октомври 2018 г. в София участват само наградените и номинираните 
автори от регионалните изложби от 2017 и 2018 г. Журито има право да 
определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната 
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изложба, като ще бъде включена минимум по една творба от всеки автор. 
Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионал-
на изложба. Наградените творци участват с други свои творби по техен 
избор.

8. Транспортните разходи са за сметка на участниците.
9. Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творби-

те и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на 
транспортирането им до изложбата и обратно.

10. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:  
- името на автора, точен адрес и телефон за връзка  
- заглавие, техника, година, размер в сантиметри. 
Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на компютър или на   
ръка с четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с рег- 
ламента на изложбата.  
Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.  
(приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога)

11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от 
авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. Орга-
низаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от 
изложбата.

12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба 
конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получа-
ват безплатен екземпляр от него.

ЖУРИ 
• Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава на жу-

рито влизат творци и изкуствоведи, определени от „Алианц България“. 
Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриване-
то на проявите. 

• Всички членове на журитата са различни за всяка изложба освен представи-
теля от страна на „Алианц България“.

• Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито 
не се предоставя. Неприетите творби се връщат.

• Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на „Алианц Бълга-
рия“ (аllianz.bg), в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.

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

 
Регионални награди 
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба  
- 6 награди за живопис х 2000 лв. 
- 6 награди за скулптура х 2000 лв. 
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- 6 награди за графика х 1000 лв.  
Национални награди  
- Голяма награда за живопис – 4000 лв.  
- Голяма награда за скулптура – 4000 лв. 
- Голяма награда за графика – 4000 лв.

2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.
3. Издаване на каталог на два езика, в който са представени всички наградени 

творби от регионалните изложби и големите награди и по една творба от 
всички номинирани автори, които участват в заключителната изложба в 
София през октомври 2018 г. Допуснатите за участие във финалната излож-
ба автори получават безплатен екземпляр от него.

4. Диплом за всички наградени и номинирани автори. Големите награди се 
връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването 
на заключителната Национална изложба конкурс в София.

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

КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС – РУСЕ, 2018

ТЕМА
„Еxlibris – exlittera“. Темата на конкурса предоставя възможност творците да 
интерпретират предаването и запазването на послания във времето и прос-
транството с помощта на азбучни или знакови системи на всички култури и 
народи (знаци, символи, букви). Могат да се пресъздават всички познати в света 
начини за подобна комуникация.

УСЛОВИЯ
Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови 
ограничения. Участниците са разделени в две възрастови категории:
- до 18 години
- над 18 години.
Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозна-
чени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авто-
рите могат да участват с максимум три графики по четири копия от всяка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Попълнен и подписан апликационен формуляр, достъпен в sbhart.com и libruse.bg.
На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към апли-
кационния формуляр. Името на автора и на творбата да бъдат изписани на ан-
глийски език. В случай на промяна на данните авторите се задължават да уведо-
мят за това библиотеката. 
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В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX LITTERA“. Могат 
да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки 
екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора.
Максималният размер на изображението е 130 х 130 мм, на графичния лист – 150 
х 210 мм.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Графиките се изпращат по пощата до 31 май 2018 г. вкл. (важи датата на по-
щенското клеймо) на адрес:
Регионална библиотека „Любен Каравелов“, ул. „Дондуков-Корсаков“ 1
Русе, 7000

СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ
Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен 
Каравелов“ – Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната 
колекция на Графичния кабинет към библиотеката, като Регионална библиоте-
ка „Любен Каравелов“ – Русе придобива по силата на и едновременно с право-
то на собственост върху произведенията и всички останали права по ЗАПСП, в 
т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите, в рамките на 
културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично 
авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнагражде-
ние за автора. Участието в конкурса е равнозначно на приемане на настоящия 
регламент от страна на всеки автор, като с подписа си върху апликационни-
яформуляр същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно прехвърляне на 
правата върху изпратените творби в полза на библиотеката.

НАГРАДИ
• Голяма награда на стойност 500 евро. 
• Награда за участници до 18 години.
• Спонсорски награди. 

След предварителна селекция допуснатите за участие в конкурса автори ще 
бъдат представени в каталог с по една творба. Издава се печатен каталог, 
който всеки участник има право да получи срещу заплащане на пощенските 
разходи. Всеки творец, отговарящ на изискванията на конкурса, получава елек-
тронен сертификат за участие. Получените екслибриси се публикуват на сайта 
на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (libruse.bg) и се показват в 
представителна изложба в периода септември – октомври 2018 г. 
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V ТРИЕНАЛЕ НА ТЕКСТИЛНОТО ИЗКУСТВО (TEXTILE ART OF TODAY) –  
БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ

Петото триенале Textile Art of Today (Текстилното изкуство днес) е междуна-
роден обзор на съвременното професионално текстилно изкуство и последни-
те тенденции в него, който се провежда в Братислава, Словакия. Триеналето 
включва и категория за произведения на студенти от училищата по изобрази-
телно изкуство. Изложбата ще представи иновативни творби, които преми-
нават границите на класическия текстил. 
Организаторите заявяват: „Очакваме с нетърпение да работим със съвременни 
технологии, като например свързване на мобилни приложения с произведения 
на изкуството. Бихме искали да видим произведения, които работят с арома-
ти, светлина, сянка, кинетика, както и произведения, които засягат глобални 
теми. Разбира се, има и класически текстилен гоблен. Приветстваме текстил-
ни инсталации и обекти, видео, произведения, които са по-близки до скулпту-
рата, също и бижута.“

Кандидатите попълват онлайн формуляр за участие (на английски език) на 
сайта на триеналето http://textileartoftoday.com/en и го изпращат на имейл 
textileartoftoday@gmail.com.

Срок за кандидатстване – 16 април 2018 г.
Изложбата с одобрените творби ще бъде открита на 7 септември 2018 г. в Бра-
тислава. След закриването през ноември произведенията ще бъдат показани и в 
други галерии в Словакия, Чехия, Унгария и Полша.
Пълният график на изложбата и още информация – на textileartoftoday.com. 

43 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА 2018 

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

ЦЕЛИ
• да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България
• да допринася за популяризирането на творчеството на българските кари-

катуристи в страната и в чужбина

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в об-

ластта на карикатурата
• Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две 

национални изложби)
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• Минимален формат на представените карикатури – А4 
• Работите се предават задължително монтирани на не повече от 5 бр. бели 

или сиви картонени табла / паспарту със задължителен размер 50 х 70 см.

СРОКОВЕ
• Приемане: 3 април 2018 г. в изложбената зала на 4 ет., СБХ, „Шипка“ 6
• Откриване: 5 април (четвъртък) 2018 г., 18.00; СБХ, „Шипка“ 6, 4 ет.

ИЗДАНИЯ
За изложбата се издават плакати и покани.
Участието на всеки художник в изложбата се приема като негово съгласие кари-
катурите да бъдат репродуцирани за популяризиране на събитието и дейност-
та на секция „Карикатура“.

ЖУРИРАНЕ
• Селекционна комисия, съставена по предложение на секция „Карикатура“ и 

съгласувана с УС на СБХ, преглежда всички представени творби и определя 
колекцията на изложбата

• Жури, назначено от УС на СБХ по предложение на секция „Карикатура“, оп-
ределя наградите на изложбата (при наредена експозиция, непосредствено 
преди откриване на събитието). Към състава на журито се включват и 
представителите на организациите партньори.

НАГРАДИ
• Награда на Съюза на българските художници
• Награда на секция „Карикатура“ за цялостно творчество 
• Награда на Столична община „Доньо Донев“ 
• Награди на различни медии и партньори

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – СОФИЯ 2018

1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2018 ще се про-
веде от 4 до 28 септември 2018 г. в галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 
125.

2. Всеки желаещ да участва в експозицията трябва да изпрати попълнен фор-
муляр и дигитални снимки на всяка творба до 30 юни 2018 г.

3. Селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекцията до 
15 юли 2018 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за 
излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в 
оригинал в галерия „Райко Алексиев“.

4. Селектираните творби ще се приемат на 31 август и 1 септември 2018 г. в 
галерия „Райко Алексиев“.

5. Връщане на творбите – 29 септември 2018 г.
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6. Участие
• Фестивалът е отворен за участие към всички артисти, работещи с ке-

рамични материали.
• Всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски 

оригинали, създадени в последните три години.
• Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регис-

трация, изтеглен от sbhart.com.
• Дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, фор-

мат jpg., резолюция 300 dpi. На всеки файл с изображение да бъдат отбе-
лязани: име на автора, име на творбата, размери на творбата, година на 
създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се приложи 
допълнителна схема за начина на подреждането й.

• Всеки участник заплаща такса за участие в размер на 20 лв. в счетовод-
ството на СБХ или по банков път: 
Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“
BIC UNCR BGSF IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26
Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.

• Участниците поемат сами разходите по транспортиране на творбите 
до посочения адрес и обратно.

• Организаторите гарантират сигурността на получените творби по вре-
ме на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по 
време на транспорта.

7. Каталог 
Всеки автор, селектиран за участие, трябва да представи лична снимка, 
кратка автобиография и творческа концепция в срок до 4 септември 2018 г.

8. Награди
• Награда за цялостно представяне.
• Награда поощрение за млад автор.

Наградите се определят от жури, съставено от изявени творци и изкуство-
веди.

БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2018

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Биенале „Тенец“ се провежда в град Монтана. Организира се на всеки две години. 
За първи път е проведено през 2014 г. В него могат да участват художници с 
произведения на живописта, скулптурата, графиката и приложните изкуства.

ОРГАНИЗАТОРИ
Община Монтана, Съюз на българските художници (СБХ), Художествена галерия 
„Кирил Петров“ – Монтана, Представителство на СБХ – Монтана, Дружество 
на художниците „Тенец“ – Монтана.
Провежда се под патронажа на кмета на община Монтана.
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РЕГЛАМЕНТ
Могат да участват всички художници с творби, които са създадени през послед-
ните три години и не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси. 
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и прилож-
ни изкуства. Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.
Максимален размер на творбите – 100 см. Творбите се предават в подходящ за 
експониране вид. Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 10 до 18 
септември 2018 г., като задължително се попълва формуляр за участие, приема-
телно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие, 
които може да бъдат изтеглени от сайта на СБХ (sbhart.com) или на община 
Монтана (montana.bg).
Авторите от страната да изпращат живописните творбите на адрес:
3400 Монтана, ул. „Цар Борис III“ 19, Художествена галерия „Кирил Петров“.  
За контакт: Любомир Мечков, 0889 701 367; 096 30 72 18
Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства да се изпра-
щат на адрес:
3400 Монтана, бул.„Трети март“ 64, галерия „Кутловица“. За контакт: Дончо 
Планински, 0886 064 441
Творбите се оценяват от жури, съставено от представители на СБХ и община 
Монтана, назначено със заповед на кмета на община Монтана.
Изложбата се открива на 1 октомври 2018 г. в ХГ „Кирил Петров“ и галерия 
„Кутловица“ – град Монтана, от 17.30 часа и ще продължи до 1 ноември 2018 г.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат 
от ХГ „Кирил Петров“. Транспортните разходи са за сметка на авторите. Твор-
би, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собстве-
ност на ХГ „Кирил Петров“ – Монтана. Организаторите си запазват правото 
да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, 
каталози и други.
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СИМПОЗИУМ „ЯСНА ПОЛЯНА“ 2018

От 12 до 31 юли 2018 г. в село Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе На-
ционалният симпозиум по скулптура в дърво с международно участие. Желаещи-
те да участват в симпозиума следва да представят до 30 май 2018 г. в секция 
„Скулптура“, СБХ, ул. „Шипка“ 6, София 1504, следните материали:

1. Творческа биография
2. Пластичен проект
3. Снимков материал от подобни изяви

Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за 
работа: странджански дъб масив – височина 280-300 см, диаметър 35-60 см.
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с 
посочените размери.

VI МЕЖДУНАРОДЕН СКУЛПТУРЕН СИМПОЗИУМ – ИЗМИР 2018  

Темата на симпозиума е „Измир и митологията“, материалите – камък и бронз. 
Ще бъде реализиран в две категории – първата, с материал камък, ще се със-
тои от 3 септември до 2 октомври 2018 г.; втората, с материал бронз – от 8 
октомври до 5 ноември 2018 г. 

СПЕЦИФИКАЦИИ
Жури определя 15 участници (или по-малко) на базата на заявеното във формуля-
ра за участие – 10 за първата категория, 5 за втората категория на симпозиума. 
Заявените във формуляра за участие проекти трябва да са оригинални, да не са 
предварително изработени. Може да се кандидатства за двете категории, но 
трябва да бъдат подадени два отделни проекта. Работите трябва да са в раз-
мер, подходящ за поставяне в градска среда. 

ТРАНСПОРТ
Транспортните разходи (двупосочен самолетен билет икономична класа и 
трансфер от и до летището), настаняването, включително закуска, обяд и ве-
черя, са за сметка на организаторите. Настаняването е в хотел 4 звезди, в са-
мостоятелна стая. Участникът може да бъде придружен, като поеме разходите 
на придружителя си за транспорт, хотел и храна. 
Плащането на художниците в размер на 5000 евро ще бъде извършено на два 
транша. 2000 евро ще бъдат платени предварително в рамките на 3 дни от 
началото на работата на художниците; оставащите 3000 евро ще бъдат из-
платени на тези, които завършат работата си в последния работен ден на 
симпозиума. В случай че работата не бъде завършена, предоставеният аванс от 
2000 евро следва да бъде върнат на организаторите.
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Формулярът, на основата на който ще бъдат избрани участниците, се състои 
от следните елементи: 

• Формуляр за кандидатстване, попълнен подробно (от sbhart.com или 
izmirworkshop.org).

• Не повече от една страница A4 творческата биография, на английски или 
турски език, като се посочат 10-те най-важни участия.

• Визуален материал, представящ 6 творби на художника. Снимките трябва 
да са 72 dpi.

• Чертеж на готовата композиция от различни гледни точки.
• Подробен списък на материалите, които ще бъдат използвани от художника.
• Чертеж на монтажа на скулптурата и на осветлението, ако е необходимо.
• Подробен чертеж на пиедестала и изясняване на неговите материали.
• Кратко изложение на композицията на английски или турски език, ако това е 

необходимо от страна на художника.
• Формулярът за кандидатстване само в pdf формат, състоящ се от горе-

посочените елементи и не повече от 1,5 MB, трябва да бъде изпратен по 
електронна поща на info@izmirworkshop.org не по-късно от 28 март 2018 г. 
17 часа местно време. 

Ще бъдат приемани само документи, изпратени по електронна поща. Кандидат 
с непълна документация ще бъде отхвърлен.
(пълният текст е публикуван на sbhart.com) 

 
БИБЛИОТЕКА И АРХИВ

Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за 
всички любители на изкуството, който постоянно се обогатява, включител-
но и с дарения. Ръководството на СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. 
и ваши авторски, информационни материали, архиви, свързани с историята и 
настоящето на изобразителното изкуство. В библиотеката те ще бъдат опа-
зени, дигитализирани и използвани от много хора. 
За връзка: Наташа Ноева, 02 948 37 37 

ЗАТВОРЕНА БАЗА
В базата на СБХ в кв. „Изгрев“, София, няма да се настаняват хора за неопреде-
лено време поради ремонт. 

СЛЕД ИЗЛОЖБА
Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и 
съобразно подписаната от тях декларация да изнесат творбите си след 
закриването на експозицията.
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ЛОГО НА СБХ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни мате-
риали (постери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително тряб-
ва да се използва единствено запазеният знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кън-
чев. Знакът се изтегля от сайта sbhart.com. Преди отпечатване материалите 
се съгласуват с Информационния отдел (press@sbhart.com).

ПУБЛИКУВАЙТЕ В УЕБСАЙТА НА СБХ 
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заяве-
но желание (на имейл press@sbhart.com, по телефона или в Международния отдел 
на СБХ) всеки автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп 
след проверка за платен членски внос. Стандартният пакет включва 5 репро-
дукции и творческа биография. Той е безплатен. Разширеният пакет включва 
до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика“ и „От автора“ и 
струва 25 лв. годишно с ДДС.

ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКА ИЗЛОЖБА
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се 
заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се 
възползват от създавания фотоархив по всяко време при издаване на каталози и 
други материали или за личен архив и да получат снимки 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. 

ТЪРСИ СЕ ИНФОРМАЦИЯ
Сдружение „Български юнак“ се интересува от всякаква информация, свързана с 
наследниците на десетте швейцарски учители по гимнастика, дошли в България 
през 1894 г. на 13 май (стар сил). Четирима от тях остават да работят, живеят 
и умират в България (за тях се търси всякаква по-подробна информация). Това са:
Луи Айер – живял в Лом, Силистра, Русе, воювал е по фронтовете на три войни 
и на 2 септември 1916 г. умира край Дойран.
Даниел Бланшу – живял в Кюстендил, Солун-Македония (до 1912 г.) и София – 
умира 1945 г.
Жак Фардел – живял в Казанлък (до 1906) и София, умира на 10 юли 1942 г. 
Алоис Бюнтер – живял във Велико Търново и Варна, умира на 13 март 1934 г. Него-
ва наследница е художничка, която живее в София, около храма „Св. Ал. Невски“. 
За контакт: инж. Дочо Шипковенски, секретар на Сдружение „Български юнак“, 
тел. 0888 620 519, e-mail: shipkovenski@engineer.bg 

с ъ о б щ е н и я
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Честит празник! Да, за всички нас пър-
ви февруари, рожденият ден на забеле-
жителния български художник Владимир 
Димитров – Майстора, е празник, още 
повече че сме точно тук, в известната 
на всички българи кюстендилска гале-
рия, този храм на изкуството, достойно 
носещ името си. Преди да продължим с 
връчването на Националната награда 
за живопис, бих искал да споделя общо-
то вълнение, емоцията, породени и от 
задълбоченото слово на Станислав Па-
мукчиев, и от силните думи на Валентин 
Господинов, и от духа на впечатлява-
щата изложба на предишния носител на 
наградата Николай Майсторов, и от за-
служените аплодисменти и заедно да се 
опитаме да приемем цялата атмосфера 
на тържествената ни среща като мно-
го, много специална.
Преди 45 години е връчена първата наг- 
рада „Владимир Димитров – Майстора“. 
Всъщност не една. За 1973 г. лауреати-
те са четирима: роденият в края на XIX 
век Кирил Петров, тогава 76-годишен, 
родените в първото десетилетие на XX 
век Илия Петров и Вера Недкова, както 
и значително по-младата от тях Кали-
на Тасева. Какви имена, какви силни за 

българското изобразително изкуство 
творчески личности, какви години… 
Оттогава наградата се връчва без пре-
късване до 1989 г., но след настъпилите 
промени в страната тя е спряна, като 
Надежда Кутева е последната, имала то-
гава честта да я получи… 
Днес, търсейки отговор на въпроса как-
во е една награда, в съзнанието ни се 
преплитат понятия като признание, 
чест, слава, памет, мечта, стимул, рав-
носметка, амбиция, гордост, успех… Или 
нещо много повече за тези, за които е 
предназначена, и нещо по-различно, за 
онези отстрани… А какво по-специално 
може да означава за един художник награ-
да точно на името на Майстора? Труд-
но е за обяснение, предвид святостта 
на името и гения на неговото изкуство. 
Нека да добавим и авторитета и талан-
та на всички големи имена в българската 
живопис, които вече са имали честта да 
получат това признание. Редом с тези, 
които вече споменахме в началото, са 
и имената на Златю Бояджиев, Цвят-
ко Дочев, Иван Ненов, Ненко Балкански, 
Атанас Яранов, Васил Бараков, Теофан 
Сокеров, Александър Петров, Веса Ва-
силева, Атанас Пацев, Стоян Сотиров, 

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС 
„ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА“ 2017

Престижната награда бе връчена на Анета Дръгушану, която 
бе номинирана за забележителната ѝ изложба през октомври 
2017 г. в галерията на СБХ – „Шипка“ 6. Традиционните 
тържества в Кюстендил по повод рождения ден на Майстора 
събраха в галерията общинското ръководство, представители 
на СБХ, художници, журналисти и почитатели на изкуството.

с ъ о б щ е н и я
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Генко Генков, Иван Димов, Емил Стойчев, 
Димитър Киров, Бисера Прахова, Георги 
Баев, Милко Божков, Спас Нешовски, Йор-
дан Попов, Йоан Левиев, Румен Гашаров, 
Кольо Витковски, Светлин Русев, Емил 
Попгенчев, Йордан Кацамунски, Андрей 
Даниел, Свилен Блажев, Ивайло Мирчев, 
Станислав Памукчиев, Николай Майсто-
ров…
Сега нека отново да се опитаме да си 
представим какво може да означава тази 
награда за този, който я получава днес. 
Но преди да научим неговото име и да 
разберем как ще се почувства, отличен 
редом с толкова значими имена на бъл-
гарската живопис, нека да изкажем бла-
годарности. 
Удовлетворени сме, че след повече от 
две десетилетия традицията е възро-
дена, че наградата отново съществува.  

Всъщност по-точно е да се каже, че през 
2012 г. тя бе учредена наново, а наш дълг 
е да не пропускаме поводите да изра-
зим признателността си към хората и 
институциите, които направиха това 
възможно. На първо място бих поста-
вил община Кюстендил и нейния кмет 
г-н Петър Паунов. Лично на него и на об-
щината дължим най-голямата си благо-
дарност. Днес фокусът на значимостта 
на културните събития е изместен от 
столичния център към един прекрасен 
български град, какъвто е Кюстендил. И 
ако медиите по някакви причини не от-
разяват това, то поне ние, присъства-
щите тук, лично го преживяваме. 
Изключителна заслуга за учредяването 
имат и г-н Михаил Калдъръмов, бившият 
директор на галерия „Владимир Димит-
ров – Майстора“, както и настоящият 
ѝ ръководител, един от активните съ-
временни скулптори и преподавател в 
НХА Валентин Господинов. Специална 
роля за възраждането на наградата изиг- 
ра и нашият известен художник, живее-
щият и творящ в Кюстендил Свилен Бла-
жев. Голяма благодарност дължим и на Ми-
нистерството на културата на Репуб- 
лика България. С неговата подкрепа наг- 
радата утвърди своя престиж и придо-
би национална значимост. Благодарност 
като съучредител заслужава и Съюзът 
на българските художници, както и це-
лият екип на ХГ „Владимир Димитров 
– Майстора“ за топлото домакинство 
и професионализма в организационната 
работа. 
Тази година сред направените предложе-
ния за наградата бяха имената на следни-
те художници: Динко Стоев (София), Ни-
колай Караджов (Русе), Любомир Савинов 
(София), Анета Дръгушану (Видин), Ва-
лентин Дончевски (Стара Загора), Богдан 
Александров (Видин), Милен Джановски  

с ъ о б щ е н и я

Анета Дръгушану / Откриване на юбилейна 
изложба в София, 2017 г.
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(Велико Търново). Всички предложения 
бяха добре мотивирани и отговаряха на 
изискванията.
Журито, гласувало настоящата награ-
да, бе избрано от УС на СБХ в следния 
състав: Любен Генов – председател (по 
статут председателят на СБХ е пред-
седател и на журито) и членове: проф. 
Андрей Даниел, проф. Ивайло Мирчев, 
проф. Марин Добрев, проф. Николай Май-
сторов, проф. Станислав Памукчиев, 
Деля Чаушева, Ралица Игнатова, Нико-
лай Янакиев – представител, излъчен от 
Община Кюстендил, и Мариана Карако-
стова, представляваща Министерство 
на културата, както и представителят 
на Контролната комисия на СБХ Петър 
Митев.
След първия етап на гласуването бяха 
определени следните пет номинации: 
Анета Дръгушану, Валентин Дончевски, 
Динко Стоев, Любомир Савинов, Нико-
лай Караджов. В основата на тези номи-
нации стояха следните събития: голяма 
юбилейна ретроспективна изложба на 
Анета Дръгушану в един от салоните 
на „Шипка“ 6 по повод 80-годишнината 
ѝ (предложение, внесено от секция „Жи-
вопис“ на СБХ); голяма самостоятелна 
изложба живопис на Динко Стоев в зала 
„Райко Алексиев“ в София, предшества-
на от друга негова изложба същата го-
дина в софийската галерия „Стубел“ (по 
предложение на секция „Живопис“ към 
СБХ); голяма ретроспективна изложба на 
Валентин Дончевски в салона на Старо-
загорската опера (предложение, напра-
вено от представителството на СБХ в 
Стара Загора); голяма изложба живопис 
на Любомир Савинов на „Шипка“ 6 (пред-
ложение, внесено от членовете на жури-
то); редица изяви на русенския художник 
Николай Караджов, както и качествата 
на цялостното му творчество (предло-

жение, изпратено от екипа на ХГ Русе).
Според регламента, във втория етап 
от гласуването този от номинираните, 
който получи най-много, но не по-малко 
от 51% от гласовете на журито, печели 
наградата. Тазгодишният лауреат, съб-
рал убедителните девет гласа „за“ от 
11-членното жури, освен с безспорните 
качества, отреждащи му това място, се 
очертава не само като първото изклю-
чение в новата история на това съби-
тие, но и като своеобразен водач пред 
всички носители на наградата от съз-
даването досега. Но за това по-късно –  
завесата ще вдигнем постепенно…
Скоро с колеги разговаряхме за това, че 
именно изобразителното изкуство (за 
разлика от поезията например) е ти-
пичен пример за изкуство на продължи-
телното и постепенно узряване и на 
дългогодишното натрупване на взаимно 
зависими качествени резултати. Разби-
ра се, и в историята на това изкуство 
има впечатляващи изключения и редица 
случаи на кратковременни изригвания 
на творчески гении или рано „взривили 
се“ таланти. За мнозина от тях казано-
то по-горе се потвърждава и по линия 
на значително по-късно последвалото 
обществено признание, като често с 
догадки се опитваме да си представим 
къде би ги отвел творческият им път 
при по-благосклонна съдба… 
За радост настоящият лауреат е от оне-
зи типични за процесите в изобразител-
но изкуство личности, дарени с творчес- 
ко дълголетие и плодовитост, израсли 
не само благодарение на рано избуял та-
лант, но и вкоренени върху завидно тру-
долюбие, овладян характер и упоритост, 
непоколебимо постоянство, необхо-
дими по пътя на зрелия творец, мъдро 
натрупващ опит, и скромно и непокла-
тимо, стъпка по стъпка надграждащ  

н а г р а д а
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новите пластически качествени резул-
тати.
Сред редицата изкуствоведи, изразили 
специалното си отношение към твор-
чеството на тази личност, е проф. 
Чавдар Попов, който пише следното: 
„В творчеството ѝ се осъществява 
своеобразен синтез между класическа и 
модерна живопис. От класическата жи-
вопис развива грижата и вниманието 
към композицията, култивирането на 
богатите, съзнателно и едновременно 
интуитивно редуцираните монохром-
ни живописни тоналности, занаятчий-
ската, в най-високия смисъл на думата, 
направа на картината. От модерното 
изкуство извлича необходимите за себе 
си уроци относно възможните худо-
жествени и пластически хиперболи, вза-
имопроникването и взаимопресичане-
то на планове и пространствени зони, 
елиминирането на сюжетния разказ…
От всички тези компоненти, съчета-
ни в органичното единство на картин-
ния свят, се ражда ярката индивидуална 
и категорично стилово разпознаваема 
физиономия, която от години определя 
едно неповторимо присъствие в съвре-
менния ни художествен живот.“
Неслучайно доцент Ружа Маринска в сло-
вото си от откриването на последната 
изложба на въпросния творец ни при-
помня кои от качествата на своя та-
лантлив ученик е забелязал един именит 
художник и учител – „пластическото 
разбиране и изключителната чувстви-
телност“. Доцент Маринска очевидно 
високо цени тази артистична личност 
и „с пълна убеденост“ твърди, че „сме 
изправени пред един феномен на абсо-
лютно творчество от най-висок ранг“. 
Не крие и възхитата си от нейния „усет 
за тайнството на живота, за великото 
в делничното“. Впечатлена е от харак-

терния ѝ глас, който „се откроява – осо-
бен, личен и незабравим“.
За качествата на изкуството на този 
творец може дълго да се говори, но тъй 
като вече трябва да узнаем името на 
тази личност, ще разкрия, че рождената 
ѝ дата е 29 октомври 1937 г., а мястото 
е далеч оттук, в село Поточ, Румъния. 
През 1963 г. завършва живопис при из-
вестния художник проф. Корнелиу Баба в 
Художествената академия „Николае Гри-
гореску“ в Букурещ. Повече от 50 години 
живее и твори във Видин, България. Има 
редица самостоятелни изложби у нас, в 
Румъния, Сирия, Англия, Франция, Ита-
лия, Монако и много други места по све-
та. Носител е на орден „Кирил и Мето-
дий“ – II степен, на отличието „Златен 
век“ на Министерство на културата, 
както и на наградата „Захарий Зограф“. 
Творецът, носител на Националната на-
града за живопис „Владимир Димитров – 
Майстора“ в настоящото, шесто изда-
ние от новото учредяване, за пръв път 
е жена. Интересно е и това, че в сравне-
ние с всички лауреати от 1973 г. насам тя 
е художникът с най-дълга творческа би-
ография в момента на награждаването. 
Нека да честитим и да пожелаем още 
много години здраве и висока творческа 
активност на изключителната и непов-
торима Анета Дръгушану! 

 Любен Генов 
председател на СБХ 
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Любен Генов:
Добър вечер на всички! Радвам се, че 
сме тук заедно. Преди известно време, 
на откриването на тази изложба, също 
имах възможност да кажа няколко увод-
ни думи като представляващ организа-
цията Съюз на българските художници, 
собственик на тази галерия и домакин на 
едно събитие, на което имаме удоволст-

вието да сме свидетели и сега. Тогава, 
представяйки изложбата, споменахме, че 
предстои такъв диспут. Ако диспут ви 
звучи много тежко, нека да е едно обсъж-
дане или откровен разговор, провокиран 
от експозицията, въздействала по един 
или друг начин на всекиго. 
Разговор, който навярно на много от нас 
липсва, разговор за изобразителното из-

„СПОРЪТ ЗА РЕАЛНОСТТА“ – 
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА

От 5 декември 2017 г. до 12 януари 2018 г. на първия и втория етаж 
в галерията на „Шипка“ 6 бе показана изложбата „Спорът за 
реалността“, реализирана с финансовата подкрепа на Столична 
програма „Култура“. Изложбата бе замислена едновременно като 
изследователски проект и като дискусионен форум. Основната цел 
на проекта с куратори Станислав Памукчиев, Петер Цанев и Кирил 
Василев бе да предложи критически поглед към доминиращите 
идеи в съвременната българска живопис и скулптура. В изложбата 
бяха представени 60 автори от различни поколения с полярно 
противоположни светогледи и естетически възгледи. 
Тук публикуваме текста от състоялата се по време на изложбата 
дискусия. 
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куство с неговите настоящи проблеми.
Като изключим всички произтичащи от 
състоянието на галерията, вида на зали-
те и прочие причини, които биха могли в 
някаква степен да предизвикват у някого 
и негативно отношение към изложбата, 
чисто субективно казано – подчертавам 

това нещо – за мен тази изложба е мно-
го силна и важна за СБХ. Правя изричната 
уговорка, че не се опитвам да кажа, че 
това е най-добрата изложба, нито пък 
мога да пропусна факта, че тук, в тези 
пространства, каквито и да са те в мо-
мента, са правени не една добри, хубави, 
силни, провокативни, смислени изложби. 
Аз съм от този тип хора, които не оби-
чат да обобщават и трудно бих могъл 
да изведа теория за качествата на една 
изложба. Моето отношение се е форми-
рало преди всичко субективно и до голя-
ма степен интуитивно в резултат на 
начина, по който ми влияят творбите 
в една изложба, как ми въздейства тях-
ното живеене в пространството, начи-
нът, по който те присъстват и съжи-
телстват. И това е отношението ми 
към изобразителното изкуство по прин-
цип, оценявайки го преди всичко като 
форма – форма, която впоследствие оп-
ределя своето съдържание. Естетиче-
ското и емоционалното въздействие на 
една творба за мен е по-важно от сми-
словото. Но това е моето отношение. И 
ми се струва важно да го споделя, защо-
то това предпоставя позицията ми не 
само като автор, но и като човек, който 
възприема творбите на своите колеги 
художници и изобразителното изкуство 
въобще.
Още в първите разговори по идеята за 
този проект имах резерви към наимено-
ванието, което ми звучи твърде тежко 
и прекалено глобално за каквато и да било 
изложба, и ако зависеше от мен, не бих 
го избрал. Всички обаче би трябвало да си 
даваме сметка, че това е просто едно 
заглавие на изложба, а не самата изложба. 
И така, както не бихме могли да се произ-
несем за качествата на една книга само 
по нейната корица, така не бихме могли 
да отъждествяваме изложбата и само с Павлин Радевски / Капсулирани форми I 
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начина, по който звучи нейното наиме-
нование, колкото и да е предизвикателно 
или многозначително. И като говорим за 
качеството на една изложба, всъщност 
това е низ от качествата на творбите 
в нея… И стигайки до тях – творбите 
и авторите им – и без да имаме друга 
посока за нашите мисли и разговор, не 
бива да забравяме, че тази изложба е на-
правена изцяло на кураторски принцип. 
Трябва да сме благодарни на тримата 
куратори, създали това събитие, а те 
са проф. Станислав Памукчиев, проф. Пе-
тер Цанев и критикът Кирил Василев. 
Както при откриването на изложбата, 
позволявам си да кажа по няколко думи 
за тях. За Станислав Памукчиев всички 
знаем, че е един безспорен авторитет в 
българското съвременно изкуство. Рес-
пектираща е и неговата дългогодишна 
преподавателска практика в Художест-
вената академия. Като активен худож-
ник той неколкократно е преизбиран за 
секретар на секция „Живопис“ към СБХ и 
точно там, при едно от обичайните об-
съждания, в ръководството на секцията 
сякаш тръгна и първоначалната идея за 
тази изложба. Самият той е инициатор 
и организатор на редица проекти. Не-
отдавна реализира една от мащабните 
тематични изложби тук, на „Шипка“ 6, 

„Неразказаната абстракция“, в съвмест-
но кураторство с проф. Петер Цанев, 
който също е артист, академичен пре-
подавател с авторитет, ръководител 
на катедрата „Психология на изкуство-
то, художествено образование и общо-
образователни дисциплини“. Автор е на 
десетки публикации по проблемите на 
съвременното изкуство, издал е някол-
ко книги и сам е курирал не един проект, 
свързан със съвременното изкуство. Ки-
рил Василев е познат не само като кри-
тик, но дори е по-популярен като поет 
и есеист. Завършил е „Културология“ в 
Софийския университет и от известно 
време води редакция „Пластични изкус- 
тва“ във в. „Култура“. Подчертаният 
му интерес към съвременното изобрази-
телно изкуство го насочва и към редица 
кураторски изяви. Мога да спомена една 
от интересните изложби, които той 
направи в галерия „Райко Алексиев“, на-
речена „Без дистанция“ и представяща 
творчеството на едно поколение бъл-
гарски скулптори, излезли на сцената в 
края на 90-те години и през първото де-
сетилетие на нашия век.
Отново искам да изкажа благодарност 
към кураторите на този проект, в кой-
то те представят селекция от твор-
би на 60 автори от различни поколения, 
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работещи основно в сферата на живо-
писта и скулптурата, но, както всички 
виждаме, в тази изложба има много про-
изведения, които са гранични форми на 
тези видове изкуства и разширяват зна-
чително понятието за традиционните 
изразни средства и материали. 
Този проект е важен и заради това, че 
той е осъществен с помощта на една 
друга институция, която в някаква сте-
пен успешно подпомага българското из-
куство – това е Столична община, на 
която благодарим за това, че приеха 
проектът да е част от Календара на кул-
турните събития за 2017 г. Признателни 
сме за това въпреки съществуващите 
разногласия във вижданията ни по някои 
теми, свързани с изкуството в град-
ската среда, монументалното изкус- 
тво и архитектурния синтез, както и 
категоричното несъгласие на СБХ с ня-
кои практики на общината, довели до 
унищожаването на автентични скулп-
турни образци.
Гост на този разговор е Весела Ножа-
рова, активен художествен критик, ку-
ратор на много събития, свързани със 
съвременно изкуство, сред които се 
отличава проектът ѝ „Място, на което 
не си бил преди“, осигурил участието на 
България на сцената на Венецианското 

биенале през 2007 г. Нейният творчес- 
ки и професионален път преди доста 
време мина и оттук, през СБХ и залите 
на „Шипка“ 6. Ето че тази вечер тя ще 
бъде в ролята на модератор на тази сре-
ща. Преди да ѝ дам думата, бих искал да 
благодаря и на всички вас, че сте тук и че 
заедно ще имаме възможност да погово-
рим за това, което се случва в момента. 
Надявам се, в залата освен нас, автори-
те, да има и други колеги, но и хора от 
различни среди, почитатели, ценители 
на българското изкуство. Важно е да сте 
активни. Качествата на една изложба са 
комплекс от отношения и взаимовръзки 
и зависят не само от това как автори-
те ѝ са погледнали на предизвикател-
ството и участват в нея, но също и от 
всички реакции на онези, които виждат 
изложбата, и от начина, по който я въз-
приемат. И няма еднозначност. Не знам 
дали това ще бъде спор за реалността, 
какво точно е реалността, дали в изку-
ството различията са крайно противо-
положни или допълващи се, но във всички 
случаи е добре да се чуят различни мне-
ния на различни страни. Благодаря, давам 
думата на Весела.

Весела Ножарова:
Добър вечер на всички. Виждам, че тази 
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вечер има много хора, виждам много ко-
леги. За да има смисъл един такъв разго-
вор, много важно е наистина да се получи 
разговор. Така че благодаря на Любо Ге-
нов, че направи едно толкова подробно 
представяне както на проекта, така и 
на всеки един от кураторите, които са 
тук: Петер Цанев, Станислав Памукчи-
ев и Кирил Василев са около мен, на тази 
маса. А моята роля е модераторска, под-
стрекателска и да дам старта на едно 
говорене за изложбата, която съм сигур-
на, че макар да не е изложба, боравеща с 
крайности и с така любимата на всички 
журналисти дума „провокация“ – според 
мен това не е точно изложбата, която 
е провокация, но това е една много ху-
дожническа изложба, изложба, която бо-
рави със самите фундаментални пособия 
на изкуството, на живописта и скулп-

турата преди всичко. Не се опитва да 
скандализира. Но въпреки това дълбоко в 
тъканта на тази изложба има спор. И аз 
мисля, че „Спорът за реалността“ е едно 
много подходящо заглавие и мисля, че е 
добре да започнем да спорим и да разсъж-
даваме за това каква е допирателната 
точка между изкуството и реалността, 
която обитаваме, и как тази реалност 
влиза в изкуството, по какъв начин, ка-
къв е диапазонът на навлизането на ре-
алността в изкуството и, разбира се, 
за каква реалност говорим, защото тук 
понятията за реалност според мен са 
доста широки и много разнообразни. Те 
са породени от спецификата на истори-
ческото развитие на българското изку-
ство – нещо, което също бихме могли да 
обсъждаме подробно.
Аз ще се включвам в дискусията не само 

Милко Божков / Градина, улица „Главна“ (фрагмент)
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като модератор, но и като човек, който 
ще провокира различни теми и ще дава 
някакви оценки импровизирано. Надявам 
се в края да останем с усещането, че сме 
казали нещо много важно за българското 
съвременно изкуство и за съвремието, 
което влиза в изкуството.
Давам първо думата на Станислав Па-
мукчиев като човек, от когото основ-
но идва идеята за спора за реалността; 
това е една изложба, инициирана от 
секция „Живопис“. Може би да си кажем 
няколко думи и по технологията по пра-
венето на тази изложба.

Станислав Памукчиев:
Действително, проектът тръгна като 
идея и намерение от секция „Живопис“, 
с обръщане и към секция „Скулптура“. 
Впоследствие в разговора и оформяне-
то на тази идея бяха призовани като 
съкуратори двама силни теоретици и 
постепенно кураторският екип оформи 
и обособи своя територия. Желанието 
беше тази изложба да се превърне в се-
риозен разговор за днешното битие на 
живописта и скулптурата, отнесена 
към днешното битие на съвременното 
изкуство. Да представи силно и равно-
поставено художници от различни поко-
ления, с активна позиция и категорична 
индивидуалност, със силни светогледни 
позиции. Автори, оказващи влияние вър-
ху процесите в българското съвременно 
изкуство.
Защо „Спорът за реалността“? Трябва 
да кажем, че кръстник е Кирил Василев. 
Това заглавие има полемична енергия. 
През всичките години след 1989 се упот- 
реби много енергия в това, нашето изку-
ство да компенсира и догони нещо, кое-
то исторически не е било възможно да 
бъде изживяно. Тази енергия като порив 
за идентичност и порив за приобщаване 
към света, събрана с енергиите на рево-
люционното време, роди много конфрон-
тирани позиции. Деведесетте години 
бяха време, когато тези конфронтации 
бяха активни и видими, до степен на 
публични нагрубявания и некоректност. 
Постепенно процесът се уталожи, леги-
тимираха се новите медии, легитими-
раха се новите подходи в изкуството, 
концептуалното намери своята тери-
тория. След 2000 г. започна да се говори 
за плурализация, за нормално толерантно 
съжителство на различни артистични 
изразявания, на различни платформи. В 
това време активно се спореше основ-Николай Майсторов / Сили на отвъдното

Спорът за реалността / Общ изглед 

п о з и ц и я



СБХ бюлетин брой
01 /2018

26

но за езика на изкуството, за въвежда-
нето на нови медии. Под това, разбира 
се, стоеше отдолу като скрита енергия 
преразпределението на видимите мес-
та, на йерархиите и на престижността 
в нашето поле. В новото време на плура-
лизъм, на едновременно съществуване с 
известна огорченост ще кажа, че този 
плурализъм не е на базата на осъзнаване 
и допускане на различието и другостта, 
на разбиране кой какво прави, а просто 
на игнориране. В момента артистични-
те пространства са силно сепарирани, 
те отглеждат вътре своята героика, 
имат си своите йерархии, постигнали 
са вътрешна конвенция, „отглеждат“ и 
своя публика. С изненада и за тримата 
куратори, когато се получаваха работи-
те за изложбата, още един път ни беше 

доказано, че различните сфери не се поз- 
нават и не искат да се познават. Още 
повече че хора, които ние мислим за при-
близително в един сектор, те също не 
се познават. Има някаква апатия и нихи-
лизъм от дългото време на неслучване. 
В този проект не става въпрос за ос-
тарелия спор пластично-концептуално 
или кое е съвременно, а за мълчаливото 
доказване чрез самите произведения на 
различията и многообразието от свето-
гледни и творчески позиции, на тяхното 
право на съществуване в съвременния 
социокултурен контекст. Тезите на раз-
личните „силови“ играчи, изразени през 
техния възглед за изкуство – да стоят 
в едно експозиционно пространство. 
Кураторският екип да им даде равно-
поставеност като представяне, като 
позиция в изложбата, като осъществя-
ване на всеки един отделен артист, а 
спорът да е с качеството на собствения 
им резултат. Оттам нататък публика-
та и културно зрящите да имат своето 
предпочитание, избор и коментар. Ко-
гато имаш предпочитания към едно, да 
имаш толерантността да помислиш, че 
и другата страна има основание да прави 
своето изкуство. Проектът призовава 
към толерантност, гледане, познаване 
на другата страна. Спорът да се качи 
на друго ниво, първо на разпознаване на 
аргументите и силата, която стои зад 
различната платформа, и ако се спори, 
да се спори с професионални аргументи. 
Изложбата се обръща и към зрителя – 
това е много важен момент от проек-
та, че той е отворен към зрителя, към 
неговите предразсъдъци и елементар-
ни рецепции на гледане на изкуството. 
Публиката влиза и се опитва да хареса 
нещо. Работи се с апарата „харесва ми“, 
„не ми харесва“ , „хвана ми окото“, „мно-
го е приятно“, „как е пипнато“ – накрая 

Красимир Добрев / Контра
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Васил Симитчиев / Светлина
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си отиват обидени, че това не могат да 
го купят и занесат вкъщи. Това са общи 
констатации, които дойдоха с новото 
време, с това, което става на пазара на 
изкуството и възпитанието на публика-
та. Проектът работи за смесването и 
образоването на публиките, за проумя-
ването на различното и непознатото. 
Тези, които се опитват сериозно и дъл-
боко да се занимават с изкуство, оста-
наха в някакви закрити и самодостатъч-
ни зони. Сега се дава възможност тези 
различни зони да влязат една към друга, 
да намерят своите пресечни и гранич-
ни зони, да общуват и да преосъзнаят 
собственото си качество, но и качест-
вото на другите. В този смисъл изложба-
та е полезна за колегията, за публиката, 

като има и образователен ефект. 
В днешния ден съществуват много и 
различни като творческа позиция худож-
ници. Изложбата е съставена от силни 
произведения на художници с ярка про-
екция и влияние върху художествените 
процеси. Призоваваме към толерант-
ност и опит да се разбере какво става 
в днешния ден, какви идеи владеят бъл-
гарското изкуство. А когато говорим за 
спор за реалността, това може би ни 
подсказва да мислим за структуроопре-
делящите за художественото произве-
дение идеи, светогледни позиции и раз-
биране за реалността. 
Проектът се обединява от желанието 
този път повече да говорим за смисъла, 
отколкото за езика, за формата. Това е 

РАСИМ (Красимир Кръстев) / Old painting. Буше. Диана си почива след баня, 2015 –  1640.  
От серията маслена живопис, отработено моторно масло, петрол, платно
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опит да направим още една крачка към 
осъзнаване на случващото се днес и в по-
следните 25-30 години – по отношение 
на съдържанието, на смисъла, на фило-
софията, на реакциите към динамично 
променящата се среда. Много се надявам, 
че силните теоретици в отбора ще ни 
дадат опорни точки за един смислен раз-
говор.

Весела Ножарова:
Може би трябва да дам думата и на Пе-
тер Цанев.

Петер Цанев:
Ще кажа няколко думи от гледна точка 
на това, че аз вярвам и съм убеден, че 
този проект е наистина изследовател-
ски. Казвам, че проектът е изследова-
телски, защото според мен е трудно да 
се достигне бързо и без напрежение до 
смисловата структура на тази изложба. 
И аз виждам, че повечето реакции към 
изложбата отказват да я структурират 
смислово. Първата написана критика за 
изложбата е от колега, който не е видял 
изложбата, а коментира анонса на кура-
торите за изложбата, направен по те-
левизията. 
Не го казвам с насмешка, защото това 
донякъде потвърждава думите на Бо-
рис Гройс, че днес информацията за из-
куството е по-важна от самото изку-
ство. Това е много интересен феномен 
– кога започва възприемането на една 
изложба и на една творба на изкуството 
и дали понякога не приключва още преди 
да е започнало. Аз предлагам да започнем 
със „Спорът за реалността“ и с дискуси-
ята за изложбата.

Весела Ножарова:
Да почетем и Кирил Василев. Кириле, 
имаш думата.

Кирил Василев:
Аз предлагам да отворим дискусията и 
в хода на дискусията ще кажа нещата, 
които съм си намислил.

Весела Ножарова:
Има ли някой готовност да се включи в 
разговора от публиката? Да каже нещо, 
което му е направило първо впечатле-
ние или го е изненадало от самата излож-
ба? Ако няма, аз ще поведа разговора. Аз 
следя повечето от работите, които са 
тук, в изложбата, виждала съм ги, знам 
ги, знам авторите какво работят. За 
мен лично няма някакви големи изненади. 
И също така за мен този спор е абсо-
лютно релевантен и абсолютно акти-
вен и до ден днешен, но имам усещане-
то, че можем да го приключим тук. Имам 
чувството, че той няма бъдеще, няма 

Петер Цанев / Преустановяване на обекта
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да можем да го водим в бъдеще. Мисля, 
че тази дискусия е някакво своеобразно 
закриване на този спор, как съществува 
реалността в изкуството. Мисля, че сме 
дошли до момента, в който кое е съвре-

менно и кое не е съвременно не трябва да 
се дискутира. Аз го чаках този момент 
от доста време, защото аз съм написала 
една книга за историята на съвремен-
ното изкуство и вече към края на тази 
книга усетих, че наистина съвременно-
то изкуство е дотук. Оттук нататък 
ще говорим само за изкуство. Надявам се 
тя да излезе веднага след Нова година и 
да се видят тези две оси, какво е съв- 
ременно, какво е модерно, какво е класи-
чески модернизъм, какво е пластическо 
българско изкуство – все неща, към кои-
то аз лично като изкуствовед и човек, 
който прави изложби, мога да кажа, че 
изпитвам гигантско уважение, защото 
зад всичките тези позиции стои огро-
мен труд, много талантливи художници, 
които вярват в това, което правят, и 
да, наистина много малко се познават 
и уважават – това е абсолютен факт. 
Но достигаме до момента, когато ние 
говорим за изкуство. Реалността под 
различна форма прозира, влиза. Но това, 
което според мен оттук нататък би 
трябвало да бъде важно за всички нас, 
е личната позиция на художника спрямо 
изкуството му и спрямо реалността, и 
спрямо съвремието. Тази лична позиция 
независимо по какъв начин е показана. 
Може да бъде абсолютно релевантна 
към днешния ден, без да използваме раз-
лични определения като „съвременно“, 
„концептуално“ и т.н. Това са средства, 
с които можеш да бъдеш страшно де-
моде, а и страшно актуален. Наистина 
„съвременно“ ми се струва, че не е вече 
термин, на който можем от днешна 
гледна точка да стъпим и да го разтя-
гаме повече. И в някакъв смисъл тази 
изложба го доказва. Защото лично аз не 
виждам голямо противоборство и дра-
матизъм между отделни автори с от-
делни позиции, които ние просто ги по-

Лъчезар Бояджиев / Шах

Росен Тошев / WTF is Brillo
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дозираме като хора, които сме „отвът- 
ре“, че са някакви. В този смисъл на мен 
ми беше много интересно и спокойно да 
гледам изложбата, без да усещам напре-
жение между отделните т.нар. лагери. 
Може би тук можем официално да при-
ключим темата с лагерите и позиции-
те и да кажем: каквото било – било, да 
видим оттук нататък какво ще правим.
Но няма смисъл аз да правя тук изкуст-
воведски анализ импровизе. На мен ми е 
интересно хора от публиката да кажат 
имаше ли момент на възмущение у вас 

защо тези автори са тук. Какво те общо 
имат с реалността. Нека да почнем от 
спора – има ли момент на спор наистина? 
За какво спорим? Има ли място реалнос-
тта в съвременното изкуство? Има ли 
място това, което ни заобикаля, с наше-
то съвремие, което е тежко, драматич-
но, пошло, неприятно, напрегнато? И то 
има ли място в „голямото“, „висшето“ 
изкуство? Как то влиза? Интересно ми е, 
има ли момент у вас като зрители, в кой-
то вие сте започнали да спорите накъ-
де – на долния етаж, където са събрани 

Стоян Куцев / Клетка
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един определен тип художници, или тук, 
където има друг тип художници. Между 
другото, това с двата етажа леко ме 
притеснява, въпреки че още в подред-
бата на двата етажа има желание да се 
постигне хармония. Но някой път искаме 
сблъсък. А този сблъсък се опитваме да 
го избегнем още при подредбата. Това е 
един въпрос, който искам да отправя към 
вас и към Кирил, ако той иска да се вклю-
чи към тази тема.

Кирил Василев:
Нека първо кажа защо се съгласих да 
участвам като куратор в една излож-
ба на съвременна живопис и скулптура. 
Знаете, че през 90-те години спорът за 
съвременното изкуство беше сведен ос-
новно до въпроса за медията. Тоест ар-
тистите, които използваха традицион-
ни медии, не бяха съвременни художници, 
а хората, които използваха нови медии, 
фотография, видео, обекти, инсталация 
и т.н., бяха съвременни. Минаха петнай-
сетина години и разбрахме, че този спор 
е бил ситуативен, защото новите ме-
дии в България изобщо не бяха нови извън 
България. В края на XX и началото на XXI 
век във всички големи центрове на съв- 
ременното изкуство в Европа и в САЩ 
има възраждане на интереса към живо-
писта и скулптурата. Това беше веднага 
възприето и в известен смисъл повто-
рено и в България. От една страна, хора, 
които през 90-те години се занимаваха 
основно с нови медии, изведнъж започ-
наха да правят живопис и скулптура. От 
друга страна, през последните 15 годи-
ни живописта е предпочитана медия за 
много от най-младите художници у нас. 
Естественият въпрос е защо това е 
така. Основните причини са две. Една-
та е, че спецификата на образованието 
в НХА, през която минават повечето 

от художниците в България, продължа-
ва да е такава, че те продължават да 
се насочват предимно към традицион-
ните медии. Втората е, че към тради-
ционните медии ги насочва натискът на 
пазара. Ако изключим тези две причини, 
същественият въпрос е дали връщане-
то на живописта и скулптурата дава 
нови смислови възможности, дали това 
връщане е признание, че изоставяйки 
традиционните медии през 90-те, ар-
тистите, които искат да правят адек-
ватно на съвременността изкуство, се 
лишиха от определени възможности, от 
определен инструментариум. 

Димитър Яранов / Преди ЕНР ефект
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Аз смятам, че в тази изложба ясно се 
вижда, че има действително несъв-
местими представи за реалността. И 
тримата куратори се обединихме около 
схващането, че съществените разлики 
между художниците не идват от техни-
ка, стил, сюжети, жанрови схеми и т.н. 
Съществените разлики идват от пре-
делния референт, към който са отнесе-
ни техните произведения. Този пределен 
референт условно нарекохме реалност. 
Можем да го наречем смислов хоризонт, 
можем да го наречем фокусна точка, към 
която е прицелено цялото артистич-
но усилие. В това отношение аз виждам 
драстични различия. В изложбата са съб- 
рани четири поколения художници, меж-
ду много от които има връзка учител-
ученик. И въпреки това има съществени 
разлики. При повечето от най-възраст-
ното поколение – 70-80-годишните ав-
тори, както и при част от следващото 
поколение, 50-60-годишните, ясно личат 
две неща: първо, една метафизична на-
гласа и екзистенциалистки подход към 
въпросите на индивидуалното същест-
вуване и отношението към света и дру-
гите. Следващият момент е базисното 
неприемане на света, в който живеем. 
На втория етаж, при по-младите колеги, 
напротив, има базисно приемане на све-
та и това е много съществена разлика. 
И тук наистина започва един съществен 
спор, който не е спор между идеологеми, 
не е спор между пътища в изкуството, а 
е спор за нашите най-основни интуиции 
и схващания за света, който ни заобика-
ля. На долния етаж доминира траурът, 
условно казано. Този траур не е траур 
по загубата на човешко същество. Този 
траур действително е траур по загуба 
на един метафизичен порядък. Този тра-
ур е траур по смъртта на Бога – ако мога 
да перифразирам Ницше. Там има различ-

ни художници, между които има различ-
ни стилови характеристики, но общото 
усещане действително е за това, че те 
работят в ситуацията на траур по един 
изчезнал абсолют, по един изчезнал ме-
тафизичен порядък. Опитват се да го 
призовават, опитват се да го удържат 
по един негативен начин. В теология-
та – знаете, има такъв начин на бого-
словстване – апофатическо богословие, 
когато за Бога се говори само с отрица-
ние. На нивото на екзистенцията имаме 
работи като тези на Динко Стоев, на 
Венцислав Занков, на Симеон Симеонов, 
на Антоанета Гълъбова, в които изра-
зяват състояние на ужас. В известен 
смисъл този ужас не е новост. Трябва да 
признаем, че в този вик, който е репли-
киран по няколко различни начина в пока-
заните работи, звучи викът на Едвард 
Мунк. Има някакви нагласи, някакви ба-
зисни преживявания на света, които са 
се съхранили в продължение на цял век. 

Симеон Симеонов / Тук I
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Качвайки се на втория етаж, виждаме 
нещо съвършено различно. Виждаме край 
на траура. Ще се върна отново към Ниц-
ше. Ницше е смятал, че траурът от за-
губата на Бога като всеки траур в един 
момент ще свърши. А човечеството, 
човекът, ще приеме случайния си харак-
тер, случайния характер на културата, 
на обществото и т.н. и също така ще 
приеме факта, че нищо ново под слън-
цето не може да има. Знаете неговата 
идея за вечното завръщане. Но достойн-
ството на човека според Ницше би било 
в това да приеме този факт, а именно 
че непрекъснато ще се повтаряме, и да 
устрои своето съществуване, да се нау-
чи да живее с този факт. Големият спор 
е дали действително траурът по изчез-

ването на един абсолют може да бъде 
изживян. Аз така бих превел централ-
ната, фокусната точка в тази изложба. 
Очевидно, за една част от художниците 
тук (по една или друга причина това е и 
поколенческа разлика) траурът е наджи-
вян. Светът е приет, светът е място, 
където играем със знаци, със символи, 
които пародираме, преобръщаме и т.н. 
Въпреки всичко нямаме усещането за за-
губа на смисъла. Напротив. Вие виждате, 
че има картини, които са критични към 
настоящето, те ясно могат да се видят 
на този етаж, но това е едно критично 
отношение в рамките на зоната на ек-
зистенциален комфорт на артистите. 
Ясно се усеща, че съществуването не е 
поставено радикално под съмнение. Ние 

Веселин Начев / По натура
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можем да пародираме масовата култу-
ра, нейните образи и т.н., но в края на 
краищата тя не ни заплашва по същес- 
тво. Докато на долния етаж има авто-
ри, за които съвременността заплашва 
съществуването ни в сърцевината му. 
Между тези две позиции има пропаст. 
Това, което според мен по-възрастното 
поколение може да види и да научи от 
по-младото поколение, е ироническата 
дистанция. Защото какъвто и да е този 
траур, това е траур в една игра, наре-
чена изкуство. Той винаги има степен на 
относителност, на условност, в него 
има игрови характер. Авторите от по-
възрастното поколение се опитват да 
скрият игровия характер, условността 
на този траур, и максимално да го дове-
дат до присъствие пред зрителя. Оче-
видно, тук голяма част от артистите, 
които виждаме на втория етаж, не вяр-
ват в това. Те са деконструктивистки 
настроени, те искат да извадят кар-
тите на масата. Това, което липсва при 
тях обаче, или това, което те могат да 

научат от по-възрастните си колеги, е, 
че големият проблем за екзистенциална-
та ситуация, в която се намираме, не се 
разрешава от това, че деконструира-
ме езика. Аз все още не виждам успеш-
ни реализации в това отношение. Тоест 
не виждам едно изкуство, едновременно 
иронично, деконструктивистки настро-
ено и същевременно екзистенциално ан-
гажирано и отворено към тези базисни 
проблеми, към които по-старото поко-
ление като че ли изначално е привързано. 

Весела Ножарова:
На мен ми се иска да видя вашето учас-
тие, колеги.

Галина Декова:
Искам да попитам Кирил дали това про-
тивопоставяне не е в крайна сметка 
този базисен проблем между прагматич-
ния подход и поетичния подход. Защото 
винаги, така или иначе, в изкуството го 
има обекта. Той никога не е излизал от 
употреба. Тези неща могат ли да се съ-
четаят?

Кирил Василев:
Не знам дали бих използвал същите думи, 
но засега поне аз не виждам успешни при-
мери за подобно съчетаване. Това е, кое-
то на мен ми липсва в работите на по-
младото поколение. Вчера ходих да гле-
дам откриването на една друга изложба 
на съвременно изкуство на млади автори 
в градската галерия. Там видях същия фе-
номен: светът е приет, ние работим, 
пародираме го, играем с него. Между дру-
гото в изложбата има високо ниво на 
овладяване на съвременните визуални 
езици. Просто личи как с всяко следващо 
поколение самият дизайн на представя-
не на работите, организацията на прос-
транството стават все по-добри. Това, 

Мария Чакърова / Аскетика
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което ми липсва обаче, са тези базисни 
въпроси. Например за мен е шокиращо 
следното: в момента ние живеем в един 
свят, който е пред колапс – икономичес- 
ки, политически, военен и т.н. Страхо-
вете, обсесиите, апокалиптичното го-
ворене присъства не само в медиите. То 
присъства и във всекидневните ни раз-
говори. Нищо такова не виждам в рабо-
тите на колегите тук.

Светлозар Петков:
Говорим за елитарно мислене на нормални, 
разумни хора и за масова информация. Ние 
трябва да се разделим. В крайна сметка 
защо аз трябва да се влияя от шума, от 
бръмченето, от всичко около мен? Мога 
сам да разбера къде са тежките пробле-
ми на държавата и на Европа. И да си ги 
поставя като проблеми в моето твор-

чество. Аз мога да ги разчета и не желая 
някой да ми вибрира отвън и да ми казва 
какво да правя. Относно метафизиката 
долу и липсата на път на веселата част, 
всъщност Вие ги поставяте наистина 
като поколения, което е малко странно.

Кирил Василев:
Аз казах, че за съжаление по някакъв на-
чин има и поколенчески момент. Има 
обаче разлики между живописта и скулп-
турата в това отношение. При скулп-
торите в много по-голяма степен има 
връзка между учителите и учениците, в 
много по-голяма степен е запазена тази 
нагласа, за която говорих, в сравнение 
с живописците. Там например не могат 
да се правят такива резки поколенчески 
граници. Това също е интересен въпрос, 
по който си струва да размишляваме.

Стефан Лютаков / Утро
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Светлозар Петков:
Извинявайте, това е много лаборатор-
но. Това пък е съвсем затворено като 
мисъл. Говорим за съвременно, изкарва-
ме го от употреба. Но аз мисля в една 
модерна, постмодерна епоха. Професор 
Стефанов – „Социология“, НХА, поздрави 
изложбата, без да я е видял, само като 
му обясних поколенията, хората, диаго-
налите, които се получават. И той каза, 
това е перфектна постмодерна излож-
ба, поздравления, ще дойда специално да 
я видя. Може би трябва да поздравим ку-
раторите като автори на нещо пост-
модерно. Постмодерно е много дълъг 
период, който няма да свърши с глобали-
зацията като форма. И като изчистим 
някои термини и понятия, в един мо-
мент се оказва, че нито има спор, нито 
има противоречия и всички тези малки 
карфици, които си забиваме, са чисто 
наши вътрешни лабораторни. Просто 
си има един континуитет, животът си 
върви. Странното е, че се откри Бялата 
изложба – тази е Черната, защото има 
черни фонове, в Софийска градска е Бяла-
та изложба, плюс още една-две такива, 
които се занимават с пространство-
то, и това вибриране, което се случи 
за няколко дни в този месец, ами това е 
една жизненост. Ние сме живи в крайна 
сметка, което е по-ценно. Все пак ние 
сме интуитивни хора, т.нар. шейпъри, 
хора, които оформят, които създават, 
може би визионери, но в малко по-друг 
контекст (говоря за визуалните изку-
ства), и сме тези, които проникват в 
центъра на тежестта на проблемите 
на обществото в момента, сега. Няма 
минало, няма бъдеще, не се вдъхновяваме 
от старите идеологии или да се радваме 
на някакви нови утопии. Тук и сега. 
Мен цялата изложба ме притеснява с 
това, че тук и сега трябва да има пове-

че информация, повече представяне на 
отделното произведение, за да се види 
това тук и сега. И тогава ще се разбе-
ре, че действително реалността е една 
и ние я споделяме и може да я слагаме в 
различни категории, но тя е една-един-
ствена, нашето битие тук.

Божидар Козарев / Прокуденият
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Галина Декова:
Може ли да ми отговориш на въпроса 
защо търсиш съчетаване на тези неща?

Кирил Василев:
Не го съчетавам, просто констатирам. 
Ще дам примери с художници, които са 
със статут на „класици“ на съвремен-
ното изкуство. Например работите на 
Герхард Рихтер са такъв пример. Има ху-
дожници в България – а и в тази изложба 
– които са повлияни от Герхард Рихтер 
на стилово ниво, от гледна точка на фо-
тографските реалии, на техниката. Но 
това, което не са разбрали при него, е, 
че той борави и се занимава с големите 
теми. Той се занимава с въпросите за 
времето, властта, смъртта, насилие-
то, паметта, историческите митове и 
т.н. 

Весела Ножарова:
Николай Петков, имаш думата.

Николай Петков:
Здравейте. С риск малко да объркам пре-
гледното разделение на поколения, ета-
жи и категоричните императиви на ме-
тафизиката, аз първо бих искал да кажа 
няколко думи като формалист въпреки 
предупреждението на Станислав. Т.е. 
да кажа няколко думи за визуалното въз-
действие, което упражниха работите 
от тази изложба върху мен и впечат-
лението, което имам. Правя уговорка-
та, че след като става дума за визуал-
но въздействие, то до някаква степен 
е субективно, всеки има своя собствена 
чувствителност. Това, което ми напра-
ви впечатление при първото разглеж-
дане на изложбата, а и при второто, е 
отчетливото малцинство на работи, 
в които доминиращата днес навсякъде 
дигитално-флуидна образност е пред-
ставена по един нееднозначен и проти-
воречив начин, чрез т.нар. замесване. 
Обикновено терминът, който се упо-

Иван Русев / Композиция I – V

п о з и ц и я



СБХ бюлетинброй
01 / 2018

39

требява, е апроприейшън – апроприация 
на английски, на български – присвоява-
не. Аз не бих искал да го употребявам, 
по-скоро бих искал да предпазя колегите 
при следващото експроприиране на екс-
проприаторите да не ни подгонят и нас 
като присвоители. Така или иначе, ще 
намерят за какво да ни подгонят, както 
и първия път. Другият термин, който 
често се използва, е заемане на образи – 
но понеже заем брашно тъпкано се връ-
ща, аз и него предпочитам да не го упот- 
ребявам. Предпочитам да употребявам 
термина „наемане“ на образи, похвати 
от доминиращата широкото или гло-
балното поле на визуална репрезентация 
образност, употребата им и използване-
то от художниците. Защо казах, че има 
риск да наруша прегледното разделение 
по етажите. Аз съм си отбелязал някои 
имена на колеги, които упражняват този 
тип отношения към доминиращата ши-
рокото поле на визуална репрезентация 
образност – нееднозначно и противоре-
чиво отношение, т.е. замесването с нея. 
Защото има и други един-два типа, кои-
то също присъстват в изложбите и спо-
ред мен те преобладават. Сред тези ко-
леги, които се замесват с доминираща-
та дигитално-флуидна образност според 
мен, на първия етаж бих споменал рабо-
тите на Румен Жеков, на Мария Чакърова 
(предстоят изненади), на Крум Дамянов. 
От този етаж бих споменал работите 
на Димитър Генчев, на Петер Цанев, 
колкото и странно да звучи, под диги-
тално-флуидна образност аз поне за себе 
си я свързвам и разбирам с усещането 
за възможността представеният образ 
леко и някак безшумно да се реконфигу-
рира, без да загуби голяма част от отно-
шението. Това включва флуидността на 
дигиталните образи. И затова до някак-
ва степен може би ще изключа от това 

изброяване работите на колеги, които 
се замесват с доминираща образност, но 
го правят по по-аналогов или по по-от-
четлив спрямо веществеността начин. 
Защото може да работиш с дигитална 
медия и да създаваш аналогов, така да се 
каже, образ и обратното. Продължавам: 
работите на Александър Вълчев, на Ан-
жела Терзиева, на Красимир Терзиев, на 
Лъчезар Бояджиев. Смятам, че ще се съг- 
ласите, че тези 28 реда на шахматната 
дъска безпроблемно и безшумно могат да 
станат 56, стига да има необходимите 
условия, да речем, част от бюджета на 
филма „Матрицата“. Също работата на 
Расим, на Сашо Стоицов. Те са толкова 
флуидни, че той специално е закрепил 
попивателни кърпички, за да може да се 
обере част от течността, на Стоян Ку-
цев, на Любен Генов. Аз, поради факта, че 
не съм дори потенциален член на органи-
зацията, мога да си позволя да кажа добра 
дума за председателя. И на Стоян Дечев. 
Освен този тип отношения към доми-
ниращата широкото поле на визуална 
репрезентация образност също през ХХ 
век са разработени и развити от коле-
гите и от разни поколения художници 
и други, най-малко два типа, единият 
от които е обръщането с гръб към нея. 
Най-често примерите могат да бъдат 
намерени в абстракцията и по-точно 
в геометричната абстракция, които 
присъстват тук. И третият вариант, 
за който се сещам и който е много ин-
тересен, е излизането на нож спрямо 
нея. Тук най-вече примерите могат да се 
търсят в ползващите различен тип екс-
пресивни и експресионистични почерци 
художници. Тези три типа отношения 
към доминиращата широкото поле на 
визуална репрезентация образност ряд-
ко се срещат в чист вид – има смесва-
не в начина на работа. Понякога колеги, 
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които са обърнали гръб на реалността, 
виждаме, че в джобовете си крият ножо-
ве. Има и другия тип – да излизаш на нож 
с този тип доминираща образност леко 
на верев, с едното рамо напред, или да 
правиш удар с шпага изпод мишницата, 
обърнат с гръб към нея, както са пра-
вили примерно някои от абстрактните 
експресионисти, които са много умели в 
този подход. Защо казвам, че ми направи 
впечатление отчетливото малцинство 
на този тип работи в тази изложба. Аз 
изброих около дузина имена, въпросът е 
спорен, могат да бъдат 15, могат да бъ-
дат 10, всеки може да го съпостави с лич-
ните си впечатления. Аз имам усещане, 
че в една изложба със същото заглавие,  

същата проблематика и дори същите 
условия – живопис и скулптура, която би 
била направена в някое от по-централ-
ните места на интернационалния свят 
на изкуството, съотношението между 
тези различни типове отношения към 
доминиращата широкото поле на визу-
ална репрезентация дигитално-флуидна 
образност би било различно. Не зная защо 
се получава така. Тоест върху това може 
да се мисли. Но смятам, че това говори 
до известна степен за локална специфич-
ност и в това отношение според мен из-
ложбата е представителна за българска-
та художествена сцена. Мисля, че тя ре-
ално отразява съотношението на този 
различен тип тактики и отношения към 
доминиращата широкото поле на визу-
ална репрезентация образност. Всеки от 
тези типове отношения или тактики 
има своите предимства и рискове. В слу-
чая със замесването предимството е, че 
евентуално чрез употребата и работа-
та с познати на по-широка публика об-
рази можеш да достигнеш до по-голяма 
аудитория. Един от рисковете – и той 
е осъзнат още през втората половина 
на XX век – е, че понякога наетите об-
рази могат да надделеят и да въвлекат 
зрителя в една безразсъдна наслада, коя-
то не че е нещо лошо, но колегите от 
т.нар. творчески индустрии имат гри-
жата за това, това не е наша работа. 
Та впечатлението ми е, че това бележи 
характерната локална специфичност и 
може би тя ни различава от някои други 
места и локации на интернационалната 
художествена сцена. Една от причините 
може би е, че техните телефони може 
би са по-умни, някои от нашите са малко 
по-глупавички. Ето така изглежда моят 
телефон. Но това не означава, че ние не 
ги обичаме.

Павел Койчев / Обиталище
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Весела Ножарова:
Това, което описваш, не е ли част по-
скоро от заданието, от специфичния 
подбор?

Николай Петков:
Не, аз мисля, че е коректно да предста-
вя ситуацията на нашата художествена 
сцена. Наистина преобладават другите 
типове отношения или другият тип 
тактики. И това не зависи само от меди-
ите. Може с дигитални медии да правиш 
аналогов образ. Аз затова имам резерви 

към промяната в заглавието на излож-
бата. Мисля, че в началото проектът 
се казваше „Споровете за реалност- 
та“. Сега е „Спорът“, но мисля, че част 
от споровете са и за това кой тип на 
реакция спрямо това светът извън тези 
зали е най-добър за художника и кой е 
най-полезен за изкуството.
Като стана дума за това колко милос-
тиви може да ни направи личната при-
вързаност, ще завърша с няколко думи 
като социално ангажиран художник, т.е. 
по отношение на хората и на колегите. 

Борис Сергинов / Дъвка Турбо I
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Другото, което ми направи впечатле-
ние, разглеждайки изложбата, е отсъст-
вието на някои колеги, които правят 
сериозни, интересни работи в своята 
практика, активно работят и техните 
работи имат отношение към проблема-
тиката, с която се занимава тази из-
ложба.

Весела Ножарова:
Имаш ли предвид някое име?

Николай Петков:
Аз веднага се сетих поне за няколко име-
на на лични познати. Няма да ги споме-
навам сега и ще разбереш защо. Мисля, 
че това не е проблем. Дори смятам, че 
в това отношение кураторският екип 
не е нужно дори да се оправдава с мате-
риалните ограничения на етажите или 
с правото на личен избор по простата 
причина, че самата претенция в една из-
ложба ти да покажеш всичко важно и ин-
тересно ми се струва прекомерно. Това е 
все едно да построиш социализма в една 
отделно взета изложба. Като човек, 

който от две десетилетия пребивава 
на родната сцена, аз съм бил и в двете 
позиции – и на включен, и на изключен в 
определени важни изложби. Когато съм 
бил включен, както е сега, съм изпитвал 
благодарност към кураторите, а когато 
съм изключен – естествено огорчение. 
Всеки реагира на огорчението според 
темперамента си, но по-острите реак-
ции на изключването говорят освен за 
темперамента на реагиращия и за важ-
ността на събитието и са симптом за 
един проблем, за който бих искал да кажа 
и аз имам усещането, че е важен за на-
шата сцена поне от последните двайсе-
тина години, преди това нямам сериозни 
наблюдения. Усещането, че тук – може 
би колеги с повече опит в работа и наб- 
людения в други художествени сцени 
ще кажат доколко това е валидно навън 
– някак си по-важно е дали си включен 
или изключен от даден подбор, изложба, 
колекция, публикация, отколкото какво 
точно правиш като художник. Вероятно 
донякъде тези препирни за циркулацията 
на социалния капитал и неговото нат-
рупване, за социалното позициониране са 
неизбежни като част от борбата за ут-
върждаване, но ми се струва, че понякога 
те изместват фокуса на дебата около 
дадени художествени събития и отне-
мат част от енергията, която ни е не-
обходима, за да обясняваме на общество-
то или на общността, или на част от 
нея каква работа върши съвременното 
изкуство за обществото като цяло. А 
според мен ние трябва да обясняваме, за-
щото иначе трудно бихме могли морално 
да оправдаем факта, че кандидатстваме 
за ресурси от същото това общество, 
ако не можем да му обясним каква рабо-
та вършим за него. А ние кандидатства-
ме за ресурси, защото поне тук не сме 
неделни художници, най-малкото не сме 
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винаги в чак толкова добро настроение. 
Знаете, неделният художник, когато е 
художник, т.е. почти всяка неделя, е в 
чудесно настроение. И това е разликата 
между неделния художник и неделния шо-
фьор. Аз като неделен шофьор с 20-годи-
шен стаж, който дори не кара във Враца, 
трябва да ви каже, че не съм винаги в до-
бро настроение. И за да завърша все пак 
с оптимистична нотка, бих се позовал 
на един текст на Доналд Джъд или Джуд 
(аз лично предпочитам Джуд, защото 
ми напомня за „Хей, Джуд“ и за добрите 
времена на младостта). Та в един текст 
отпреди трийсетина години той казва: 
„Това, че времената са лоши, не е оп-
равдание да не правиш нищо“. Вероятно 
винаги са били, независимо дали повече 
или по-малко. Независимо колко лоши са 

времената, дълг е на добрите художници 
да се появяват. И аз мисля, че тази из-
ложба ни дава добър пример за това, че 
те изпълняват дълга си. А това, което 
остава на всички нас – като под всички 
нас разбирам всички онези, които се въл-
нуваме в една или в друга степен от съв- 
ременното изкуство – да не спираме да 
обясняваме на обществото, общността 
или част от нея, каква работа върши или 
може да върши съвременното изкуство 
за него. Искам да кажа – толкова е лесно.

Любен Генов:
Впечатлих се от дълбочината на погледа 
върху изложбата и това условно разделя-
не на три категории художници, които 
си забелязал в тази експозиция.

Николай Петков:
Не са категории, три типа отношения 
са.

Любен Генов:
Да, три типа отношения. Стана ми ин-
тересно, тъй като още в началото, очак- 
вайки предстоящия разговор, мислите 
ми се насочиха и в посока на това, че тук 
ще е интересно да се чуят мненията и 
на самите автори. Не само като тяхно 
отношение към цялата изложба, а и като 
тяхно отношение към това, което са-
мите правят. И в същото време те са 
на разположение на всички участващи в 
разговора и биха могли да отговорят на 
съответни въпроси, конкретно свърза-
ни с творчеството им. И ми стана ин-
тересно ти къде се поставяш в тези 
три групи от различни подходи, изкази?

Николай Петков:
Не че мастурбацията е голям грях, но 
в изкуството, както и в любовта, по-
хубаво е да са двама поне. Не бих искал 
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да се изказвам за своите работи. Мога 
да кажа, че общо взето, гледам да съм с 
гръб, но хвърлям по едно око през рамо да 
видя какво става по екраните. Благодаря.

Любен Генов:
По екраните или в реалността?

Николай Петков:
Екраните са част от реалността. Не 
можем да си я представим вече без ек-
рани.

Весела Ножарова:
Има ли някой друг, който би искал да се 
включи.

Чавдар Попов:
Първо искам да поздравя кураторите на 
изложбата за идеята да се организира 
един такъв разговор, тъй като подо-
бен отговор за това какво става в съв- 
ременното изкуство, най-общо казано, 
са дефицит. А фактът, че има толкова 
много хора тук, е достатъчно красноре-
чив.
Естествено че мнението, становище-
то, възгледите на самите куратори са 

най-меродавни, естествено, но бих ис-
кал да предложа един поглед, който при 
първо четене възникна у мен, без никак-
ви претенции, че съм непременно прав 
или съм видял нещата такива, каквито 
те са или каквито са били замислени. Ако 
се върнем към мотото „Спорът за реал-
ността“, мисля, че трябва да преценим 
какво всъщност се има предвид под ре-
алност, защото това е толкова обемен 
термин и категория, може би само време 
и пространство са по-обемисти поня-
тия. Най-общо казано, има различни глед-
ни точки. Пак ще повторя, това е мой 
личен прочит, може би организаторите 
и кураторите са имали предвид разби-
рането за реалност не толкова това, 
в което ние сме потопени ежедневно 
и сетивно усещаме, виждаме – тоест 
т.нар. видима действителност. А по-
скоро онова, което примерно американ-
ската аналитична естетика, американ-
ската аналитична философия разбира под 
реалност, а именно всичко онова, което 
мислим, което артикулираме, което си 
представяме през призмата на опреде-
лени езикови форми е реалност. И в този 
смисъл като че ли нещата малко се об-
ръщат, т.е. езикът в известен смисъл 
се явява важен конструктивен фактор 
за произвеждането на определен тип 
реалност. Не знам дали съм прав, но ми 
се струва, че кураторите са имали пред-
вид един подобен аспект от употреба-
та и от въвеждането на този термин 
в мотото, тъй като мотото съдържа 
един определен полемичен момент, но 
все пак, като се употребява терминът 
реалност, би следвало по някакъв начин 
да съотнесем това мото с това, което 
виждаме в изложбата. И в този смисъл 
може да се каже, че тук няма една ре-
алност и няма спор – поне за мен. И в 
този смисъл аз ще си позволя да изразя 
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този свой личен възглед, който може би 
в известен смисъл малко противоречи на 
всичко онова, което се каза. Защо няма 
спор за мен лично. Защото, ако приемем, 
че става дума за творби, за автори, 
които конструират своята собствена 
реалност на базата на най-различни ези-
кови форми и езици, защото ако отво-
рим една скоба, за разлика от естестве-
ния език, да кажем българския, на базата 
на който ние общуваме и все пак, слава 
богу, се разбираме, който формира едно 
достатъчно обемно пространство за 
комуникация, то пластическият, визуал-
ният език, както аз задавам този въпрос 

(мисля, че не можем да говорим за един 
език в случая, а за множество езици) – 
наистина ситуацията е плуралистична в 
този смисъл по отношение на езиковите 
форми. И следователно всеки един автор 
е в правото си да изрази своята собст-
вена реалност с онези средства, онези 
форми, които той притежава и защита-
ва. В този смисъл мисля, че селекцията 
е проведена много внимателно, много 
сериозно, много отговорно. Но отново 
ще кажа, за обща рамка по отношение на 
някаква обща имагинерна реалност спо-
ред мен не може да става дума. И това 
не е нито минус, нито плюс, това е осо-
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беност на времето, в което живеем, за-
щото всичко, което виждаме около себе 
си, бива удържано в някакво имагинерно, 
така да се каже, пространство – това 
е мое мнение, не ангажирам никого – в 
полето на някаква имагинерна реалност 
единствено и само в рамките и с кон-
венциите на това, което ние наричаме 
свят на изкуството или артсцена. И по 
тази причина аз не виждам никакви приз- 
наци или база за спор, за дискусионност, 
още повече в съвременното изкуство 
основната водеща сила е личностната, 
индивидуалната митология на съответ-
ния автор. И в този смисъл колкото ав-
тори, толкова и реалности. Разбира се, 
това не означава, че ние не можем да об-
щуваме помежду си и да не живеем в едно 
общо пространство, но в крайна сметка 
в художествената сфера и в това, кое-
то показва изложбата много ясно, това е 
неосъществимо, невъзможно и е някаква 
утопия всъщност да смятаме, че можем 
да говорим за някакви насоки, тенден-
ции или общ облик. И това е обстоятел-
ството, което избавя кураторите спо-
ред мен от необходимостта да легити-
мират някаква обща физиономия на тази 
изложба. Защото, ако не е така, бих- 
ме могли да зададем и друг въпрос: дали 
има изобщо някаква творба, живописна, 
скулптурна, която не би могла да влезе в 
изложбата? Сигурно не. Всичко е възмож-
но. Разбира се, при определени критерии, 
професионализъм и т.н. Но иначе, ако 
това е така, значи другата възможност, 
която е реализирана в изложбата и коя-
то всъщност е заложена в полемичното 
мото на самата изложба, е точно тази. 
Тоест в известен смисъл за мен лично 
изводът е мотото, казано най-простич-
ко, преобърнато малко с главата надо-
лу. Така че въпреки всичко това е много 
съществен момент от съвременния ни 

художествен живот, много важна излож-
ба. Поздравявам отново кураторите, за-
щото такива изложби са рядкост. Освен 
това отново ще кажа, възможностите 
да се отговори на някои въпроси и проб- 
леми в художествения живот не са кой 
знае колко много, а очевидно има нужда 
от това, тъй като съвременният худо-
жествен свят е общо място. Това няма 
защо да се казва, всички са добре запоз-
нати с този момент. Съвременното из-
куство не са само творбите, опусите и 
т.н., но и всичко онова, тази аура, която 
е неделима интегрална част от всичко 
останало в самата художествена про-
дукция. Всичко онова, което се казва, 
което се пише, което се издава и което 
се продуцира в медии и т.н., е равнопо-
ставена част от всичко останало.
Още веднъж поздравления и дано самите 
организатори и куратори да имат дос-
татъчно енергия в бъдеще още нещо да 
замислят, да представят. Това е, колеги. 
Благодаря.

Весела Ножарова:
Имате думата, колеги, други желаещи да 
вземат отношение?
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Динко Стоев:
Аз си мисля, че всичките неща, които се 
изговориха до момента, са много важ- 
ни, съдържаха в себе си важни моменти 
и различни фокусни точки, през които 
може да се разгледа изложбата. Но все 
ми се струва, че се избяга от реалния 
предмет на това произведение на изкус- 
твото, защото тези два етажа са един 
проект, който говори много повече от 
отделните полемики, които се създа-
доха току-що. Някои хора твърдят, че 
спор за реалността няма. Мога да разбе-
ра това до някаква степен. Обаче ми се 
струва, че трябва да заобиколим неща-
та, в които изпаднахме в момента – и 
категориите, и понятията, и т.н. – за 
да можем да достигнем до някаква сър-
цевина на усещането за двата етажа, 
което е пределно различно. Замислено 
е да бъде пределно различно и се усеща 
като такова. Представете си тази дис-
кусия, която в момента водим, да беше 
на долния етаж. Аз не мога. Не мога да 
си представя да вляза в долното прос-
транство и да говоря в него. Неслучай-
но откриването е било на този етаж, 
неслучайно дискусията е на този етаж. 
Това е етаж, който позволява говорене, 
както вече беше споменато, че те прос-
то имат различно състояние. Аз, когато 
разгледах за пръв път изложбата, минах 
долу и я разглеждах с баща ми. Той пос- 
тоянно се опитваше нещо да ми каже и 
аз постоянно не му отговарях. Долу не 
може да се говори. Наистина долу го има 
усещането – или ще е траур, или ще е 
метафизика, който както ще да го на-
рича. Но думите не са достатъчни, за да 
преценим конкретно какво точно е оно-
ва долу различното. Различно е, не ста-
ва. Тук на този етаж можеш да говориш. 
Това по никакъв начин не означава, че из-
куството не е ценно или че е качестве-

но различно, че не е изкуство. Напротив. 
Двата етажа са две отделни реалности, 
те са спор за реалността. Вярно, част 
от изкуството, част от съвременното, 
или няма да го наречем съвременно, няма 
значение как ще го наречем, но част от 
изкуството са. И са валидни, вероятно 
еквивалентни, обаче са различни. Спо-
ред мен са различни. Поне аз оставам с 
такова впечатление от двата етажа, 
не знам дали другите остават с такова. 
Благодаря.

Весела Ножарова:
Това е един голям въпрос към куратори-
те. Защо това деление е толкова раз-
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делено, толкова осезаемо? В това ли се 
крие спорът за реалността?

Петер Цанев:
Ние, кураторите, много говорихме по 
този въпрос. Разбира се, че има разде-
ление. Аз искам да се върна на фундамен-
талната тема на разговора – „Спорът 
за реалността“. Много харесвам един 
текст на Хайзенберг, който той пише 
през 40-години на ХХ век, но посмъртно 
е публикуван през 1982 г. В този текст 
Хайзенберг си позволява да раздели ре-
алността на области на реалност и на 
равнища на реалност. Това според него е 
много лесно, защото, когато говорим на-
пример за област на реалност, тя зависи 

от гледната точка и идва от погледа, 
който познава реалността. И тук искам 
да благодаря на Кирил Василев, който от-
късна една област от реалността, но не 
защото има такава област в реалност- 
та, а просто защото културологията и 
културната антропология виждат реал-
ността по този начин. Ако отида оба-
че при Николай Петков, който направи 
едно брилянтно представяне на начина, 
по който съвременното изкуствознание 
в лицето на един от най-големите съв- 
ременни историци на изкуството Дей-
вид Джозелит говори за реалността на 
образа след епохата на образа и след епо-
хата на изкуството в една нова епоха на 
форматирането. Николай много добре 
обясни как наемането и разтеглянето 
на образите всъщност представя тази 
естетика на форматирането, която е 
в различен режим с реалността, защо-
то разглежда образа като ситуация, а не 
като даденост, субстанция или функция. 
Но това е друга тема. Интересно е да 
погледнем като изкуствоведи на това 
разделение. Аз бих попитал кое прави 
жанра на крясъка – примерно в работи-
те на авторите, които Кирил Василев 
цитира – по-метафизичен от жанра на 
обекта или от жанра на натюрморта? 
И тук стигам до Хайзенберг и предложе-
ното от него разделение на области на 
реалност и на равнища на реалност, кои-
то са различни от областите на позна-
ние. Защото една творба на изкуството 
може да съществува извън областите на 
познание като равнище на реалност със 
своя същност, а именно като област на 
истинност. Така че тук, в тази излож-
ба, има творби, които съществуват в 
различни режими на реалност и това е 
много интересно. Разбира се, долният 
етаж работи с една реалност, която е в 
някаква степен по-обективна от гледна 

Цветослав Христов / Ангелски хроники
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точка на това, че не се влияе от наше-
то мислене за нея. Дали е по-метафи-
зична или по-драматична е друг въпрос. 
Защото, примерно в един режим на мис- 
лене или съзнание, животът и смъртта 
могат да бъдат много банални неща, а 
в друг режим могат да са фундаментал-
ни. Така че според мен големият въпрос 
на тази изложба е как идеята за твор-
бата днес е доминирана от областите и 
равнищата на реалността. Завършвам с 
това: за мен един от най-интересните 
въпроси на тази изложба е как отдел-
ните творби се съотнасят не толкова 
към мисленето, т.е. към езиците, както 
каза проф. Чавдар Попов, а към феномена 
на съзнанието. И за мен в случая това е 
най-интересното.

Весела Ножарова:
Други желаещи, колеги?

Дора Каменова:
Същевременно с тревога мислех като 
преподавателка по история на изкуство-
то колко пъти съм показвала диапозити-
ви на двете голи тела отсреща, вижда-
те ги, XVII век, които тук не са цветни, 
които са много големи тук. А когато съм 
ги показвала, са на малко диапозитивче, 
с пъстри бои направени. Но това и 
тези две голи женски тела на Красимир 
Кръстев (Расим)/ Буше, колкото и да има 
спорни гледни точки, аз с известна тре-
вожност, с доста голяма старческа скеп-
тичност се отнасям положително към 
подбора, към начина, по който е органи-
зирана изложбата. Веднага ми направи 

Любен Генов / Разгънат интериор
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впечатление, че не са дадени изисквания 
за размерите. Помислих си: Боже мой, аз 
остарявам, дали това е символ на гило-
тината, която стои в центъра тук? Но 
понеже съм стара и съм тревожна вече 
много, престанах да мисля и попитах съ-
седа дали му напомня на гилотина, или 
това е мой субективен прочит, който е 
много тревожен. Е, достатъчно говорих, 
благодаря за вниманието.

Весела Ножарова:
И аз благодаря на г-жа Каменова. Има ли 
някой друг, който би искал да коментира 
изложбата?

Петер Цанев:
Само едно допълнение към това, за кое-

то говори Чавдар Попов. Той започна да 
говори за езика като структура. Аз вяр-
вам в категорията съвременно изкус- 
тво, тъй като тази категория още не е 
затворена, както и категорията модер-
но изкуство. 
Постмодернизмът обаче според мен е 
затворен като категория. Става въп- 
рос, че мисленето е структура. Защото 
ние мислим на език. Докато съзнанието 
е поява на света. Съзнание за това имат 
и животните, които живеят в свят. 
Имаме различни видове съзнание. И изку-
ството всъщност се занимава с появата 
на свят и не бива да бъде сведено само 
до език. И тази изложба поставя имен-
но този въпрос, че през последните де-
сетилетия проблемът за съдържанията 
в изкуството не поражда нови жанрове. 
Затова се върнаха и старите жанрове – 
затова се върна и крясъкът, и фигурата 
и т.н., поради това, че не се появяват 
нови жанрове. А те не могат да се по-
явят именно поради тази съдържател-
на причина. И това е интересно, къде е 
акцентът днес, през второто десети-
летие на XXI век. Акцентът през XX век 
беше прекалено много върху критиката 
на езика. Въпросът за съзнанието беше 
изхвърлен от философията, от психо-
логията и т.н. А въпросът за съзнание-
то е много интересен и той се завърна 
отново във връзка с въпросите около 
виртуалната реалност. Затова според 
мен е интересен днес и във връзка с из-
куството.

Светлозар Петков:
Аз искам оттук да продължа, защото ако 
сменим реалното пространство, съзна-
нието само по себе си е едно простран-
ство – и оттук се получава вече спорът 
за пространствата. Цялата тази излож-
ба е един вид пространство и всеки един 

Красимир Терзиев / Нощ за ден I
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автор в тази изложба е един вид прос-
транство и цялото набъбване, движение 
оформя едно съзнание. Аз затова говорих 
за оптимизъм и континуитет и движе-
ние. Сега сме тук, но ще решим нашите 
проблеми и ще минем напред. Затова в 
началото бях противопоставен на ви-
бриращия негативизъм и образ, говоря 
на масово ниво, масмедии. Играта на ше-
гата, подмяната, спорът за реалността 
или спорът за пространството...

Александър Вълчев:
Провокира ме и преди малко спомената-
та друга изложба. Първо, искам да кажа 
за голямата отговорност на куратори-
те по принцип. За това как с думите си 
могат да придават смисъл на неща, кои-
то може би не притежават този сми-
съл. Второ, това съм го споменал с кура-
торите на тази изложба, понеже стана 

дума, че търсим и някакъв образовате-
лен момент спрямо по-голяма публика. 
Това щеше да навлезе в по-голяма дълбо-
чина и щеше да спести по-голяма част 
от коментарите, ако бяха сложени ня-
какви имена на тези реалности, на кои-
то има и подреалности, както те спо-
менаха. За да може това голямо хубаво 
заглавие, но прекалено общо, да бъде вка-
рано в някакви по-големи конкретности. 
Защото заглавието и на Венецианското 
биенале тази година беше „Животът, 
Вселената и всичко останало“, но вътре 
всичко беше структурирано на по-малки 
отдели и човек не се чувства като иди-
от, като влезе там и да гледа объркано, 
а има някакъв кратък текст и малко за-
главие, което насочва зрителя към този 
конкретен раздел, защо е той такъв, за 
каква реалност става дума примерно в 
нашия случай.

п о з и ц и я

Елена Панайотова / Непоносимата лекота  
на безсмислието (детайл)

Динко Стоев / Захапка I
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Кирил Василев:
В самия текст сме се опитали да изредим 
някакви възможни варианти – говорим за 
реалността на сакралното, за реалност- 
та на екзистенцията, реалността на 
масовата култура и медии и т.н. Но мно-
го се притеснявахме дали ако групираме 
някакви хора и им сложим едни табелки, 
едни етикети, които оттук нататък 
изключително да предпоставят разби-
рането у публиката. В този смисъл сме 
поели някакъв риск. Сега разбирам, че ти 
си на мнение, че би било по-добре така. 
Възможно е други да смятат, че няма 
нужда. Аз за себе си не съм убеден, че 
трябва да ги слагаме тези неща.

Александър Вълчев:
Видях, че вие имате различно тълкува-
ние за тези неща. В смисъл, единият от 
етажите ги разглежда генерално, всеки 
един от етажите е разбит вътре на 
отделни реалности, но вярно, това е 
безспорно, така или иначе. Това би пред-
поставило нещата. От друга страна, би 
дало някаква яснота. Наистина въпрос на 
избор. В този случай ме притеснява, че е 
прекалено интуитивно и на досещане за 
нещата.

Кирил Василев:
Въпросът ти може да има някакво про-
дължение, защото това е въпрос за ка-
талога. Когато започнем оформянето на 
каталога, как ще го конструираме, дали 
действително ще сепарираме така не-
щата или обратното? Между другото, 
разделението с етажите също ще пре-
търпи трансформация в каталога, за-
щото там няма да го има и нещата ще 
могат да се гледат хоризонтално. Ние 
бяхме убедени, че най-добрият вариант 
е всички неща да бяха експонирани в една 
зала. Нека да кажа и това, че предстои 

изложба на дебютиращи автори, завър-
шили Академията през последните две-
три години. Това разделение между ут-
върдени и дебютиращи автори също не 
е добро, но истината е, че в София в мо-
мента зала за подобна изложба няма. 

Весела Ножарова:
Аз бих искала да кажа, че този вид про-
чит има по-специфичен, може би музеен 
характер. Мисля, че една такава излож-
ба не би трябвало да се опитва да слага 
етикети. Дори като куратор аз не бих 
се хвърлила в това, защото изложбата 
живее в интерпретациите, а пък та-
кова задание… Да, във Венеция ги имаше 
тези неща, но те се опитваха да вкарат 
художници от различни исторически 
контексти в една общност. Моника По-
пова иска думата.

Моника Попова:
Добър вечер на всички. Подкрепям това, 
което каза Александър за това, че таки-
ва тежки изложби, такива тежки проек-
ти е хубаво поне за мен да бъдат пред-
ставени и преди аранжирането на про-
екта. Т.е. това обговаряне, тази комуни-
кация в момента за мен е много по-важна 
от това, което се случи като краен про-
дукт. Аз при всички случаи щях да реа-
гирам по много по-различен начин, мога 
и въобще да не реагирам по някакъв на-
чин. Усещам в този момент колко е важ- 
но цялото осмисляне. В същото време не 
съм много сигурна дали част от автори-
те трябва да бъдат със стари работи, 
друга част с абсолютно нови. Това пак 
е въпрос за изговаряне. Повтарям, този 
разговор е съществен дори преди реали-
зирането на такъв тип проекти.

Любен Генов:
По повод последните думи на Моника. 

п о з и ц и я
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Разговорът върви отдавна, само че пър-
воначално в по-тесен кръг и едва сега се 
разширява. Тоест подготовката на един 
такъв проект винаги върви в един дълъг 
предварителен разговор между органи-
заторите.

Моника Попова:
Да, разбира се. Но едно е да се разговаря 
лично с куратора, който е подбрал съ-
ответни автори, съвсем друго е да има 
такава аудитория. Много по-различни 
индикации се включват. Всъщност това 
е диалог, той винаги довежда до по-до-
бър резултат, отколкото персоналният 
диалог.

Кирил Василев:
Поставихме си една граница предста-
вените работи да бъдат създадени след 
2010 г. Тоест да покажем наистина съв-
сем актуални неща и етапи от разви-
тието на всеки от представените тук 
художници. Това беше едно от условията 
към авторите.

Весела Ножарова:
Има ли други колеги, които да искат да 
коментират, или да отиваме към при-
ключване? Цветослав Христов иска ду-
мата.

Цветослав Христов:
Понеже споменахте, че отиваме към фи-
нал, аз ще бъда съвсем кратък. В тази 
изложба се вижда, че има една недоста-
тъчност и че е начало и че не може да 
обхване целия този процес. Аз се надявам 
това да е новата форма – споменах това 
в един неформален разговор – на този 
художествен преглед, който се случва в 
България в последните години. Надявам 
се това да не звучи, както споменаха ня-
кои, че тук има работи, които са ста-

ри. Нека не забравяме, че всичко опира до 
финанси, до осъзнаване на реалностите, 
което означава, че всъщност, ако това 
се приеме от присъстващите като но-
вата случка, която трябва да се случва 
по този начин, ние реално ще дадем този 
подем, този живот. Затова си мисля, че 
такъв вид проекти и специално този 
проект трябва да продължи. Благодаря 
за вниманието.

Весела Ножарова:
Някой още да сподели нещо? Може би, ако 
кураторите са съгласни, да приключваме. 
Много благодаря за проявеното участие 
и за интересния разговор. Не бих искала 
да е редактиран, но вие като теорети-
ци и хора на словото ще се справите. 
Благодаря ви, колеги, лека вечер.

стенографски запис: Лиляна Българова

Анжела Терзиева / Overland press side burpee
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НОВИТЕ СКУЛПТУРИ 
НА ВАЛЕНТИН СТАРЧЕВ

За галерия „Райко Алексиев“ годината започна с изложба на 
големия наш скулптор Валентин Старчев. След забележителния 
успех на неговото представяне в същата зала през 2011 и 2015 г. 
и драматичната 2017 г., когато името му беше сред най-често 
споменаваните в медийната полемика около паметника „1300 
години България“, авторът представи произведения, създадени 
през последните няколко месеца. В тишината на ателието са 
сътворени „Мадона“, „Пророк“, „Орфей“, „Светлина“ и „Нощ“.

Валентин Старчев / Изглед от изложбата
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Валентин Старчев / Пророк
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40 ГОДИНИ НАПРЕД ВЪВ ВРЕМЕТО

Убедена съм, че лятото на 2017 г. ще остане незабравимо за 
художника Любен Зидаров. Тогава той се завърна в Париж 40 години 
след първото си посещение там, отново на същото място –  
Сите де-з-ар (и то в същото ателие) – и се остави на красивия 
град да го вдъхнови за следващата му изложба, озаглавена „Обратна 
хармония“. Тя ще се открие на 14 март в столичната галерия 
„Нюанс“. 

Любен Зидаров / На кафе при Сюзан Валодон
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Експозицията се състои от 18 творби с 
различен формат – 5 акварела и 13 мас-
лена картини – всяка една запечатва в 
себе си отделен спомен, момент и чув-
ство. Създавайки тази изложба, худож-
никът осъзнава, че макар външният вид 
на града да е напълно променен, усеща-
нето си остава същото. Музиката, коя-
то се носи във въздуха, пиещите вино 
по всяко време на денонощието клоша-
ри, музикантите по улиците, групите 
младежи, насядали по тревата с багети 
в ръка, туристите китайци, чиито фо-
тоапарати сякаш са залепени завинаги за 
ръцете им, превръщайки се в тяхно про-
дължение – всичко това си е било също-
то и преди 40 години.
И сред всичко това Любен Зидаров отно-
во намира себе си. Съществува и, разбира 
се, типичната за художника самоирония 
– старият град и младият художник пре-
ди 40 години и днес – новият, млад, обно-
вен Париж и мъдрият творец, срещнал 
се с френската столица отново на 93-го-
дишна възраст. Точно това запечатват 
и двата автопортрета в изложбата му 
в „Нюанс“ и именно в това се състои 
„обратната хармония“. Надали много 
хора могат да се похвалят с подобно пъ-
туване – във времето, в спомените, в 
усещанията.
Едно интересно наблюдение на Любен 
Зидаров за променения Париж беше по 
отношение на цялостния цвят на града 
– колко мрачен и тъмен е бил преди 40 
години и колко бял, ярък и светъл е сега. 
Това, естествено, се отразява и на ра-
ботите му от тези две различни срещи 
във времето – много черна боя преди и 
много бяла сега, както казва той, „един 
забравен вече оптимизъм“. Но не си ли 
представя така всеки миналото и нас- 
тоящето? Не знам, но така го вижда 
той.

Монмартър, „Мулен руж“, Марé, обнове-
ни или несъществували преди сгради и 
още много известни парижки места са 
запечатани в творбите на художника, 
който сам признава, че тъкмо срещата с 
града преди четири десетилетия събуж-
да живописеца у него. Прекарвайки вре-
ме там отново, той осъзнава, че днес за 
него Париж е колкото непознат, толкова 
и познат. Защото отвътре Париж нико-
га няма да се промени. И точно затова 
винаги ще остане най-вдъхновяващият 
град на света, мечта за всеки творец.

Андреа-Филипа Зидарова

Любен Зидаров / Париж, отново Париж
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Мотото на националната изложба на 
секция „Дърворезба“ бе „ART+WOOD+BG“ 
и то произлиза от съвременните тен-
денции – изкуство от дърво с доминация 
на дървопластиката, а не толкова на 
класическата орнаментална дърворезба.
Сред произведенията в изложбата имаше 
абстрактни, класически, натуронаподо-
бителни, минималистични, кинетични, 
миниатюрни, концептуални. Повечето 
от тях – със съвременна визия, атрак-
тивни и новаторски, реализирани с усет 
и отношение към дървото и често пъти 
с любопитни заглавия, препращащи зри-

теля към друго ниво на възприятие. Пре-
обладаваха малките интериорни дърво-
пластики. При тях се наблюдава както 
богата тематична и сюжетна вари-
ативност, така и разнообразие по от-
ношение на колорита – от подчертано 
оцветени до напълно запазили естест-
вения цвят на дървото. Освен това бяха 
представени за първи път и монумен-
тални екстериорни дървопластики по-
средством фотоси. Те са реализирани в 
различни световни симпозиуми, където 
почти винаги има присъствие на българ-
ски резбари. В изложбата бяха включени и 

ИЗКУСТВОТО ОТ ДЪРВО ДНЕС 

Около 90 произведения от 47 автори – четири поколения съвременни 
резбари, или свободен диалог в залите на СБХ след седемгодишна 
пауза. А това, което бе представено пред широка публика, е 
синтезиран вариант на различните проявления на дърворезбата 
през последните години.

Йордан Йорданов / Ново начало
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малък брой творби резбена миниатюра – 
църковна и чисто художествена. А пред-
ложената в експозицията орнаментална 
дърворезба бе в посока на църковната и 
битовата украса.
Изложбата бе открита на 12 декември, 
когато се чества традиционният праз-
ник на занаятчиите с покровител св. 
Спиридон, на четвъртия етаж в галерия-
та на „Шипка“ 6, и продължи до 12 януари 
2018 г. На откриването д-р изк. Виолета 
Василчина акцентира, че съвременната 
дърворезба е с подчертано нова визия, 
различна от традиционното схващане; 
че на дневен ред идва една нова творчес- 
ка генерация; че двете по-стари поко-
ления се представят достойно, макар и 
в по-тесен състав; че младите трябва 
да бъдат мотивирани и подкрепяни, за 
да надграждат досегашното развитие. 
Като цяло отзивите на колеги художни-
ци и широката публика са положителни – 
изложбата предизвика интерес и остави 
приятни впечатления у зрителите, с 
пожелание към резбарите да се предста-
вят по-често.
В изложбата участваха: Александър Васи-
лев, Ангел Стефанов, Боян Александров, 
Боян Кацаров, Валентин Митев, Васко 
Иванов, Вацлав Копецки, Велислав Геор-
гиев, Владимир Мирчев, Георги Великов, 
Георги Наков, Даниел Мирчев, Деница Да-
кова, Димитър Беров, Димитър Димит- 
ров – Гоцак, Димитър Митев, Иван Бу-
бев, Илия Владимиров, Илия Кралев, Илона 
Захариева, Йова Бончева, Йордан Йорда-
нов, Катерина Бурова, Лазар Нанов, Лилия 
Поборникова, Мариана Манева, Мартин 
Георгиев, Милена Механджийска, Митко 
Златанов, Митьо Митев, Никола Божков, 
Никола Цветанов, Николай Мартинов, 
Рангел Стоилов, Роберт Цанев, Румен 
Димитров – Попа, Сава Драганов, Сте-
лиян Стелиянов, Стефан Ненов, Теодор 

Дуков, Тихомир Величков, Христо Анто-
нов, Христо Кирилов, Цветан Николов, 
Юли Дерменджиев, Явор Танев. Повечето 
от тях творят в София, но се включиха 
и автори от Кюстендил, Велико Търново, 
Трявна, Монтана, Перник, Пловдив, Ста-
ра Загора, Павел баня, Ихтиман и трима 
българи от Англия, Испания и Австралия.

Боян Александров
куратор на изложбата

Катерина Бурова / Бог Тор
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ГОНЕНЕ НА ЗЛИ ДУХОВЕ 

Галерия „Райко Алексиев“, 7 – 28 февруари 2018 г.
Духове и призраци – сюжет за приказка или малка препратка към нашите 
мисли, които са проекция на реално и нереално. Темата е гранична, 
а дискурсът, който избират кураторите Елена Панайотова, Ирина 
Дакова и Йово Панчев, отваря широк и обтегаем невидим корпус на 
съдържание. Стремежът е артистите да бъдат провокирани от една 
ДУХовна тема в „Гонене на зли ДУХове“ с амбиция за концентриране на 
духовното и неговото реализиране.

Миглена Александрова / Набор от магически предмети за прогонване на зли духове I
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ПРИЗРАЦИТЕ СА СРЕД НАС

Наблюденията върху съвременните ар-
хетипи, които се завръщат към своя-
та „архаичност“ и близост до тези на 
традиционните общества, са ключови 
за мотивите на кураторите по отно-
шение на темата. Съвременният човек 
все повече се затруднява да определя 
гранични състояния, в които ДУХовно-
то може да бъде поливалентно в свои-
те мимикрии и да се реализира в широк 
диапазон от проявления, а не само добро 
и зло. Откриваме категоричност в избо-
ра на антропоморфното начало, дълбока 
свързаност с чисто човешкия импулс за 
ЗЛОдеяние и неговата пагубност поради 
заплаха от нов вид – човек срещу човека.
Изложбата не си поставя различна цел 
от „Гонене на зли духове“, но резулта-
тът от нея може да изведе определени 
изводи по отношение на съвременната 
художествена сцена днес и да предпо-
ложи по-дълбоки и предумишлени наме-
рения. Количеството автори (около 70 
имена) и броят на представените твор-
би са наистина амбициозни по отноше-
ние на репрезентативност и видимост 
на различни поколения и категории ар-
тисти. Участниците се представят с 
различни медии – живопис, фотография, 
скулптура, инсталации, видео и т.н., 
които образуват амалгама от визуални 
похвати в стремеж за по-голяма изрази-
телност. Това обезкървяване на тради-
ционните изобразителни средства про-
личава в лаконичните, на места напълно 
отсъстващи разкази. Има иронично на-
мигване, шега, закачка, които премина-
ват в дълбоко отчаяние и отвращение 
от нещо случило се, нещо, което крещи 
в настоящето и безнадеждно разкъсва 
на парчета бъдещето. Сюжетите са ве-
сели, надскочили предразсъдъка на деня, 
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Галина Докова / Реликварий
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и мрачни, забили копие в раната на би-
тието. В тези крайности кураторите 
успяват да прокарат нишката на инди-
видуалния разказ и да очертаят релефа 
на глобалната картина, която е станала 
доста монохромна, изчистена и мрачна. 
В тази атмосфера бутилката с ДУХ е 
отворена и розов дим изпълва атмосфе-
рата на галерията.
Изложбата събира различни автори – 
професор, татуист, студент, утвърде-
ни имена и непознати досега. Различни, 
но говорещи един език, с повишен тон 
и остри думи, те рисуват манифести и 
издигат лозунги под тежестта на все 
по-задушаващата атмосфера на поли-
тически и социални метаморфози. Усеща 
се заряд от натрупана енергия, която 

започва да придобива конкретен образ. 
Това е образът на критичния индивид, 
тихо и съвестно проследил всяко соци-
ално движение, отразявайки като точен 
сеизмограф неговото отклонение. На-
трупано във времето, това отклоне-
ние рисува устремена чупеща права към 
тъмната бездна, неизвестното утре, 
непонятното днес. С безмълвно треп-
тене сеизмографът улавя обществено-
то проявление на процеси и събития в 
една болезнено деформирана кардиограма 
на съвременния свят. Представен е не 
само набор от образи, но и сбор от соци-
ални релации, ефимерен социален обмен 
на значения.
Процесът „Гонене на зли духове“ изис-
ква определена ВЕЩина, а тези, които я 

и з л о ж б и  и  к р и т и к а

Димитър Яранов / Огън да ги гори
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притежават, са заклеймени като ВЕЩи-
ци и ВЕЩери по силата на обществено-
то мнение. Както казва изкуствоведът 
Джед Пърл в книгата си с есета „Магьос-
ници и шарлатани“ (Jed Perl – Magicians 
and Charlatans): „Изкуството не е точ-
но огледало на обществото, а е самата 
същност на тъканта на общността.“ 

Духовната дисекция изисква не само поз- 
наване на тази същност, на организма 
и неговото функциониране, тя поставя 
твореца в ролята на вещер, прорица-
тел, зъл дух за обществото. Практику-
ван масово, ритуалът „Гонене на зли ду-
хове“ често прогонва избраните за тази 
мисия и ни оставя сред невежите и тях-
ната духовна доброта.
Никой и ничий дух не е споменат или на-
зован. Оставаме на всекиго най-трудна-
та част – да го открие и да се открие.
Участници в „Гонене на зли духове“: Ан-
жела Минкова, Антон Терзиев, Антон 
Цанев, Бистра Льошевалие, Бойко Йор-
данов, Божидар Бончев, Борис Прамата-
ров, Борис Клeментиев, Боряна Пандо-
ва, Бранко Николов, Виргиния Захариева, 
Владимир Иванов, Владо Руменов, Галина 
Докова, Георги Георгиев – Жорррас, Геор-
ги Ружев, Горан Тричкоски, Дамяна Велко-
ва, Десислава Христова, Деян Янев, Ди-
митър Яранов, Динко Стоев, Добромир 
Иван, Донка Павлова, Емил Атанасов, 
Еслица Попова, Зоран Мише, Ива Ярано-
ва, Ивайло Стоянов, Иглена Русева, Илиян 
Лалев, Йордан Панков (J Pank), Калин Ан-
тонов, Калоян Илиев – Кокимото, Краси-
мир Добрев, Любен Фързулев, Марианже-
ла Анастасова, Мариета Ценова, Марти-
ан Табаков, Матиас Рот, Методи Попов, 
Миглена Александрова, Михаела Пъдева, 
Момчил Генов, Момчил Георгиев, Моника 
Попова, Моника Роменска, Ния Пушка-
рова, Нели Гаврилова, Николай Маринов, 
Пенка Минчева, Петер Цанев, Радослав 
Мъглов, Ралица Игнатова, Росен Тошев, 
Сашо Стоицов, Свилен Стефанов, Соня 
Станкова, Спартак Дерменджиев, Сте-
фан Петрунов, Тина Хамзе, Тита Димова, 
Филип Попов, Чавдар Гюзелев, Юлияна 
Текова, Янко Велков – Янец.

Ирина Дакова
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Боряна Пандова / Хроника

Анжела Минкова / Гъсеница
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СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО 
Е ЕСТЕСТВЕНО

Изложбата „Гонене на зли духове“ в га-
лерия „Райко Алексиев“, на чието откри-
ване бях поканен да кажа няколко думи, 
на пръв поглед приканва към говорене за 
метафизичното, за други светове от-
въд човешкия и техните тъмни обита-
тели. Размишленията обаче, на които 

разнообразните представени подходи по 
темата в рамките на тази изложба на-
веждат, започват от човешкото. 
Както знаем, човекът по определение 
е обществено, социално, политичес- 
ко животно – Аристотеловият „зоон 
политикон“. Но човекът, в повече от 
едно отношение, не е какво да е социално 
същество, каквито са много други соци-
ални животни в природата. Освен всичко 
друго човекът има и един основен недос-
татък. Аристотеловият учител Пла-
тон отбелязва, че човекът е сякаш зах-
върлен сред света гол, без естествена 
защита на тялото си, лишен и от много 
от физическите предимства на другите 
животни, като бързина, сила, остри слух 
и зрение. При самото си зараждане сред 

прокрадващите се Платонови сенки в 
пещерите и около племенните огньове 
човешкият социум е рехава мозайка от 
малки светли петънца, вътре в рамки-
те на които е топло, уютно и всички 
те приемат като свой. Но само крач-
ка встрани и извън тези тесни кръгове 
светлина, които първоначално нямат 
никаква връзка помежду си и отстоят 
на огромни разстояния един от друг, 
дебнат неведоми сили, способни да по-
хитят, увредят, подлудят или убият. 
При това изначално няма разлика между 
същностите, които днес наричаме ес-
тествени врагове и свръхестествени 
същества. Свръхестественото е ес-
тествено, както и обратното. И всичко 
може да се възприема чудесно и чудовищ-
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Красимир Добрев / Феминистика, наука за 
положението

Добромир Иван / Баба Ванга я боли зъб
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но. Удържането на човешката култура е 
удържане именно на тази граница между 
светлината на своето и дебнещия нао-
коло мрак на чуждото. В известен смисъл 
и историята на човешката цивилизация 
може да се разглежда като постепенно-
то разширяване на светлите петна на 
нашето присъствие в света, тяхното 
свързване едно с друго и топенето на 
първоначалните огромни черни прос-
транства помежду им. В древността 
краищата са сравнително близо, но все 
още чезнат смътно от погледа. Някъ-
де там, в далечните север и юг, изток 
и запад има гиганти и пигмеи, странни 
хуманоидни същества без глави или с по 
едно око върху челото, сцили и харибди, 
общества, където практикуват инцест 

или канибализъм.
След дълъг процес на историческо разви-
тие, чиито основни етапи са добре поз- 
нати и няма защо да се спираме върху 
тях, в последните векове сме се озовали 
в свят, който е напълно обходим и срав-
нително култивиран във всяка своя част. 
Не знам дали може да се каже, че това е 
изцяло светъл, но във всеки случай е поне 
един изцяло осветен свят. Осветени са 
улиците и кътчетата на повечето го-
леми градове по света дори в ужасните 
нощи, когато нашите не чак толкова 
отдавнашни предци едва са надничали 
със свито сърце от жилищата си. Цена-
та, която съвремието ни плаща за този 
постоянен изкуствен ден, сякаш победа 
завинаги над страха от тъмното, е, че 

Иглена Русева / Елен, цикъл „Животински човеци“
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в небето над Берлин, Ню Йорк, Кайро, 
Манила, София и безброй други вече не 
можем да видим звездите. Но във всеки 
случай днес можем да видим света във 
всички моменти от денонощието и във 
всички негови доскоро тъмни или отда-
лечени кътчета. Знаем, че навсякъде, и 
в Берлин, и в Кайро, и в Манила, живеят 
не циклопи или пигмеи, а същите същес- 
тва като нас, които имат биологично-
то свойство да се смеят, да плачат и 
да кървят. Като че ли старата граница 
между светлината и мрака се е стопи-
ла, няма я. Малцина от нас обаче усещат 
присъствието на едничката последна 
граница между светло и тъмно, свое и 
чуждо – тази в себе си. 
Едно от нещата, които правят съвре-
мието ни особено тъжно, е знанието за 
мъките на света. Живеем всеки ден с но-
вините за войни и атентати на много 

места по земята, за чието съществу-
ване допреди тристатина години сред-
ният европеец не е и подозирал. Исто-
рически обременени сме с чудовищната 
история на последните два века – ГУЛАГ, 
Аушвиц, Белене, двете световни войни 
и стотици геноциди. Всеки от нас носи 
в себе си, дори и латентно, знанието, 
че може да стане жертва на масово кла-
не или чудовищно мъчение. Но не е само 
това. Обикновено не си даваме смет-
ка, че освен потенциална жертва всеки 
един от нас е и потенциален извърши-
тел на тези зверства. Нужно е само чо-
вешкото същество да бъде поставено в 
определени условия и може да се приучи 
да извърши немислими за самото него 
неща. Сянката, казва Юнг, е част от 
всеки. И колкото по-малко това се осъз- 
нава от индивида, толкова по-плътна 
е тя и може да изскочи в неподозирани 

Деян Енев / Ангели, Демони
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моменти на отслабване контрола на во-
лята. Несъзнаването на собствената 
сянка може да ни накара и да я проецира-
ме върху другия, превръщайки го в онова 
чудовищно и чуждо, от което се боим, 
понякога в резултат на манипулации на 
недобросъвестни политици или медии. 
Осъзнаването и интегрирането на сян-
ката е залог за това, че сме пълноценно 
функциониращи личности. Един от тези 
начини е чрез отстранения и остранен 
поглед на изкуството. Много такива по-

гледи от най-различни ъгли и в най-не-
очаквани аспекти предлага и изложбата 
„Гонене на зли духове“. Което съдържа в 
себе си обещание, че ще сме в състоя-
ние може би наистина да ги изгоним. Или 
поне такава е една от многото възмож-
ни интерпретации на това събитие. То 
самото кани посетителя към изгражда-
нето и на множество други. 

Димитър Илиев
СУ „Свети Климент Охридски“

Откриването на изложбата / фотографии: Таня Дечева (1, 2) и Андон Костов (3)
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Проф. Богомил Николов бе удостоен с 
наградата на Американското нумизма-
тично общество (ANS) „Санфорд Сaлтус“, 
която се дава за изключителни постиже-
ния в медалната скулптура. Най-прес-
тижната световна награда за медално 
изкуство е учредена през 1919 г. от Джон 
Санфорд Салтус – специален член на ANS. 
Салтус финансира отсичане на медалите, 
предназначени за награждаване на най 
успешните скулптори медалиери. Награ-
дата се връчва веднъж на няколко годи-
ни – първоначално само на американци, а 
от 1983 г. се превръща в международно 
събитие. През изминалите 98 години са 
наградени 39 скулптори от САЩ и 17 от 
други държави. Проф. Богомил Николов е 
56-ят ѝ носител. 

За пореден път керамикът Иван Кънчев 
взе участие в един от престижните ев-
ропейски форуми за съвременна керами-
ка – 38 Concurs Internacional de Ceràmica 
CICA2018, гр. Алкора, Испания, организи-
ран от 1981 г. до днес. От 186 участни-
ци журито допусна 39 от 36 страни. Из-
ложбата ще бъде наредена от 1 юни до 
2 септември в Музея за керамика на Ал-
кора, съхраняващ разнообразна колекция 
от произведения на Кралската фабрика за 
фаянс и порцелан, основана през 1727 г., и 
съвременна световна керамика. Творби-

те на Иван Кънчев „Жена II“, 2008 (съд за 
зрящи и незрящи), и „Свят“, 2015, са част 
от представителната колекция съвре-
менна керамика на музея. В новите си 
търсения авторът използва структури-
рането на паното, за да създаде уникални 
съдове според собствената си предста-
ва за изкуство.

На 17 януари в галерия „Академия“ бе от-
крита изложба на преподаватели и 
студенти от катедра „Стенопис“, 
посветена на 70 години от отделянето 
ѝ като самостоятелна специалност в Ху-
дожествената академия. Изкуството на 
стенописът като учебна проблематика 
в дисциплината „Декоративно изкуство 
с приложение“ навлиза през 1924 г. През 
годините в нея преподават Дечко Узунов, 
Иван Пенков, Иван Ненов, Илия Петров, 
но най-голям принос за обособяването ù 
като самостоятелна специалност през 
1947 г. има проф. Георги Богданов. Специ-

Иван Кънчев / Чиния
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алност „Стенопис“ е подготвила и дала 
на страната и света едни от най-из-
вестните български художници, както и 
десетки поколения професионални сте-
нописци. 

Третата изложба на Невъзпитаните ка-
рикатуристи, наречена „Артпредседа-
телство“, бе показана в Галерия-книжар-
ница „София прес“ от 23 януари до 7 фев-
руари. Алла и Чавдар Георгиеви, Чавдар 
Николов и Христо Комарницки, убедени, 
че един ден красотата ще спаси света, 
представят гротеската в съвременната 
политика чрез произведенията на свои-
те велики предшественици.

„Проблеми на изкуството“ – eдин-
ственото в България академично научно 
списание в областта на изобразителни-
те изкуства, театъра и екранните из-
куства отбеляза своята 50-годишнина 
в галерия „Академия“, НХА, на 30 януари. 
Първият брой на списанието е подписан 
за печат през май 1968 г. и оттогава са 
излезли 200 редовни и два извънредни 
броя. 

С изложбата „Зимна приказка“ на Елица 
Гигова на 23 януари се откри новият се-
зон в Културния център на Радио Плов-

див. Картините в изложбата са свързани 
с Родопите и село Хвойна. „За мен то е 
ценно и мило, защото там баба ми Ма-
рия Пиндева и дядо ми Николай Хайтов са 
се запознали и са живели няколко години, 
майка ми се е родила там.“ 

На 16 ноември 2017 г. в Българския култу-
рен институт в Будапеща беше пред-
ставена изложбата „Слово и образ“ на 
Стефан Алтъков и Лаура Димитрова. 
Всеки от авторите по свой начин поста-
вя акцент върху синтеза слово – образ. 
Стефан Алтъков импровизира върху тек-
стове от различни автори, от различни 
епохи и култури, които интерпретира 
свободно, вплитайки ги в структурата 
на произведенията си. Лаура Димитрова 
използва два различни подхода – в инста-
лацията „Приказки за вятъра“ четливи 
текстове, думи и образи разкриват пос-
ланията на творбата; в цикъла „Напи-
сано“ колажът от думи, отделни букви, 
разкъсани текстове и „случайни“ образи 
е алюзия за често хаотичния и неправо-
линеен поток на човешкото съзнание, в 
което се преплитат и наслагват споме-
ни, впечатления, влияния, импулси и на-
строения от различен характер и значе-
ние. Изложбата се реализира с подкрепа-

Елица Гигова / Зимна приказка

Чавдар Николов / От изложбата
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та на Българския културен институт в 
Будапеща и фонд „Научни изследвания“ на 
Софийския университет.

На 7 февруари в ХГ – Добрич бе открита 
изложба на Найден Петков (1918 – 1989) 
по повод 100 години от рождението на 
големия художник. Тя представя 26 твор-
би – живопис и рисунки от фонда на га-
лерията, които са малка част от значи-
мото му и многостранно творчество. Те 
са рисувани в периода 1965 – 1981 г., като 
някои от тях са откупувани от Общите 
художествени изложби „Земята и хора-
та“, откривани в Добрич, както и от са-
мостоятелната му изложба в галерията 
през 1981 г.

От 13 януари до 4 февруари Българското 
посолство в Нидерландия и Pulchri Studio в 
Хага представиха изложба на 12 българ-
ски автори. Четирима от тях – Кънчо 
Кънев, Чавдар Илиев, Радина Данкова и 
Рада Янкова, живеят и творят в Нидер-
ландия, а другите творби са на известни 
съвременни художници, предоставени от 
колекционера Tяпко Ягер. 

Със серия от маслени платна, пасте-
ли, рисунки и колажи Валентин Ангелов 
разказа свои съновидения в изложбата си 
в галерия „Ракурси“ от 14 февруари до 2 
март. На пръв поглед еклектична, излож-
бата преподрежда фантастични случки 
и мистични места в цветна приказка с 
щастлив край. „Сънувам нещо видяно или 
невиждано, но винаги цветно. Сънувам 
бъдещата си картина. След това се опит- 
вам да повторя онази идеална картина 
от съня, но това е трудна работа и съм 
принуден да се задоволя с подобието.“ 

От 1 до 13 февруари Симеон Кръстев 
показа живописни творби в галерия „Се-
зони“. Известният плакатист разгърна 
новото си амплоа по време на творчески 
престой в ателиетата на Сите де-з-ар 
в Париж. Всички картини в изложбата 
„Раздвоение“ са рисувани там. „Вълнуват 

Изглед от изложбата в Хага 

Валентин Ангелов / Тайният двор
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ме всякакви теми. Именно тук е моето 
раздвоение. Абстрактното с реалното. 
Надявам се да ме разберете.“

На 2 февруари бе открита първата за 
2018 г. изложба от експозиционната про-
грама на Художествен музей „Георги Вел-
чев“ във Варна. Изложбата е наречена 
„Приятели в отвъдното“ и представя 
творби на трима изключителни варнен-
ски художници, напуснали живота твърде 
рано: Володя Вълчев (1953 – 2000) с него-
вата чиста, полихромна, звучна и чувст-
вена живопис; Николай Николов (1950 – 
2004) с могъщия му, безупречен линеарен 
стил; Явор Цанев (1956 – 2014) с неокла-
сическата му интелектуална живопис, 
която се обръща към древни митологич-
ни образи и поетично моделира женски 
фигури и пейзажи. 

Изложба скулптура на проф. Емил По-
пов и негови ученици бе открита на 
22 февруари в ХГ „Владимир Димитров 
– Майстора“. Организаторите иниции-

раха дискусия в стремежа си да направят 
връзката между поколенията в изкуство-
то. Поставени в изложба едно до друго, 
произведенията на учителя и учениците 
дават възможност да се видят прилики-
те и разликите, както и да се осмислят 
и анализират. Ще бъде издаден дигита-
лен каталог на експозицията, която е 
част от проекта „Учители и ученици в 
изобразителното изкуство“ на Фондация 
„Въпреки“. 

От 6 до 25 март 2018 г. галерия „Арте“ 
представя един от най-изявените пред-
ставители на своето поколение живо-
писци – Николай Янакиев. Експозицията 
съдържа 13 живописни платна, по точно 
13 варианта на една и съща композиция, a 
тя е „Момиче пред огледало“. Картината 
е рисувана преди доста години и е показ-
вана само веднъж в България и в Швей-
цария и фигурира на възпоменателна мар-
ка, издадена в чест на автора от WHO’S 
WHO in international art Лозана. 

Реновираните зали на ГХГ в Пловдив по-
срещнаха на 6 март първите посетите-
ли с изложбата на Янко Ненов „Сънят на 
старите вещи и… котките“. Художни-
кът представя 50 творби, изпълнени в 
нова техника – по думите му, във всеки 
нов цикъл той добавя нови изразни сред-
ства; формообразуването е породено от 
темата и обектите, които изобразява.

От 23 януари до 10 февруари куратор-
ският проект на Румяна Йонева и 
Явора Петрова „Персонализирани тра-
диции“ събра в галерия „Ракурси“ млади-
те автори Антония Ангелова, Велислава 
Гечева, Зоран Георгиев и Ирма Водева.  
Заедно с Явора Петрова те представят 
новаторски поглед към традициите и 
националните корени. Глобализираният 

Симеон Кръстев / Раздвоение
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свят заличава разликите и унифицира 
знаците в изкуството и същевременно 
стимулира конструирането на традици-
ята чрез нови образи и средства. Покане-
ните художници работят в областта на 
съвременното изкуство и са с доказани 
постижения и новаторски търсения. Те 
представят живопис, обекти, инстала-
ции и рисунки. 

От 13 февруари до 14 март в галерия 
„Контраст“ продължава изложбата на 
Христо Харалампиев – скулптура, и Ки-
рил Харалампиев – живопис. Творческ- 
ата среща между баща и син е наречена 
„Поколения“. „В един разговор с Христо 
Харалампиев по повод поколенията и ро-
довата приемственост той казва: „Ако 
децата в едно семейство не са запоз-
нати с изкуството, те си остават ед-
нопластово развити.“ Това не се отнася 
за семейството на Христо, в което из-
куството е било органична част от все-
кидневието. Баща му е завършил живопис 
при Илия Петров, макар че след това се 
реализира в друго поприще, за да стане 
един от най-известните български хоре-
ографи.“ (Аксиния Джурова) 

Изложбата на Иво Бистрички в гале-
рия „Интро“ в София, наречена „Далече“, 
показа едно ново лице на автора, който 
експериментира в морския пейзаж.  

До 20 март 2018 г. продължава изложба-
та „Малки монументи“ на Камен Танев 
в галерия „Интро“. С нея скулпторът се 
завръща в България 13 години след пос- 
ледната си експозиция тук. Авторът ще 
представи първообрази на монументал-
ните си скулптури, които са заели мяс-
тото си в музеите, площадите, парко-
вете, кръстовищата и крайбрежните 
алеи на градове в Италия, Франция, Гер-
мания, Холандия, Уелс, Испания, Гърция, 
Австрия, Унгария, Белгия, Холандия, Гва-
темала, Турция, Египет, Сирия, Израел, 
Индия, Тайван. 

Арт Галерия „Ларго“ откри първата за 
2018 г. изложба „Екслибрис Презарежда-
не“ на 12 февруари. Експозицията включва 
творби от фонда на Международния ек-
слибрис конкурс – Варна, и е със специал-
ното участие на Петър Лазаров, Петър 
Чиновски и Христо Керин.

Велислава Гечева / Некласически състояния

Петър Лазаров / Заедно (детайл)
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СГХГ представи изложбата на Лъчезар 
Бояджиев SIC TRANSIT MEDIA MUNDI (На-
стоящето е прекалено късо и доста тяс-
но) от 14 февруари до 11 март. Куратори 
са Яра Бубнова, Мария Василева, Владия 
Михайлова и Даниела Радева. Настояща-
та изложба е неговата първа ретроспек-
тива в България, показваща опита от 
над 20-годишната му практика. В нея са 
включени произведения от началото на 
90-те до днешния ден, сред които ав-
торски реплики и реконструкции на клю-
чови и рядко показвани творби.

В ХГ „Елена Карамихайлова“ в Шумен 
скулпторът Диан Димов с изложбата си 
„100 скулптури след 10 години в 1 излож-
ба“ заяви ясно изразена творческа тери-
тория и позиция. 

Румен Божинов се представи с живопис 
в столичната галерия „Евдокия арт глас“ 
през декември 2017 г. 

„Дисекция на спомените“ бе нарекъл 
своята изложба в столичната галерия 
„Стубел“ Кирил Чолаков, който от го-
дини разделя живота си между Италия и 
България – едно взиране назад във време-
то, в мъглата на спомените и образите 
на отминали моменти.

През януари и февруари картините на 
Тамара Стаева-Пенчева бяха наредени в 
залата на Културен дом „Люлин“ в София. 
И в тази своя изложба художничката се 
прекланя пред природата – основен худо-
жествен обект в нейното творчество.

В проекта Ultrа, създаден специално за 
вътрешния ритъм на пространството в 
галерия „Аросита“ от 26 януари до 9 фев-
руари, Мирена Златева показва пласти-
ки от метал, трактовка на бижуто като 
обект и лично изразяване.

Лъчезар Бояджиев / Gazebo (Белведере)
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ХРИСТО ВЕКОВ  (1930 – 2017)

Христо Веков е роден през 1930 г. в с. Малорад, Врачанско. Завършва 
Художествената академия, специалност „Живопис“, при акад. Илия 
Петров. През дългия си творчески път участва във всички окръжни 
изложби. Творбите му присъстват в много колективни национални 
изложби и експозиции на българско изкуство в чужбина – Алжир, Ма-
роко, Тунис, Мозамбик, Нигерия, Чикаго, както и в представител-
ните изложби на СБХ – група Варна, в Русия и Финландия. Има 12 
самостоятелни изложби във Варна и една в Алжир. Освен като жи-
вописец е работил и в областта на декоративно-монументалните 
изкуства – стенописи и релефни пана в обществени сгради. Бил 
е творчески секретар на СБХ (група Варна) и общински съветник. 
Носител на ордени „Кирил и Методий“ I и II степен.

ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ  (1946 – 2017)

Роден е в град Септември. Завършва Художествената академия, 
специалност „Приложна графика“, при проф. Александър Поплилов, 
специализира шрифт при проф. Васил Йончев. Като художник инте-
ресът му е съсредоточен в калиграфията, работата върху шриф- 
тови образци, развитие на глаголицата и кирилицата. Участва в 
изложби на илюстрацията и оформлението на българската книга.

ТОДОР ОГНЯНОВ  (1940 – 2018)

Роден е в София. Завършва Художествената академия, специалност 
„Приложна графика“, през 1968 г. Работи в областта на приложната 
графика, пространственото оформление и визуалната комуника-
ция. Автор е на редица запазени знаци, опаковки, печатни издания и 
щандове на международни изложения.

i n  m e m o r i a m
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ИРИНА КОЛБАСОВА  (1961 – 2018)

Ирина Колбасова ръководи севлиевската галерия „Видима“ двай-
сет години като престижно средище на съвременното българско  
изкуство и култура. В нея са представяни големи майстори на изоб-
разителното изкуство, а в златния фонд на галерията има над 600 
произведения. Родена в Санкт Петербург, Ирина Колбасова завърш-
ва Института за живопис, скулптура и архитектура „Иля Репин“, 
специалност „История и теория на изкуството“. Работила е като 
сътрудник в Ермитажа. В България живее от 1986 г.

РУСИ РУСЕВ  (1949 – 2018)

Роден е в Пловдив. Работи в областта на живописта и приложната 
графика. Преди да бъде приет в СБХ, секция „Живопис“, през 1994 г., 
участва в творческата дейност на Ателието на младия художник. 
Има международни участия с изложби в Париж, Виена, Москва, Буда-
пеща и др.

ВАСИЛ ЧАКЪРОВ – ЧАК  (1934 – 2018)

Васил Чакъров е роден в кюстендилското село Багренци, но името 
му се свързва с художествения живот в Самоков, където започ-
ва работа като учител по рисуване наскоро след завършване на 
учителския институт в Дупница. Самоизградил се като художник, 
той създава значително по обем и стойност творчество. Участ-
ва в множество сборни изложби в България и зад граница, има над 
12 самостоятелни изложби в Самоков, Кюстендил, Пловдив, София 
(„Шипка“ 6, СГХГ и др.). Носител е на националната награда за жи-
вопис „Захари Зограф“. Почетен гражданин на Самоков.
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ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ  (1941 – 2018)

Дългогодишен преподавател в Националната художествена гимна-
зия „Димитър Добрович“ в Сливен. Роден е в бургаското село Ве-
селие. Завършва Художествената академия, специалност „Графика“ 
при проф. Евтим Томов. Негова предпочитана техника е сухият 
пастел, а любими негови теми са пейзажът и натюрмортът. По-
следната му изложба е в Сливен, през декември 2017 г.

ЙОРДАН МАРИНОВ  (1932 – 2018)

Животът и творчеството му са дълбоко свързани със Силистра, 
макар че е роден в румънския град Брашов. Завършва Художестве-
ната академия в София през 1957 г., специалност „Монументална 
живопис“, при проф. Г. Богданов. Учител, преподавател в педаго-
гическия институт в Силистра, дългогодишен главен художник на 
дунавския град, сценограф, уредник на галерия. Участвал е в над 30 
общи художествени изложби – национални и зонални; негови твор-
би притежават галерии в страната и частни колекции в чужбина.



Ани Петрова / Спесимен за шрифтова фамилия „Вокал“

Радваме се да съобщим, че от този брой на бюлетина на СБХ имаме честта да  
използваме шрифтовата фамилия „Вокал“. Шрифтът е разработен от Ани Петрова и 
е реализиран от шрифтово студио lettersoup през 2018 г. „Вокал“ е несерифен шрифт 
с широки пропорции и високи редовни букви, които го правят четлив и функционален 
при малки размери. Гредите му са леко заоблени навътре и ъглите им са минимално 
отрязани, което му придава органично и топло усещане и напомня за оловен печат. 
Разбира се, кирилицата е в стила на българската форма на кирилица, разработвана от 
наши художници през 60-те години.

lettersoup (lettersoup.de) е  основана от Ботьо Николчев през 2014 г. Основният фокус 
на базираното в Берлин студио са шрифтове на латински, кирилица, гръцки и арабски.

аерофонни

гайда

Видове музикални инструменти

НАЧИНА НА КОНТРОЛ НА ЗВУКА

Kлавишен или темпериран
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