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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 
2018 ГОДИНА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА 
ЗА 2019 ГОДИНА

На 17 януари се проведе общо събрание на Сдружение с 
нестопанска цел „Съюз на българските художници“. 
Публикуваме отчетния доклад, както беше представен 
пред присъстващите колеги. 

Уважаеми колеги,
Добре дошли и честита Нова година,
За разлика от преди, настоящото общо събрание се провежда 
през януари за текущия планов период. Това не променя характера 
на бюджета, който обхваща десетмесечието на 2018 година, а 
бе наложено от особено напрегнатия месец декември. Като цяло 
такава натовареност характеризираше цялата отминала година. 
Преди да пристъпим към детайлно разглеждане на заложения за 
2018 г. бюджетен план, нека да споменем някои от основните 
приоритети за периода:

- повишаване на текущите доходи;
- осигуряване на собствени инвестиционни средства;
- започване на основни ремонтни дейности.

При изпълнение на бюджетната рамка за 2018 г. продължихме да 
се придържаме към консервативната дисциплина, която мисля, 
че даде своите положителни резултати, макар и с цената на 
лишения. За цялата година бяха планирани приходи в размер на 1 
008 000 лв. За сравнение през 2017 г. планираните постъпления 
бяха 894 000 лв., а постигнатото за десетмесечието тогава 
надвиши с 20% очакваното. За 2018 г. бяхме заложили очаквания с 
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приблизително 13% по-високи от 2017 г. В рамките на отчетното 
десетмесечие (до 31.10.2018 г.) постигнахме общо приходи 1 868 
379 лв. Веднага трябва да уточним, че в тази сума попада цената 
на имота ни на ул. „Митрополит Панарет“ в размер на 860000 
лв., която сделка ще коментираме след малко. Изключвайки това 
извънредно постъпление, при планирани за десет месеца 840 000 
лв. сме постигнали 1 008 000 лв. – т.е. 168 хил. лв., или 20% повече 
от предвиденото. 
Структурата на доходите ни за пореден път потвърждава 
адекватността на рентиерския модел, който сме принудени да 
следваме. Наемите ни носят 831 000 лв. (82% от общото, при 
12% завишение). Външните финансирания са 28 хил. лв. (2,77%, 
минус 0,5%) Услугите, които предоставяме – 4200 лв. (0,39%). 
Продажбата на картини и графики – 1042 лв. (0,1%, минус 0,23%). 
Вероятно тези числа са най-плашещи за нас и показателни за 
обществото, в което живеем. Реализацията на онова, в което 
вярваме и сме вложили душа и сърце, да носи 1 хилядна от общите 
ни постъпления. Не по-радващ е и фактът на намалелите 
финансирания от страна на създадените за тази именно цел 
институции. Това не може да ни изненада, но е в ярка подкрепа 
на тезата, която вече съм споделял с вас: Трябва да разчитаме 
само на себе си и да се справяме с онова, което притежаваме в 
момента. Никакви илюзии няма да ни доведат до добър резултат. 
Да погледнем и приходите от нощувки в т.нар. творчески бази. 
Налице са 36% превишаване спрямо очакваните за годината 19 000 
лв., като за сезон 2018 г. сме получили 25 800 лв. Това обаче не 
следва да ни успокоява, тъй като общите ни разходи за творчески 
бази отново са по-високи от приходите за нощувки. Само за десет 
месеца те са приблизително 27 000 лв., а останалите два месеца 
от годината ние също сме плащали заплати и прилежащи разходи. 
Лидери в доходността, както обикновено, са Созопол и Албена (за 
която не следва да забравяме, че според договора от 2006 г. губим 
окончателно след 2021 г.), а останалите бази подяждат печалбата 
от тях. 
Надявам се, че създадох най-обща представа за структурата 
на редовните ни приходи през годината, като успяхме да влеем 
наемите за заведението в сутерена, увеличената площ за кафе-
бара на партера, както и отдадената под наем зала на третия 
етаж. Съобразно данните на НСИ за ръста на инфлация увеличихме 
сумите по наемите за 2018 г. с 3%. По-малките договори, които 
постоянно се стремим да сключваме, примерно в „Илиянци“, не 
представляват съществено перо и за това не биват споменавани. 
Да не забравяме, че само допреди няколко години друг получаваше 
приходите от целия обект (около 21 декара). 
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Събираемостта на членския внос е с 45% над очакваното, но 
заслуга за това има и сесията за прием на нови членове. 
Да разгледаме продажбата на терена ни на ул. „Митрополит 
Панарет“. Това беше наш имот, който през 2011 г. заварихме 
като склад на съдия-изпълнител с блокирана в него собственост 
на бивш неизправен наемател. След като СБХ се противопостави 
на тази практика, имотът бе освободен, но подложен на набези 
от съседното циганско гето. На нашите оплаквания до полицията 
бе отговорено с многократни разпити на жалбоподателя Анжело 
Красини и предписания от страна на общината за разрушаване на 
постройките там с цел опазване здравето на крадците. Поради 
липса на изпълнение от наша страна общината великодушно 
ни подари разрушаване на имота и ни задължи да разчистим 
строителните отпадъци. Преди повече от година УС на СБХ взе 
решение за продажба на този терен за не по-малко от 700 хил. 
лв. без ДДС. След близо едногодишни преговори и всевъзможни 
търговски тактики успяхме да постигнем окончателна цена 860 
000 лв. без ДДС, и то без участието на посредник. Тези 23% (160 
000 лв.) горница не само оправдаха вложените усилия и рискове по 
сделката, но ни дадоха допълнителни възможности за вложения в 
основния ни имот на ул. „Шипка“ 6. За пример мога да споделя, че 
срещу сумата от 143 000 лв. без ДДС вече закупихме профилите 
за нова дограма за цялата сграда (без партера) от фирма „Алумил“. 
Най-важното във връзка с придобитите от продажбата средства 
е съгласието, постигнато в УС, че те ще бъдат разходвани 
единствено и само с инвестиционна цел (доколкото може да 
категоризираме така неизбежно необходимите ремонти на 
нашите имоти).
Да погледнем и направените през 2018 г. разходи. При планирани 
1 млн. и 58 000 лв. разход ние само за десетмесечието сме 
изхарчили (но разбирайте и вложили) 1 174 000 лв. Защо наблягам 
на вложението. Някои от направените разходи не бяха планирани 
в миналогодишния бюджет поради липсата на налични пари. 
Примерно за ремонт на сгради и творчески бази бяха предвидени 
35 000 лв. Приблизително толкова дадохме само за изграждане 
на нови магазини в партера на „Шипка“ 6. Подобен е и случаят 
със закупените транспортни средства – нов бус и седемместна 
кола от „Фолксваген“ в замяна на разпадащата се „Газела“. 
Превишаване на разходите имаме по почти всички основни пера: 
изложбена дейност, представителства и секции, издръжка на 
сгради, творчески бази и т.н.
Спестяване се наблюдава само при: графични бази, пленери и 
симпозиуми, заплати на персонала и социална дейност.
Още тук ще ви обърна внимание, че последните две пера са 



СБХ бюлетинброй
01 / 2019

505

о т ч е т е н  д о к л а д

недопустими в линията на прекалена спестовност. Дали ще 
плащаме години наред нищожна заплата на служителя, отдал 
целия си трудов потенциал на нашия съюз, или ще отделяме 
подигравателно малка помощ на колегата си, който е поставен 
в безизходица, е еднакво укоримо. В опит да коригираме тези 
две тенденции, макар и не достатъчно, повишихме средно 
доходите на служителите с около 15%. Надявам се, помните, че 
на предишното общо събрание ви докладвах, че с 42% изостава 
заплащането в СБХ спрямо определяната от държавата минимална 
основна заплата. За ежегодното творческо подпомагане, което 
заварихме на ниво от 300 лв. през 2011 г. и повишихме веднъж на 
350 лв., а миналата година на 400 лв., сега имаме амбицията, както 
и съгласието на УС, да го обвържем с МРЗ, т.е. 560 лв. за 2019 г. 
Разбира се, за всичко споменато разчитаме на текущите доходи, 
а не на инвестиционни пари.
Колеги, цифровото изражение на предлагания от нас 
проектобюджет може да се види в изложената таблица, но има 
точки, към които трябва да привлека вниманието ви. Първата 
от тях е ремонтът на „Шипка“ 6 – близо половин милион 
лева. В това число освен спомената смяна на дограма визираме 
ремонт на покрива, ремонти в зали, хранилища и т.н. Не бива 
да се заблуждаваме, че от тях сградата ще блесне като нова. За 
подобна цел за нужни много повече средства. Примерно фасадната 
облицовка не можем да сменим подобаващо. Не знаем дали времето 
и силите ни до края на този мандат ще позволят влагането 
на всички тези средства по оптимален начин, но сме твърдо 
решени да се постараем. От друга страна, предвидените 80 000 
лв. за ремонт на творчески бази са вероятно недостатъчни, 
щом само нов покрив на базата във Велико Търново ще струва 
приблизително 32 000 лв., да не говорим за Балчик, където трябва 
да обзаведем. Тази диспропорция е показателна за визията на 
нашето управление, която поставя сградата на „Шипка“ 6 като 
централен приоритет. Без да омаловажаваме останалите си 
имоти, не бива да забравяме, че основната част от доходите на 
СБХ идват имено от тази сграда. 
Друга значима сума, която може да забележите, е 170 000 лв. – 
това са вноските по кредита към ДСК. Тук са необходими някои 
разяснения – за 2018 г. вноските ни са в размер на 116 400 лв., 
остатъкът по кредита е намалял от 838 000 лв. (2015), 624 000 
лв. (2017) на 509 000 лв. към момента. Очевидно няма логика 
вноските ни да се увеличават при непроменени други условия. 
Предвижданията ни са свързани с решението на УС да бъде изтеглен 
втори целеви кредит от същата банка в размер на 300 хил. лв. при 
условия, не по-лоши от предходните. За съжаление целта е една 
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принудителна инвестиция, разрешаване на проблем, създаден още 
през 2004 г. Става дума наново, за „Арт център СБХ“ в Пловдив. 
С договора за учредяване на дружеството Георги Иванов (Жорж 
Трак, наш бивш колега) е назначен за негов несменяем едноличен 
управител. Земята, на която е разположено дружеството, никога 
не е била апортирана в общата фирма. В рамките на предишното 
управление беше изваден нотариален акт за имота ни там на името 
на СБХ. Скоро след това Георги Иванов придобива нотариален акт 
за същия имот на името на общото дружество. Както разбирате, 
такъв документ го легитимира като собственик на 49% от имот, 
който считаме за свой. Препоръката на адв. Андрей Дамянов е СБХ 
да изкупи дружеството ведно с принадлежащия му по документи 
имот. След преговорите с Георги Иванов договорената цена за 
подобна сделка е 300 хил. лв. Цялата идея и сумата, необходима 
за осъществяването ѝ, бе разгледана и одобрена от УС на СБХ, 
а оперативното ръководство бе натоварено с преговори по 
кредит, с който тя да бъде осигурена. Освен кредита можехме да 
изберем някои от следните възможности:

- да оставим дружеството във властта на Г. Иванов с неясни      
последствия за СБХ
- да покрием сумата с придобитите инвестиционни средства, 
лишавайки се така от необходимите ремонти и подобрения.

Колкото и да ми е неприятно да приема, че трябва да купим едно 
изпразнено от съдържание дружество само заради имота, който 
по документи му принадлежи, не намирам по-добра алтернатива. 
Не мога да се противопоставя на този план. Имотът, за който 
говорим, е с данъчна оценка над 2 000 000 лв. Съпоставена с 
цената от 300 000 лв., е ясно накъде натежават везните. 
Остава болезненият урок, че ако не внимаваме с имотите си, се 
налага впоследствие да ги откупуваме. Ще ви напомня, че когато е 
сключван този договор, тогавашното наше дружество е дължало 
едва 7 400 лв. Сега дължи 160 000 лв., и то към фирмата на своя 
управител „Трак арт“. Оказва се, че най-трудно успяваме да 
променим собственото си мислене и да съобразяваме поведението 
и приоритетите си с обкръжаващата ни реалност, независимо 
дали тя ни харесва. 
В заключение на този последен за нашия мандат отчет и 
проектобюджет искам да благодаря на всички, допринесли за 
положителните резултати, които постигнахме.
Благодаря и на вас за вниманието, търпението и доверието, 
което, надявам се, оправдаваме.

Ивайло Дженев
 зам.-председател на СБХ по стопанската дейност

о т ч е т е н  д о к л а д
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ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ 125

„В градината на тревата“ – изложба на Павел Койчев
12 – 26 март 2019 г.
откриване – 12 март, вторник, 18 часа

Изложба на Цвятко Остоич
29 март – 13 април 2019 г.
откриване – 29 март, петък, 18 часа

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНАТА ДЕЙНОСТ В 
ГАЛЕРИЯТА НА „ШИПКА“ 6

Уважаеми колеги,
Във връзка с извършването на продължителен ремонт 
в сградата на СБХ, ул. „Шипка“ 6, изложбената дейност 
временно ще бъде прекратена. Целта на реновирането е 
да бъде осигурена много по-добра среда за експониране на 
творбите, съответстваща на съвременните технологични 
норми в галерийните пространства, както и за тяхното 
обслужване и обитаване.

Редакторите на бюлетина очакват с интерес информация за 
всяка изложба и участие на членовете на съюза в галериите 
извън СБХ. Моля, изпращайте текст и снимки за публикуване 
на имейл: press@sbhart.com
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ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 ГОДИНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СБХ определи следния размер на членския внос за 
2019 година:
за една година – 30 лева.
Всички членове пенсионери, 
       – мъже, родени преди 1 януари 1955 г. 
       – жени, родени преди 1 януари 1958 г.,
както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени 
от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест 
трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК. 
Членският внос за 2018 г. е 30 лева, от 2009 до 2017 г. включително е 25 лева, 
от 2002 до 2008 г. включително е 20 лева, а за годините преди 2002 е 18 лева.

Членският внос се приема в сградата на СБХ – ул. „Шипка“ 6, IV етаж, „Личен 
състав“, чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка“ 6, СБХ, за 
Наталия Желева Желева. Телефони за справки: 02946-30-29 или 02948-37-
28, както и чрез банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Клон 
„Паметник Васил Левски“, гр. София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 
1078 5769 26 при банка УниКредит БУЛБАНК, като задължително се вписват 
трите имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).
Уведомяваме ви, че колегите, които не са заплатили членския си внос за 
минало време (включително и за 2018 г.), няма да получат следващия брой на 
бюлетина на СБХ.
Нередовните членове също така няма да бъдат обслужвани от 
администрацията на СБХ – няма да получават административни или 
технически услуги, както и да участват в мероприятия и изложби, 
организирани от СБХ.

ПРОМЯНА В СРОКОВЕТЕ И ДАТИТЕ НА ОСМОТО МЕЖДУНАРОДНО 
ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ИЗКУСТВА – СОФИЯ 2019

ПЪРВИ ЕТАП
1. Онлайн регистрация – от 1 март 2019 г. до 24:00 на 30 април 2019 г.
2. Онлайн селекция – 31 май 2019 г.

ВТОРИ ЕТАП
1. Краен срок за получаване на творбите – 30 юни 2019 г.
2. Обявяване на резултатите от втори етап – до 30 април 2019 г.
3. Таксата за участие трябва да бъде платена до 30 юни 2019 г.
4. Изложба на Триеналето – датите ще се уточнят допълнително.
5. Връщане на творбите – до 31 юни 2020 г.
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ“ 2019

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Национална изложба „Лудогорие“ се организира на всеки две години в 

Разград.
2. От 2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство“
3. Целта на изложбата е:

• да привлече вниманието на творците към североизточния регион 
на България

• да създаде възможност за свободна творческа изява
• да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и реги-

она със съвременните тенденции в развитието на българското и 
чуждестранното изкуство

• да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров“ с произведения 
от съвременни автори

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на Националната изложба „Лудогорие“ са:
• Община Разград
• ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград
• СБХ – София
• Със съдействието на Министерството на културата на Република 

България
2. Национална изложба „Лудогорие“ се провежда под патронажа на кме-

та на Община Разград.
3. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финан-

сира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, ре-
кламодатели и други източници.

4. Журирането на творбите за участие в Национална изложба „Лудого-
рие 2019“ и наградите се определят от жури, избрано от УС на СБХ.

5. Национална изложба „Лудогорие 2019“ се експонира в залите на ХГ 
„Проф. Илия Петров“, Разград.

 
III. НАГРАДИ

• Живопис – 2000 лв.
• Графика – 1000 лв.
• Скулптура – 2000 лв.
• Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.
• Награда за млад художник (Министерство на културата) – 500 лв.
• Награда на СБХ – София – 500 лв.
• Награда нетрадиционни форми – 500 лв.

Наградените автори получават почетен диплом и плакет.
Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров“ – 
Разград.
 

09

с ъ о б щ е н и я



СБХ бюлетин брой
01 /2019

10

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат български и чуждестранни художници, които прие-

мат условията на този статут.
2. Темата „Лудогорие“ не е задължителна.
3. Техниката и материалът са свободни.
4. Максималните размери на творбата трябва да бъдат:

• живопис – до 150 х 150 см с рамката
• графика – до 100 х 70 см с рамката
• скулптура – площ до 1 кв.м., височина 250 см (без постамента)
• нетрадиционни форми – площ до 1 кв.м, височина 300 см

5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.
6. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, като има 

предвид, че при продажба комисионната такса за галерията е 30%.
7. Представените творби да са авторски, собственост на художника и да са 

създадени в предходните пет години.
8. Художниците могат да участват във всички категории, като за всяка ка-

тегория се заплаща отделно такса за участие. 
9. Авторите представят не повече от три творби за всяка категория и не 

повече от пет в категория „Графика“.
10. Всеки автор трябва да изпрати заедно с творбите си:

• попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви 
• банкова разписка за платена такса за участие или 30 лв. (за българи)/ 30 

евро (за чужденци) в брой, поставени в пратката.
11. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова 

сметка:
BIC  TEXIBGSF
IBAN BG 94 TEXI 9545 3105 985800
ТЕКСИМ БАНКА АД, РАЗГРАД
(или заедно с работите в пратката)

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

13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, не се 
допускат до жури.

14. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява на 
автора.

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

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

17. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Проф. Илия Петров“ – 
Разград, като получава сертификат за дарение.
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18. Всеки участник получава безплатен каталог от изложбата и право да закупи 
до 5 броя на 50% от продажната цена.

19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието 
си. Творбите се изпращат на адрес:

7200 Разград
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 17
Национална изложба „Лудогорие“

20. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до 
посочения адрес и обратно.

 
V. СРОКОВЕ

Срок за получаване на творбите – до 30 март 2017 г.
Журиране – 10 април 2017 г. 
Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 23 май 2017 г.
Закриване на изложбата – 1 октомври 2017 г.
 
За контакти:
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17
стационарен тел.: 084 662735
мобилен тел.: 0878 457 298 (счетоводител), 0878 457 471, 0878 375 099 (уредници)

МИНИТЕКСТИЛ

През април 2019 г. в Галерия-книжарница „София прес“ ще бъде открита за 
втори път изложба на секция „Текстил“, посветена на малките текстилни 
форми (предишната беше през 2016/2017 г.). Регламентът остава същият – 
максимален размер 20 х 20 см и 20 х 20 х 20 см, а техниката и материалите 
– традиционни и нетрадиционни, виждани и невиждани, чисто текстилни и 
смесени, плод на авторските умения и фантазия.
Ще бъдат поканени и автори от чужбина. 
Творбите ще се приемат на 12 април 2019 г. в Галерия-книжарница „София прес“, 
ул. „Славянска“ 29, от 11 до 17 часа. 
Творбите, които ще бъдат изпратени по пощата или по куриер, да бъдат 
адресирани до Ани Шапкарова – ул. „Шипка“ 6, СБХ, София 1504.
Изложбата ще се открие на 16 април 2019 г. от 18 часа.
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ДЕВЕТО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ 
НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ – СОФИЯ 2019

Триеналето има за цел да представи постиженията на художници от цял 
свят, създаващи плакати за културната сцена (класически и модерни форми 
на различни изкуства: театър, опера, танц, оперета, мюзикъл, цирк, куклен 
театър, пантомима, концерти, вариете, естрада, фестивали, видео и визуални 
форми и др.)
Деветото международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през 
ноември 2019 в Националния дворец на културата, София. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
Приемат се плакати, създадени в периода 15 май 2016 – 30 май 2019. 
Категория 1. Отпечатани плакати, посветени на събития от културната 
сцена (класически, модерни, мултижанрови и пр. прояви на сценични, екранни, 
музикални, визуални и други изкуства). 
Категория 2. Плакати на конкретна тема: АРТ ФЕСТИВАЛИ
Идеята на организаторите е понятието арт фестивали/фестивали за изкуства 
да бъде разглеждано в неговия най-широк смисъл по отношение на видова, 
стилова, жанрова или каквато и да било друга характеристика. 
Разделът е отворен за вече реализирани фестивални плакати, както и за такива, 
специално създадени по повод на Деветото триенале. 
Няма задължителен текст. 
Формат: минимален формат А2 (420 х 594 мм) 

Брой на представените плакати: всеки автор може за изпрати максимум 4 
плаката, придружени от дигиталните им изображения (размер А5, формат.
ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK), попълнени формуляри и кратка 
биографична справка за автора. 
Желателно е вече реализираните плакати да се представят в 2 екземпляра. 
Срок за получаване: до 30 май 2019 г. 
Няма такса за участие. 

АДРЕС
Девето международно триенале на сценичния плакат – София 2019,
ул. „Шипка“ 6, IV ет., София 1504, България;
e-mail: albenasa@abv.bg 

ЖУРИРАНЕ
Национално жури определя колекцията на Деветото триенале. 
Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани и оповестени през юни 2019 г. 
Авторитетно международно жури определя наградите непосредствено преди 
откриването на Триеналето. 
Наградите се обявяват на официална церемония на 1 ноември 2019 г. 
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НАГРАДИ
Гран при – пластика „ЗЛАТЕН ПЛАКАТ“, малка пластика от Богомил Николов
Две равностойни награди – бронзов плакет от Богомил Николов (за всяка от 
двете категории) 
Награда за млад автор (до 35-годишна възраст) – бронзов плакет от  
Георги Чапкънов в памет на известния български художник Асен Старейшински. 
Всеки автор трябва да изпрати плакатите си в подходяща за транспортиране 
опаковка, без паспарту и без рамка, с надпис „Печатни материали. Без търговска 
стойност“. Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по 
време на транспортирането. 
При съгласие от страна на авторите плакатите остават собственост на 
Фонда на Триеналето след закриването на експозицията. 
Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите 
без допълнително заплащане за нуждите на всички печатни материали на 
Триеналето и публикациите, свързани с него. 
Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, 
неотговарящи на статута на Триеналето, оскърбяващи морала, националните 
и религиозните чувства. 

КАТАЛОГ
За Деветото международно триенале на сценичния плакат – София 2019 ще бъде 
издаден цветен каталог. Всеки участник в Триеналето ще получи безплатен 
екземпляр. 
Повече информация: www.triennial.orbitel.bg 
За улеснение на българските автори е организирано приемане на 3 юни 
(понеделник) 2019 г. в СБХ, София, „Шипка“ 6, IV ет., при Албена Спасова 

39 MINI PRINT INTERNATIONAL – CADAQUES 2019, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Подробна информация за графичния конкурс, както и формуляр за участие, може 
да се види в сайта на СБХ – sbhart.com. Крайният срок за изпращане на творбите 
е 15 март 2019 г.

МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА – ЧИСИНАУ, МОЛДОВА

От 16 до 23 юли 2019 г. в Националния музей на изящните изкуства на Република 
Молдова ще се проведе 6-ото издание на Международното биенале на живописта.
Конкурсът е отворен за художници на възраст не по-малко от 21 години, 
завършили академии и университети.
Формулярът за кандидатстване може да бъде подаден до 1 март 2019 г. 
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Такса за участие – 120 евро; изпращат се след селектиране на участниците на 
базата на снимки на творбите, изпратени по електронна поща.
Награди:
Първа награда – 45 000 леи (ок. 2300 евро)
2-ра награда – 35 000 леи (ок. 1800 евро)
3-та награда – 20 000 леи (ок. 1000 евро)
Награда на фондация Семейство Стурза – 20 000 леи 
Румънски културен институт „М. Еминеску“ в Кишинев – 20 000 леи 
Национален музей на изящните изкуства на Р. Молдова – 20 000 леи 
Подробна информация – на www.bipchisinau.com

СКУЛПТУРЕН СИМПОЗИУМ В СОФИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Продължава срокът за подаване на кандидатури за участие в скулптурен 
симпозиум в София, организиран от секция „Скулптура“ към СБХ със съдействието 
на фондация „Арт център Илинденци“. Организаторите имат амбицията 
да възродят най-добрите традиции на този вид изкуство, които включват 
и съотнасяне на отделните индивидуални намерения в общи композиции, 
които имат за цел и урбанизация на средата. В първото издание ще участват 
до петима автори. За осъществяване на тази идея организаторите ще се 
срещнат с желаещите потенциални участници, имащи активно отношение 
към работата в камък. 
Ще помогнете на организаторите, ако приложите ваши реализации и лична 
снимка с кратка творческа биография.

КОНТАКТ
Може да заявите желание за участие в срещата при Ани Шапкарова

тел. 0887 904 417, 02 948 37 19, e-mail: anjibg@abv.bg 

44 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА 2019 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в областта 
на карикатурата.
Приемат се творби, създадени през последната година (в периода между две 
национални изложби).
Минимален формат на представените карикатури – А4.
Работите се предават задължително монтирани на не повече от 3 бр. бели или 
сиви картонени табла / паспарту със задължителен размер 50 х 70 см 
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СРОКОВЕ
Приемане: 27 март (сряда) 2019 г. в изложбената зала на 4 ет., СБХ, „Шипка“ 6
Откриване: 1 април (понеделник) 2019, 18.00; СБХ, „Шипка“ 6, 4 ет.

НАГРАДИ
Награда на СБХ 
Награда „Доньо Донев“, връчвана от Столична община 
Награди от различни медии и партньори

ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ 
НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ КРИТИЦИ AICA

Българската секция на AICA (http://aicainternational.org) обявява прием на нови 
членове. 

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 
1. За да станете член на Асоциацията, първо трябва да се присъедините към 
Национална секция.
2. Всички заявления трябва да бъдат придружени от кратка биография на 
английски език (бланката се изтегля от https://aica-international.squarespace.com/
become-member/).
3. Всички кандидати трябва да представят доказателства за дейността си 
през последните три години в една или повече от следните области:
а) текстове и интервюта в ежедневниците или периодичната преса, радиото, 
телевизията, електронните медии;
б) публикации в областта на историята на изкуството, естетиката или 
художествената критика;
в) преподавателска дейност: изкуствознание, история на изкуството, 
естетика, арт мениджмънт или изкуство в средното или висшето образование
г) кураторска работа и анализ за образователни или научни цели, включително 
изготвяне на научни или критични текстове за музеи или галерии, чиято главна 
цел не е по същество търговска.

Забележка: Публикациите на български език се записват без транслитерация и 
превод.
Сесиите за изпращане в AICA International на одобрени от Националната секция 
документи са през март и октомври.
Краен срок за подаване на документите: 28 февруари 2019 г.
Документите изпращайте до президента на секцията проф. Благовеста 
Иванова (bg_fineart@abv.bg) и до касиера – д-р Мария Василева (maria_vassileva@
yahoo.com)
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА 
НА БОГОМИЛ БЛАГОЕВ 
5 – 21 декември 2018 г.
СБХ „Шипка“ 6, София 

Не е нужно да се изброяват многото 
участия на Богомил Благоев в общи ху-
дожествени, национални, международни 
изложби и пленери. Списъкът е дълъг, за-
щото вече 50 години той е отдаден на 
изкуството и като творец, и като пре-
подавател в специализираното училище 
по изкуствата СОУ „Климент Охридски“ 
в Перник – градът, с който той свързва 
трайно живота си. За него „рисуване-
то е като всяка друга работа – сядаш 
и така часове наред. Колкото повече 
работиш, толкова повече са идеите…“ 
На тези многобройни идеи несъмнено 
ставаме свидетели в 15-ата му самос-
тоятелна изложба по повод на неговата 
75-годишнина.
Рисувани през последните пет години, 
пейзажите и композициите на Богомил 
Благоев веднага правят впечатление с 
характерния авторов почерк, използващ 
един от основните принципи при поан-
тилизма – оптическо смесване на чисти 
пигменти. Първоначално виждаме една 
мозайка от цветни петна, но когато се 
взрем в композициите, пласт по пласт 
се отделят образи, предмети и фигури. 
Живописта му е хармония от цветове и 
усещане за вечната връзка между човека 
и природата, а в пейзажите му се до-
лавя непосредствената искреност при 
предаването на чувства и настроения, 
породени от динамично променящата се 
природа, богатството и силата в ней-
ното претворяване, интензивността 
на колоритните хармонии. 

Марсел Пруст казва: „Никое усещане не 
се повтаря, всичко съществува само 
веднъж“. Това в пълна степен е валидно 
и за изкуството на Благоев. Този един-
ствен фиксиран миг от досега с природа-
та, пресъздаден чрез импресия от цве-
тове, откриваме в горите и угарите на 
полята, в мистично чезнещия хоризонт, 
във величествените планини, сред ла-
зурните небеса и в оголените клони на 
дърветата.
Интерес представляват и абстрактни-
те композиции, които са резултат от 
внимателно търсене, намиране и съче-
таване на отделните елементи. Дина-
мичните линии, хоризонтали и верти-
кали създават усещане за непрекъснато 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Богомил Благоев / Без название
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движение. В подчиняването и преобразу-
ването на формите и пространството 
съзираме преди всичко свободата, с коя-
то художникът третира материята, и 
особеното значение, което придава на 
изразните средства. Това сугестивно 
въздействие на формата, неразделното 
единство на чисто пластична и духовна 
експресивност съпътстват неотклон-
но изкуството на Богомил Благоев. 
Богомил Благоев не се представя често 
пред софийската публика, но днес тя има 
възможност да се срещне отново с един 
автор, който всеотдайно търси своята 
истина за живота и изкуството.

Наташа Ноева

ИЗЛОЖБА НА МАЙЯ ГОРОВА 
И БОГОМИЛ ЖИВКОВ
19 октомври 2018 г. 
ХГ „Любен Гайдаров“, Перник

В празничната програма за Деня на град 
Перник, 19 октомври 2018 г., със своята 
висока художествена стойност и при-
влекателност се откроява изложбата 
на двама от най-изявените съвремен-
ни български творци – Майя Горова и 
Богомил Живков. Те не се нуждаят от 
представяне, защото талантът им и 
техните творчески успехи отдавна са 
известни в нашия град, в страната и 
чужбина.
Перничани винаги са имали взискателно 
отношение към изкуството и култу-
рата и затова Майя Горова и Богомил 
Живков и този път са подходили с из-
ключителна отговорност и желание да 
предложат на своите съграждани и гос-
ти тази великолепна изложба.
Присъстващите на откриването, об-
ръщайки поглед към 63-те творби – 47 

живописни платна и 16 бронзови пласти-
ки, виждат като на магичен екран една 
уникална по форми, цвят и идеи дейст-
вителност. Двамата автори притежа-
ват дарбата и познанието да навлизат 
в дълбините на човешката природа и да 
ни ги предават в изискани багри, образи 
и мисли.
В картините на Майя Горова се усеща 
постоянен стремеж за навлизане в при-
казното, тайнството, мъдростта, по-
казвайки ни един нов свят, сътворен от 
богатата ѝ цветна палитра, стигаща в 
своята хармония до внушението за една 
симфония от вълшебни звуци. В твор-
бите ѝ цветовете звучат, простран-
ството звучи и тази неземна полифония 
се пренася дълбоко в нас. Почти всяка 
картина на Майя носи обич и уважение 
към българския народ, към неговото ми-
нало и бъдеще.
Майя Горова работи предимно в област- 
та на натюрморта, пейзажа и символ-
ното претворяване на вечни теми от 
историята, религията и философията. 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Майя Горова / Дървото на Юда
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Особено я привличат феномените на 
духа и бита на българина, които рисува с 
невероятен пиетет и майсторство.
Богомил Живков и тук остава верен на 
творческите си търсения в характер-
ните за неговата скулптура посоки и 
цикли: любовта, сътворението, мито-
вете, хармонията между мъжкото и 
женското начало, небесното и земното, 
духовното и физическото, музиката и 
тишината.
Той изпитва особено влечение към енер-
гията на огъня и красотата на светли-
ната и както сам разкрива, те са дви-
гателят в живота и в творческите му 
търсения. Без страстта на огъня и бли-
кащата от него светлина творбите му 
биха били безжизнени, без емоционално и 
духовно въздействие.
За него академик Светлин Русев казва: 

„Когато един голям художник като Бого-
мил Живков има свое дърво на живота, 
може да бъде сигурен, че то ще роди пло-
дове, които ще живеят във времето“.
Посетителите, които имат удоволст-
вието да видят тази празнична изложба, 
ще бъдат завладени трайно от нейното 
дълбоко естетическо и философско въз-
действие. На днешния празник, на който 
се чества и св. Йоан Рилски – небесен 
закрилник на българския народ и на град 
Перник, творбите на Майя Горова и Бо-
гомил Живков са в особено съзвучие със 
заветите на светеца: „Обичайте жива-
та красота, която е храм Господен! Бъ-
дете единни и имайте мир помежду си!“ 

Кирил Манов

„РИЦАРЯТ И…“ – ИЗЛОЖБА 
НА БУЯН ФИЛЧЕВ
7 декември 2018 г. – 10 януари 2019 г.
Галерия „Райко Алексиев“, София

В изложбата „Рицарят и…“ Буян Филчев 
представи дигитални графики, създаде-
ни в последните няколко години. 
Вече от доста време художникът ра-
боти в областта на дигиталния образ 
и може би под въздействие на употре-
бата на новите технологии личният му 
почерк претърпя чувствителна промяна 
– в произведенията му навлязоха нови 
обекти, нови форми, цветът придо-
би по-интензивно звучене. Основният 
принцип на организация на композицията 
обаче се запази. Буян Филчев строи рабо-
тите си в известна степен на принципа 
на колажа, т.е. включва обекти и образи, 
които препращат към различни епохи, 
към различни културни пластове, към 
различни страни от битието на човека. 
Това обаче не е механичен сбор на пред-

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Богомил Живков / Приказка за стълбата



СБХ бюлетинброй
01 / 2019

19

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

мети. Функциониращи на равнището на 
символа и метафората, те съставляват 
многопластова микровселена, която до-
пуска множественост на възможните 
прочити. 
Ако преди години художникът често из-
ползваше автопортретното изображе-
ние като централен елемент в компози-
цията, то днес неговото присъствие е 
приглушено и завоалирано. Вглеждайки се 
в работите, виждаме отделните части 
от тялото на художника – уста, око, ухо 
или пък него самия в задния план, като 
ням наблюдател на случващото се. И тук 
не става дума за нарцисизъм, а за откро-
вено признание, че художникът споделя с 
публиката личната артистична позиция, 
личното духовно преживяване.

Сред устойчивите мотиви в творчест-
вото на Буян Филчев са препратките 
към изкуството на северноевропейски-
те ренесансови художници. Осезаемо е 
присъствието на Дюрер, Лукас Кранах, 
Питер Брьогел… В своеобразна запазена 
марка се е превърнало включването в 
структурата на композицията на ви-
зуални цитати от старите майстори. 
Буян Филчев чувства духовно родство 
с немските и нидерландските майсто-
ри от XV и XVI век – за него те стоят 
в центъра на духовната координатна 
система, в която той разполага и себе 
си. Северноевропейските художници 
размишляват върху съдбата на човека, 
разглеждат човека като микрокосмос, в 
който в противоборство влизат човеш-

Буян Филчев / Рицар 4
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кият дух и човешките страсти. А това е 
проблем, ключов и за изкуството на Буян 
Филчев. Цитирайки старите майстори, 
художникът отдава почит и на готов-
ността им да усвоят технологичните 
новости, да ги превърнат в инструмент 
на изкуството. Както през XV в. худож-
ниците са оценили възможностите на 
печатната преса, така днес Буян Филчев 
е сред авторите, които активно използ-
ват съвременните цифрови технологии, 
разширявайки границите на печатната 
графика. 
Експозицията обединява различни графич-
ни серии, които са своеобразно артис-
тично изследване на значими от гледна 
точка на автора проблеми, свързани пре-
ди всичко със съществуването на човека 
като духовно същество. Лайтмотив в 
творчеството на Буян Филчев са въпро-
сите за съдбата на човека, за човешките 
слабости и страсти, за изкушението, но 
и за стремежа към свобода на духа.
Централен образ в изкуството на худож-
ника е Рицарят. Несъмнено авторът се 
идентифицира със своя герой, но Рицарят 
всъщност не е ограничен до конкретна-
та личност, а е изведен като обобщение 
за съдбата на твореца. Рицарят като 
нарицателно за доблест, честност, 
храброст, посветеност на кауза е все-
ки човек на духа, всеки артист, който, 
преодолявайки препятствията, следва 
избрания път (и ми се иска тук да при-
помня, че и Академията на братя Карачи 
се е наричала Academia degli Incamminati 
– Академия на поелите по (правия) път).
Темата за препятствията, с които се 
сблъсква Рицарят (творецът) по своя 
път, е сред основните за художника. В 
серията „Вълчица с маска“ маските, пре-
върнали се в емблема на съвременния ве-
нециански фестивал, са метафора за па-
дането на табутата, за настъпването 

на всепозволеността, за всезавладява-
щия дух на хедонизма. Вълчицата с маска 
е изкушението, тя е тази сила, която се 
опитва да отклони човека от посоката, 
която е избрал да следва. Изкушението 
мени своя образ, то се развива, еволюи-
ра, а маската скрива неговата страшна 
същност. Поддаването на изкушението 
крие рискове – то носи разрушение и ду-
ховна гибел.
Въпросът за духовната девалвация, за са-
модоволството на потребяващия човек 
и за неговата разрушителна сила трево-
жат художника и тази тема присъства 
в различните серии и графични листове 
(„Странна поза“, „Паун еквилибрист“, 
„Реквием“). 
Серията „Матрица“ е размисъл за съдба-
та на съвременния човек. Матрицата е 
чисто структуриран свят, в който ясно 
са определени пътеките на възможното 
съществуване, зададени са правилата и 
границите. В този свят обаче се появя-
ват „бъгове“ – цветни острови и сюр-
реалистични образи. Тези бъгове, от една 
страна, са отказът на артистичния, 
духовния човек да приеме предопреде-
лената от матрицата позиция – те са 
метафора на придобитата вътрешна 
свобода. От друга страна обаче, това са 
заплахите, които дебнат дръзналия да 
напусне зададената пътека.
„Археология от бъдещето“ е мрачно 
предчувствие за изчерпването на чо-
вешкото. Във футуристичен свят на 
чистата геометрия, в който матрица-
та вече е завладяла всички измерения, 
спомен за човека са древните идоли. 
Темата за човека, разкъсван от страсти 
и изкушения, е развита в графичните ли-
стове „Уста“, „Око“, „Ухо“, а на тъмната 
страна на човека, на неговия вътрешен 
враг е посветена серията „Седемте 
смъртни гряха“. 
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Компонент с особена роля в рамките на 
експозицията е серията, инспирирана от 
сонетите на Шекспир. Същите въпро-
си, които са тревожили английския поет 
преди 400 години, днес тревожат Буян 
Филчев. В разсъжденията си за съдбата 
на човека, за възможните избори, за чо-
вешката природа, в която се сблъскват 
духовно и телесно, тъмно и светло, ху-
дожникът намира подкрепа в поетични-
те текстове на Шекспир. В графичните 
листове по сонетите се появяват харак-
терните за автора образи, познати и от 
другите му произведения. Ключов визуа-
лен елемент обаче са фрагментите от 
текстовете на Шекспир. Чрез шрифта, 
размера и цвета на буквите, посоката на 
текста тези фрагменти се превръщат в 
ядро както на визуалния, така и на сми-
словия строй на композициите. 
„Рицарят и…“ е етап в пътя на Буян Фил-
чев, своего рода обобщение на художест-
вените проблеми, които го занимават 
в последните години. А какво следва от 
тук нататък? Предстои да видим.

Милена Блажиева

„С ПОЧИТ КЪМ УЧИТЕЛЯ“ – 
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛА ТЕРЗИЕВ 
(1927 – 2006) И ИВАН КЪНЧЕВ 
31 октомври – 13 ноември 2018 г.
Галерия „Нюанс“, София

Изложбата е посветена на 90 години от 
рождението на големия български скулп-
тор Никола Терзиев – Желязото. В нея 
са представени малки пластики и рисун-
ки на автора, както и съдова керамика 
„Нощни видения“ на неговия ученик Иван 
Кънчев (Иванов). Тя бе открита със сло-
во на проф. Емил Попов.
В навечерието на Деня на будителите Никола Терзиев / На полето
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откриваме една изложба, в която ес-
тетическата и етичната страна въз-
действат единно, но аз няма да се оп-
итвам да правя анализи. Иван застава до 
учителя си Никола Терзиев – Желязото, 
за да ни напомни отново за него. Защо-
то той беше учител и за хора от моето 
поколение, без дори да сме се познавали. 
Защото неговото място в българската 
скулптура е уникално с разбирането за 
монументалната форма и нейния специ-
фичен живот. Стаена, дълбока, искрена, 
скулптурата на Никола Терзиев продъл-
жава да е вълнуваща. Още от академич-
ните рисунки става ясно, че се появява 
голям художник. Усетът му за изчисте-
на, синтезирана, изтръгната от жи-
вота форма, непосредствена и искре-
на, затрогваща е най-отличителната 
черта на този скулптор от началото 
на артистичния му път. Творчеството 
на Никола Терзиев сякаш е създадено да 
пресъздава светостта. Молитвените 
фигури, телата, автопортретите – 
всички я носят с дълбоката сдържаност 
на жестовете, с чистотата и силата на 
обемите. От Пантеона в Русе и порт-
ретите в градското пространство 
до тези малки по размер, но с изклю-
чително монументално въздействие 
скулптури в тази изложба Никола Тер-
зиев е винаги цялостен, утвърждаващ 
човешкото достойнство, красота и 
духовна устойчивост. Един съвременен 
събрат на египетските скулптори. На 
неговите съвременници и следващите 
генерации художници Никола Терзиев 
показва силата на личността и талан-
та въпреки системата, в която му е 
повелено да живее, въпреки трудности-
те и превратностите. Той е творец. 
Няма да забравя как в края на живота 
си направи работите си за колекцията 
на Юго Вутен в Белгия. В скромното си 

семейно жилище, в стаята, където спе-
ше, внушителен и вдъхновяващ пример 
за творческа мощ. Всички го наричахме 
Кольо Желязото. Подходящ артисти-
чен псевдоним. Ще цитирам думите на 
Светлин Русев, казани за него (2006 г.), 
които най-топло и искрено определят 
значението му за българското изкуство: 
„Не знам дали някога ще дойде времето 
да разберем каква награда на съдбата е 
да имаш в духовния дом на нацията изку-
ството на Никола Терзиев“. 
Иван Кънчев, художник от последния 
отрязък време, респектира с творче-
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Никола Терзиев в ателието си
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ската си биография, реализирана у нас и 
в чужбина. „Синтез между съд и пано“ са 
негови думи, които стоят програмно в 
цялото му творчество. С тях той сро-
дява скулптурата с приложната утили-
тарна керамика по свой уникален, „мо-
заечен начин“. Респектиращи профе-
сионални умения и възможности, придо-
бити и практикувани с всеотдайност. 
Внушителни по размер и монументално 
излъчване кръгове и призми, в които е 
вграден лабиринтът на живота, сто-
ят непоклатимо през неговите сети-
ва и разбиране за основни постулати в 
творческия акт. Винаги съм се изумявал 
от неговото изкуство. Как се прави 
тази сложна мозайка от печена глина в 
тези негови съдове-пана!? Миниатюр-
ни модули от материал в сложна прос-
транствена мрежа, която изпълват и 
изграждат смълчаните монументални 
форми. Тези късчета изначална материя, 
изпечени и опушени, внасят изключи-
телно живописно богатство с нюанси-
те на охрата и черното. Пластиката в 
тях, сложният рисунък, който се полу-
чава от начина на изграждане на обема, 
внушават богато пластическо прежи-
вяване. Синтезът между функционална 
форма и скулптура той постига с уника-
лен подход и резултат.
Иван Кънчев притежава и рядката 
между художниците изследователска 
дарба и страст. С това той дава ясен 
принос за опазване паметта на худо-
жествения процес у нас. Нещо изклю-
чително важно и актуално сега. За да 
имаме стабилна основа и верни кри-
терии при оценка на собствената ни 
култура и духовност.
Колкото и във видимото двамата ху-
дожници да са различни, има и нещо 
обединяващо в тях. То е заложено в 
мотото на изложбата, постигнато в 

дълбокия план на общуване. С артис-
тична непринуденост, която удовлет-
ворява зрителя. А то е внушението за 
монументално, устойчиво, утвърж-
даващо начало в изкуството, което 
е насочено към стойности, от които 
човек се чувства здравословно в ду-
ховен смисъл. Стойности, хвърлящи 
мостове между епохите в човешкото 
съществуване. За да ни напомнят въз-
можността да се чувстваме духовно 
единни преди и сега.

Емил Попов 

„ДЪЖД В РАЯ“ – ИЗЛОЖБА 
ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА 
НА ИВАН ОБРЕТЕНОВ
ноември – декември 2018 г.
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

„Платното –
бяло съвършенство,
реалност и видение,
за сълза ли е предчувствие,
или за спасение?“

Иван Обретенов

От средата на XX в. изкуството на Иван 
Обретенов достойно заема своето мяс-
то в българската култура. То неизменно 
принадлежи към дискурса на метафизич-
ната културна нагласа, при която авто-
рът търси художествено да изрази една 
устойчива представа за субстанциално-
то, за физическото и надфизическото, за 
трайното и изменчивото, за смисъла. 
В експозицията са представени произ-
ведения, рисувани между 2001 и 2018 г., 
жанрово принадлежащи към разделите 
на фигуралната и абстрактната ком-
позиция и портрета. Живописните кар-
тини на Иван Обретенов са далеч от 
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конкретно-делничното и монументал-
ното творчество. Камерни по своята 
същност, те формират естетическа и 
философска представа за същностите 
на битието. Интелектуалната чувст-
вителност на художника е ориентирана 
към метафизичното питане за идеите, 
което се обуславя от академичното му 
образование. През 1974 г. Обретенов се 
дипломира във Философския факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Всичко това задава разпозна-

ваемия живописен почерк, познат от по-
следователното му присъствие в мно-
жество национални и международни из-
ложби. Изкуството на Иван Обретенов 
съхранява принципите на картинното, 
пресъздавайки в образен език на грани-
цата на абстрактното категориите на 
битието. Живописта, приела знанието 
на „първата философия“, както се на-
рича метафизиката още от времето 
на Аристотел, материализира в инте-
лектуална и пластична концепция съ-
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Иван Обретенов / Метафизичен пейзаж
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ществуващото във и извън човека. Това 
е причината, поради която в полето на 
картината кореспондират абстракт-
ното и фигуративното, обширните 
колоритни петна и графичната рисунка, 
наративното и безсюжетното.
Зад експресивния изказ стои едно солидно 
разбиране за композиция, за структура и 
форма. Картините са издържани в ярка 
багрена звучност в синьо-сивата, зелено-
сивата, червено-розовата или охрено-
кафявата гама. Цветовете притежават 
самостойна стойност, еманципирана 
от наподобителни функции. Картинно-
то пространство е подчинено изцяло на 
принципите на художествената необ-
ходимост, съотнасяйки се индиректно с 
видимата битийност. То е организирано 
чрез полагане на контрастни цветни по-
лета в затварящите задните планове, 
насечени от вертикални и хоризонтални 
линии геометрични структури или коло-
ритни акценти. Чете се всякакъв отказ 
от описателност или миметичност. 
Макар фигуративността да е запазена в 
композициите „Минувач в зелено“, „Два-
ма в синьо“, „Розова картина“ и др., тя 
е предадена чрез ярко изразеното субек-
тивно отношение на художника. Предел-
но обобщени, двуизмерни, конструирани 
посредством синтетичен изобразите-
лен език, изведени до знак са фигурите на 
хора и животни. Човекът е превърнат в 
семантичен и композиционен център. 
Картината „Метафизичен пейзаж“ е сред 
програмните произведения в екпозиция-
та, чрез която Иван Обретенов обръща 
парадигмата. Това може да се разбере 
единствено в контекста на изложбата. 
Две фигури, ориентирани в една посока, 
композирани вертикално, предават иде-
ята за емоционално споделен свят. Това 
внушение контрастира на италианското 
течение на метафизичната живопис от 

първите две десетилетия на XX в., по-
ставящо човека в един пуст, отчужден 
и студен топос. В изкуството на Иван 
Обретенов мястото, пейзажът са обжи-
вени от човешката есенциалност. Чо-
векът е самото битие в себе си и извън 
себе си. Човешкостта е онази категория, 
която обзема всичко в тукашното и от-
татъшното. „Дъжд в рая“ е композиция-
алегория, поанта на експозицията, пред-
ставяща идеята за човешкия рай. Над 
хората се сипе дъжд от пера – символ на 
свободата, волята, мисълта и щастие-
то. Неслучайно Чоран твърди, че „мета-
фични изблици“ са присъщи на монасите, 
развратниците и клошарите, защото в 
тези образи се съдържа квинтесенцията 
на гранично човешкото. Отвъд граница-
та на рационалността човешкостта е 
онова измерение, което осмисля свеще-
ното време и сакралното пространство, 
въплътени в композициите „Викащият 
в пустинята“ и „Плащаница“. Портре-
тите (на Антония, Иван, Ева, Людмил и 
Пламен) в изложбата също предизвикват 
заслужено внимание. Те носят особено-
стите на интимната импресия, осмис-
лени през психологическото разбиране на 
моделите. Художникът се интересува от 
богатството и сложността на човешка-
та природа. Образите му интензивно ко-
респондират със зрителя, въздействай-
ки посредством характер, поза, жест и 
емоционално присъствие. Към натурата 
художникът добавя точно премерена по-
етичност, за да превърне човешките об-
рази в опоетизирана пластична материя.
Иван Обретенов се изявява и в областта 
на поезията. Той е автор на две поетич-
ни книги: „Ангели на спирката“ (2011) и 
„Спасени видения“ (2015). 

Доротея Павлова
уредник на изложбата 
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ЗА БЕЗТЕГЛОВНОСТТА 
И СВОБОДАТА
18 декември 2018 г. – 25 януари 2019 г.
СГХГ, София

Атанас Пацев (1926 – 1999) не е сред 
галениците на съдбата – в периода на 
соцреализма рядко е сред предпочитани-
те от критиката и публиката творци 
и съвсем не е толериран от системата. 
След промените ситуацията са запазва 
– без претенции за режисирана популяр-
ност художникът върви по своя път. В 

изложбата „Творби и размишления“ в 
СГХГ кураторът Красимир Илиев вплита 
проблеми и щрихи от личността на мал-
ко познатия автор. 
Атанас Пацев има богата биография и 
творчество. Роден е в Пловдив. Осем-
найсетгодишен участва във въоръжено-
то комунистическо движение като пар-
тизанин в Трънския партизански отряд. 
През 1946 г. е приет за член на БРП (к). 
В периода 1944 – 1949 учи в Художестве-
ната академия. Завършва живопис при 
Илия Петров и Дечко Узунов. През 1963 г. 
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Атанас Пацев / Борис Димовски и Радой Ралин
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посещава Италия и Франция и драстич-
но променя творческия си възглед. През 
1968 г. самостоятелната му изложба, 
придружена с манифест „За безтеглов-
ността“, е посрещната унищожител-
но от критиката. Работи в областта 
на живописта, рисунката и книжната 
илюстрация; създал е голям брой компо-
зиции, но безспорна е силата на негови-
те портрети. Това е факт, очевиден и 
в експозицията. Картините му са изпъл-
нени с експресия. Те носят тревожност, 
заключена в трептяща, леко разръфана 
линия, която крие съмнение, вълнение, 
напрегната екстатичност. 
Шейсетте години са повратна точка в 
развитието на Атанас Пацев. Впечат-
ленията от пътуванията му във Фран-
ция и Италия предопределят последвала-
та трактовка на форма и пространство 
в платната му. Неговата дефиниция на 
понятието свобода зазвучава ярко в ма-
нифеста „За безтегловността“ в рамки-
те на изложба му през 1968 г. Фигурите 
не се поддават на обичайните закони на 
пространството. В платната е заклю-
чено противопоставянето или едине-
нието на дух и материя на всички нива 
– мащаб, пространство, ракурс.
Пацев се интересува от вътрешните 
движения в съзнанието на човека, по-
глежда в душата на хората, които из-
образява. Той рисува личности, които 
провокират у него размисъл и усещане за 
духовна близост. Произведенията му но-
сят сила, привличат с екстатични дви-
жения и разпалени погледи. Акцентира 
на пределния контраст и на условното, 
относително пространство. Художни-
кът се интересува от философия. Той 
осмисля връзката на съвременното изку-
ство с традицията чрез въздействието 
на цвета – средството, което влияе ди-
ректно върху душата.

В картините на Атанас Пацев властва 
полюсна амплитуда на чувствата и без-
тегловността се проектира пряко и 
преносно. Изключително интригуващ 
акцент, който представя измерения на 
безтегловността в контекста на сим-
волична безграничност, е композицията 
от девет подвижни квадрата, които 
предлагат над 95 милиарда комбинации. 
Всеки панел може да променя съотно-
шението си към околните фрагменти. 
Като цяло измеренията на духа и ма-
терията са изведени на концептуално, 
смислово и пространствено-времево 
ниво. Пространството и времето се 
свързват с мобилността и вариатив-
ността, заложена в създаването на 
самото произведение. Статуквото е 
относително. Атанас Пацев предлага 
особена трактовка на свободата като 
възможност. Той предоставя на зри-
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Атанас Пацев / Рада Александрова
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теля възможността да преизгражда в 
съзнанието си произведението много-
кратно. За художника свободата е от 
изключителна важност. Той я интер-
претира не само в личен аспект, но и 
като пространствена комуникация. 
Виждаме как тази композиция се оказ-
ва крайъгълен камък в концепцията му 
и визуално притегатален център за 
посетителите. И чрез нея кураторът 
дава свобода на всеки, който възприема 
произведението по посока на тълкуване 
и интерактивно намесване в битието 
му. При изграждането на една изложба 
няма нищо по-важно от това правилно 
да разбереш твореца и да си представил 
възгледите му ярко, прямо и запомнящо 
се. Нещо, което Красимир Илиев е съу-
мял да направи с експозицията „Творби и 
размишления“.

Даниела Чулова-Маркова

„ГАЛАКТИЧЕСКИ ПЕЙЗАЖИ 
И ДРУГИ ФАНТАЗИИ“ – ИЗЛОЖБА 
НА ИЛИЯ ИВАНОВ
4 – 13 декември 2018 г.
Галерия „Нюанс“, София

В творбите на Илия Иванов емоцията е 
водеща, а изкуството му е прeдизвика-
телство за публиката. И в заглавието 
„Галактически пейзажи и други фанта-
зии“ има провокация. Преди да видя рабо-
тите на художника, не бях се замисляла 
как се скулптират пейзажи. Той успява 
да го направи, защото в пластиката 
търси спонтанното и едновременно с 
това скрито чувство, чистия пластичен 
израз на формите в цялото им богат-
ство и разнообразие, интелигентните 
препратки и изисканата линия. Той по-
стоянно се насочва към емоционалното 
внушение на дадена идея, а не към опре-

делено изображение, и търси винаги да е 
различен. 
В пластиките на Илия Иванов формата 
е разбита, няма я масивността на кла-
сическата скулптура. В тях откриваме 
интереса на автора към обичани от него 
теми: галактиките, древността, сред-
новековните храмове, жената, музика-
та… Всяка една от тези теми скулпто-
рът Илия Иванов разработва през годи-
ните и се връща към тях многократно. 
Галактическата тема в последно време 
привлича силно вниманието на автора, а 
в много от пластиките му има препрат-
ки към Античността и готиката, в тях 
откриваме тръпката на еротичното и 
човешкото присъствие. На настояща-
та изложба той представи най-малко по 
една творба от циклите „Галактически 
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пейзажи“, „Островът на фантазиите“, 
„Спомени от лятото“, „Вдъхновение“, 
„Античност“ и др.
Авторът е привлечен от ефирността, 
безтегловността; в работите му има 
много въздушност и лекота. Те излъчват 
енергия, предизвикателство и едновре-
менно с това хармония, която е в подчер-
таване на равновесието на отделните 
елементи в композицията. Хармонич-
ността е и в играта на светлината по 
фактурата, в проблясъка на ажурите, в 
изяществото на овалите и красотата 
на срезовете. 
За себе си Илия Иванов твърди, че е ли-
ричен експресионист и че идеалът му в 
изкуството е: емоция, експресия, ероти-
ка, естетика, експозиция. В изложбата 
освен пластики той представи и своите 
съкровени тайни – рисунките. За него 
рисуването е в основата на творческия 
процес и му дава много в емоционална 
посока. Рисунката е чувство и открове-
ние, което той пази за себе си като нещо 
много съкровено, така както и сънища-
та, които с никого не споделя. 
Обича красотата на света, създаде-
на от Твореца, а сетне и от хората на 
нашата цивилизация. Иска да е част от 
този процес от древността до днес. В 
творческия си път се учи от великите 
майстори на XX век. Най-напред от своя 
учител в академията Величко Минеков и 
от големите Бранкузи, Калдер, Мур, Габо, 
Цадкин. 
Обича бронза – любимият му матери-
ал. С него работи най-добре. Харесва го 
заради трайността му и за това, че му 
създава асоциации за началото на Вселе-
ната, когато всичко е било втечнен огън 
и въпреки хаоса е заемало желаните от 
Създателя форми.
Той си представя живота като сезони, 
в които има и слънце, и синьо безоблач-

но небе, и бури, и ветрове. Знае, че в 
живота му отминава горещото лято и 
настъпва есента с пожълтелите листа 
и есенната красота. 
Тази година е юбилейна за автора! Нека 
му пожелаем здраве, творческо дълголе-
тие, вдъхновение и успехи!

 
Дочка Кисьова-Гогова

ПЛАКАТЪТ ОСТАВА...

В началото на новото хилядолетие, под-
готвяйки 3-то издание на международ-
ното триенале на сценичния плакат, се 
обърнахме към големия драматург Ста-
нислав Стратиев (1941 – 2000) с молба 

Людмил Чехларов / Плакат
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да напише увода към каталога – пока-
на, която той прие с удоволствие. Не-
очакваната му смърт през септември 
същата година попречи идеята да бъде 
осъществена. Тогава съпругата му Лилия 
Рачева ни предостави тези думи, вдъ-
хновени от плакатите на Людмил Чехла-
ров, думи, с които Станислав Стратиев 
е открил негова изложба. 
Изложбата, организарана от НХА по 
повод 80-ата годишнина на Людмил Че-
хларов, е повод те да бъдат припомне-
ни. Текстът е публикуван в каталога на 
3-тото международно триенале на сце-
ничния плакат – София 2001.

Албена Спасова 

Плакатът е, който ни съобщава за съби-
тието – било то театрална премиера, 
филм, изложба или друго някакво събитие.
Нещо повече – събитие може да няма, но 
плакат винаги има.
Понякога плакатът се превръща в съби-
тие, а събитието – в плакат.
Виждате ролята на плаката – огромна. 
Често човек си остава само с плаката, 
така и не видял събитието. 
И тогава именно плакатът е този, кой-
то трябва да внуши поне част от бо-
гатството на събитието, от неговата 
идея, от неговото лице, та да знае чове-
кът какво е изгубил. Или спечелил. 
Така че, смятам, ще се съгласите с мене, 
че плакатът е много по-важен от съби-
тието, за което съществува.
Събитието отминава, но плакатът ос-
тава.

Станислав Стратиев

„ОЛТАР“ – ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА 
НА КАЛИЯ ЙОРДАНОВА 
ноември 2018 г.
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Както в природата, така и в изкуство-
то съществува цикличност, в която 
определени кардинални явления и идеи 
се синхронизират с традицията и полу-
чават своето времево развитие и над-
граждане. 
Пред последните години известната 
варненска художничка Калия Йорданова 
постави своите творчески търсения в 
полето на проучване на символиката на 
българската орнаментика и алфабет, 
като се опираше на изследователската 
работа на редица видни наши фолкло-
ристи и етнографи. В търсене на визу-
алния им еквивалент тя изгради своите 
живописни произведения, като постигна 
вътрешен баланс между знаково-декора-
тивното и абстрактното формотвор-
чество. 
Юбилейната ѝ изложба съдържа цикли-
те „Слънчеви календари“, „Амулети“ и 
„Сакрални знаци“, а самото ѝ заглавие е 
свързано с прабългарския олтар, където 
символите знаци са незаличими свиде-
телства за Духа на един древен народ. В 
дълбоките пластове на българските тра-
диции и фолклор до днес се пазят трудно 
разгадаемите кодове на една празнична 
обредност, енергийно свързваща човек 
– природа – Създател. Както казва ав-
торката: „С интуитивната си същност 
нашите предци са преплели живота и 
магията в едно цяло, а отношението им 
към живеенето е като към празник. Пре-
осмислянето на ежедневието в празник 
превръща жизнерадостното в норма на 
съществуване. Магията на древните, 
магията на празника е втъкана в килими, 
носии, шевици, приказки, каменни олта-
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ри, омайна музика. Това е една цялостна 
житейска система, която е съхранила 
българщината, всичко положително и 
морално устойчиво. Българската духовна 
култура е опазила свещеното простран-
ство на живота и е осветила земното 
съществуване на поколения българи.“
Калия Йорданова, както малцина от на-
шите съвременни творци, открива за 
изкуството си друг, обновен живописен 
език в произведения, чиито образи са 
свързани с българската традиция и душа-
та на народа, т.е. тяхната традиционна 
фолклорна изразност има символиката на 
охранителна, защитна, сакрална и есте-
тическа функция. 
От една страна, авторката се опира 
на ценности, програмно изведени пре-
ди един век от дружество „Родно изку-
ство“, и от друга страна, тя постига 
многопластова изразителност на про-
изведенията си, като ги извежда в худо-
жествена абстракция и знак, буква или 
орнамент, пресъздадени без етнограф-
ски натурализъм. Творбите ѝ са много 
ярки, въздействащи образно и в същото 
време вълнуващи, трептящи, наситени 
с фина емоция, закодирана в колоритно-
то изграждане на изобразителното поле. 
Безсюжетни, абстрактни, чрез фокуси-
ране в символиката на изображенията в 
тях се разчитат традиционните пред-
стави от родовата ни памет, свързани 
с раждане и смърт, любов и плодородие, 
майчинство и вяра. Калия черпи познание 
от древните космологични представи 
на българите и сътворява в изкуството 
си нови, знакови образи, които успешно 
трансформира към съвременната ни ви-
зуална култура. 
Юбилейната изложба на Калия Йордано-
ва в родния ѝ град Варна не е обичайна 
ретроспекция на творчеството ѝ, а 
представлява една дълбоко преживяна 

Калия Йорданова / Олтар
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и осъзната проекция на творческото ѝ 
кредо и познание. Експозицията е съпът-
ствана с изследователските текстове 
на Тачо Танев, научно доказал, че орна-
ментът елбетица запазва признаците 
на древната далекоизточна астрономи-
ческа символика и значението на Тангра 
като божество на небесната вяра на 
протобългарите. Живописните платна 
на Калия Йорданова са изведени до ос-
новните символни кодове на орнамен-
талното изкуство и притежават своя 
съдържателна структура. Пластичните 
изразни средства разкриват свещената 
ритуалност и универсалната знаковост 
на декоративните мотиви.
Тези пластични решения разширяват 
границите в разбирането за живопис и 
носят пространствена характеристика 
като самостоятелен обект.
Въздействието, което внушава автор-
ката е драматичното противопоста-
вяне на опозициите светлина – мрак, 
сакрално – профанно.
Артистичната платформа на Калия Йор-
данова може да бъде разбрана като раз-
витие на емоционално-психичната сила, 
която носят пластовете на нашата ду-
ховна памет.
Извън крясъка на жестокостта на деня 
картините разкриват мълчанието на 
безвремието и осъществяват диалог с 
върховното тайнство на образното ни 
наследство. 
Изкуството на Калия Йорданова ни връ-
ща към изконните ценности на българ-
ската душевност, традиция, култура и 
познание, толкова важни в запазването 
на нашата идентичност в необратими-
те процеси на глобализацията днес.

Пламена Димитрова-Рачева

„ПРИПОМНЯНЕ“ – ИЗЛОЖБА 
НА СВЕТЛОМИР МАРИНОВСКИ 
14 ноември – 1 декември 2018 г.
Галерия „Финес“, София 

От две години работя върху цикъл живо-
пис, който озаглавих „Припомняне“. От 
уроците на Учителите приех необходи-
мостта да търся нови форми и значения 
на миналото. 
Спомням си, завладян съм от интимни 
пространства, предпазени от чуждия 
поглед. За тях няма минало, не искат 
бъдеще, защото отговорите са много-
бройни и различни. Те желаят наслада и 
сигурност. 
В композициите присъстват зоо- и ан-
тропоморфни тела и предмети, сво-
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бодни от конкретна събитийност или 
персонификация, тръгнали откъдето и 
откогато и да е, прозиращи в сянката 
на желанието. Подредени от някого или 
разпръснати по волята на случая ка-
менни плочи, съдове, плодове и зверове, 
понякога с озадачаващи форми, усетени 
като в натюрморт, интериор или пей-
заж, на пиедестал или долу, в сянката, 
обвързват видимостта на предметния 
свят.
Оскъдната светлина ми напомня за нещо 
случило се. Редувам петна, прозрачни и 
плътни, сгъстени, с динамични, жесто-
ви, силови линии. Разчитам и на случай-
ността, защото е изобретателна.
Надявам се на тълкувания, далеч от аб-
страктното. По-скоро на телесни или 
неволни представи, спомени и пенти-
менто, синхрон на наслоеното в едно 
илюзорно пространство.

 
Светломир Мариновски

ЙОВА РАЕВСКА – 
ГЛАСЪТ НА ГЛИНАТА
21 ноември 2018 г. – 27 януари 2019 г.
Национална галерия, София

Преди година и половина внучката на 
Йова Раевска (1918 – 2000) Ейми Горин-Ча-
пмен, която живее в Холандия, си дойде в 
България и се захванахме да подготвим 
ретроспективна изложба по повод 100 
години от рождението на нейната баба. 
Имахме намерение да покажем възможно 
най-пълно керамичното творчество на 
Йова. Постепенно си дадохме сметка, че 
днес то е толкова добре забравено и за 
авторката му се знае толкова малко, че 
трябва да сменим подхода. Така първона-
чалната идея за широко представяне със 
100 творби отстъпи пред усещането, че 

по-добре е да покажем по-малко на брой, 
но знакови за творчеството ѝ произве-
дения. Промени претърпя и представата 
ни за съпътстващото изложбата изда-
ние. Тръгвайки от първоначалната идея 
за каталог, стигнахме до монография за 
Йова, която да я обрисува като човек и 
художник в пълнотата на нейната мно-
гообразна житейска реализация. 
Йова Раевска работи активно от края 
на 30-те до края на 80-те години на ми-
налия век. За този половин век край нея 
шеметно се „превъртат“ – като в ка-
лейдоскоп световни и локални събития 
– война, смяна на монархията със социа-
лизъм, идеологически колизии и контрол, 
социалистически реализъм и тради-
ционализъм, нови декоративно-пласти-
чески моди и тяхното изживяване. За 
същото време тя създава стотици, не 
– хиляди, керамики, най-вече съдове, но 
също и пластики или съдове-пластики. 
Прави с голям успех дванайсет авторски 
изложби; запомнящи са участията ѝ в 
общи и национални приложни изложби; ус-
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пешно участва в международни изложби 
и биеналета; реализира няколко пластики 
в архитектурна среда; проектира дизай-
нерски модели и участва в обновяването 
на асортимента в силикатната ни ин-
дустрия; повлиява към осъвременяване 
традиционните производства в мест-
ните керамични предприятия и много 
още. Въпреки преломните времена, в 
които е живяла, доминираща при нея ви-
наги е била личностната независимост, 
отстоявана със сила на характера. А зад 
външната динамика се открояват още 
по-съществени качества – цялостност 
на личността, оригиналност на мислене-
то, артистично новаторство. 
Йова Раевска е сред новаторите, които 
осъществиха модернизацията на българ-
ската артистична керамика от средата 
на ХХ век насам. Оригиналният творчески 
подход и пластическото богатство на 
нейните съдове ѝ отреждат лично място 
в историята на съвременното българско 
изкуство. В определени години тя е сред 
истинските неформални водачи в сфе-
рата на приложните изкуства, а своеоб-
разието и смелостта на артистичните 
ѝ решения надхвърлят тясната рамка 
на превъплътител на занаятите, както 
често я титулуват. Много по-вярно е да 
се каже, че Йова Раевска създава образцови 
произведения на съвременната керамика, 
в които е скрит духът на старата бъл-
гарска грънчарска традиция. Познавайки я 
из основи, тя не я наподобява или услож-
нява, а обратно – филтрира я, опростява 
я и я модернизира. Така полага началото на 
онази преобразяваща алхимия на „тради-
ционното“, в която намира вдъхновение, 
запазвайки трайно интереса си към прео-
бразената съдова форма. 
Творческите ѝ търсения чертаят дълга 
парабола, която започва с късния сецеси-
он (края на 30-те, 40-те години, „Тайната 

вечеря“), традиционното грънчарство и 
архаиката (през 50-те, „негра“ съдовете). 
През 60-те години Йова е във вихъра на 
преосмислянето – използва точарската 
техника и теракотата за антропомор-
фни фигури, освобождава сграфито тех-
никата от орнамента, сближавайки го с 
графиката („Болярките“, „Градски сюже-
ти“), конструира забележителните си 
пластични форми чрез трансформиране 
на функцията им до естетическа вели-
чина (серия цилиндрични съдове с тръбни 
дръжки). 
През 70-те години, в апогея на декора-
тивизма и паноманията, които владеят 
приложните изкуства, Йова чертае тях-
ната противоположност, като търси 
скулптурната първичност на материала 
и засилва конструктивните измерения 
на формата („Близнаци“, „Фар“, Т-образни 
съдове). 
Макар че в следващите години ще стигне 
и до абстракции („Композиция“), през 80-
те тя ще начене голямото си завръщане 
към традиционните начала – към тера-
котата и ангобата. Но ги интерпретира 
нетрадиционно – в прости, едри и мощ-
ни форми („Съд с вълнообразни стени“), 
чрез контролирана ангобна поливка, коя-
то образува спонтанен пластичен ор-
намент (Декоративни съдове, пластика 
„Цвете“). Което подсказва, че Йова е 
имала житейско време за осмислянето 
и на обратния път – от унификацията 
на дизайна и масовата индустриална кул-
тура към простотата на правенето и 
на материала, към духовното общуване, 
които може би най-концентрирано се 
събират в занаята.
През целия си творчески живот Йова е 
отстоявала неразривната връзка на ке-
рамиката със съдовата форма, постиг-
нала чрез грънчарството най-високите 
си образци – цялата световна история 
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на керамиката го доказва. Преобразявай-
ки глината артистично и технологично, 
тя проправя път и към съвременното 
преосмисляне на ежедневните функцио-
нални форми – именно този изначален, 
искрен и по своему дързък подход я по-
ставя в основите на модернизационния 
процес в българската керамика във вре-
мето, когато за пластика и за дизайн 
можеше да се говори само под сурдинка.
Йова Раевска е едновременно симптома-
тично и оригинално явление, което за-
труднява да бъде обхванато в пълнота. 
Тя направи керамиката своя съдба; защо-
то не само глината говори чрез нея, но 
и самата тя говори с гласа на глината – 
глината е нейният глас, нейната любов и 
патос, нейният начин за себепознание и 
общуване със света. 

Въплътеният в творчество дух на вре-
мето, независимият психологически 
образ и забележителните ѝ професио-
нални постижения отчетливо марки-
рат нейното ярко женско и артистично 
присъствие в съвременното българско 
изкуство. Тя не само е сред новаторите, 
които упражниха силно влияние върху 
развитието на българската керамика и 
допринесоха за модернизацията ѝ след 
средата на ХХ век. Но е сред малцината 
художници, които намериха творчески 
отговор на въпроса как българското из-
куство, опазвайки основни традиционни 
начала, може да се впише в модерността 
и заедно с това да продължи да бъде бъл-
гарско и съвременно.

Виолета Василчина
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„ОБЕКТИ“ – 
ИЗЛОЖБА НА СЛАВ НЕДЕВ
30 ноември – 14 декември 2018 г.
Галерия „Аросита“, София

Иска ми се тази изложба да предлага по-
малко думи и повече наблюдение; обек-
тите да говорят в своето безмълвие, а 
хората да усещат и мислят сами.
Какво е обект? Възможни са различни ин-
терпретации на това понятие. Тук то 
има простото значение на нещо, което 
можем да наблюдаваме. Нещо, което въз-
приемаме като външно по отношение на 
наблюдаващия (субект) и което може 
да бъде видяно от него и от околните. 
В нашата (западна) култура „обектив-
но“ е придобило смисъла на „общовалид-
но“ и от там на „реално“…, защото се 
предполага, че не е повлияно от лични 
(субективни) чувства или нагласи. Това 
обаче само привидно е така. В процеса 
на преживяване на обекта ние влагаме в 
него нашата душевност, нашите пред-
варително налични съдържания. Дори 
когато видим нещо ново в един обект, 
всъщност откриваме нещо непознато 

у самите нас. Един безкраен процес, при 
който субектът обективира самия себе 
си. Проектирайки своя вътрешен свят 
върху обектите, той се преживява в 
света.
В изложбата има обекти, които са носи-
тели на конкретна идея. Други могат да 
бъдат възприемани по-интуитивно. Има 
и такива, които са предмет на чисто 
съзерцание. 
Нека всеки открие в тях това, което 
носи в себе си, и ако може… още нещо.

Слав Недев

БЪЛГАРСКИТЕ АТЕЛИЕТА 
В СИТЕ ДЕ-З-АР
октомври – ноември 2018 г.
Париж

Като изкуствовед, радвал се на възмож-
ността да пребивава в Сите де-з-ар 
(Sité internationale des arts) в Париж през 
есента на 2018 г. няма как да не отбе-
лежа т.нар. оpen studios (отворени ате-
лиета – бел. ред.), които видях в това 
съвременно международно подобие на 
вавилонската кула – веселото общежи-
тие на резидентите артисти от много 
страни и континенти. Всъщност това е 
форма на комуникация преди всичко меж-
ду тях самите чрез езика на изкуство-
то, тъй като отворените ателиета 
се посещават предимно от живеещите 
там творци, получили възможността да 
се запознаят с Париж и неговите инте-
лектуални богатства, а и самите те да 
покажат на заинтересуваните своето 
изкуство. Предимно това са млади хора, 
за които престоят в сърцето на града 
на изкуствата е възможност за инспи-
рации от различен порядък – от архи-
тектурата, от музеите, от старите 
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майстори, от съвременното изкуство 
и неговите прочути места за излагане 
– центрове, фондации, галерии, панаири. 
Повечето от тях наистина използват 
Париж активно – като обект на твор-
чество или като място за стимулиращо 
упражняване на изкуство. 
Питайки една млада иранска художничка 
кога намира време да работи в толкова 
изкусителен град като Париж, тя ми 
каза, че ставала много рано, за да рисува 
своите абстрактни картини, и поняко-
га дори не излизала навън. С други думи, 
отворените ателиета са необходимост 
за повечето художници, а и за предста-
вителите на останалите изкуства в 
Ситето – музиката, сценичните изку-
ства, фотографията и т.н. Хепънинги 
и пърформанси също са сред предпочи-
таните форми на изява заради концеп-
туалността на замисъла им, освободен 
от материалните опори, трудоемкия 
пренос на оригинали зад граница и из-
вестната доза аматьорство при необи-
чайните условия за саморепрезентация 
в ателиетата. Отворените ателиета, 
понякога и по няколко на вечер, приемат 
гости за 4-5 часа на точно определена 
дата, която се огласява седмица по-рано 
на съответните места и по имейл. При-
дружени с малко коктейлче, подготвено 
от домакините на отвореното ателие, 
в тях топло се посрещат чуждестран-
ни колеги и близки приятели, създават 
се непринудени възможности за вза-
имно опознаване и бъдещи по-трайни 
контакти. По време на моя престой и 
двамата български художници резиденти 
Момчил Мирчев и Дора Славова използваха 
тази възможност и показаха свои твор-
би. Момчил Мирчев – представител на 
Националната художествена академия и 
преподавател по скулптура, изложи във 
вид на цветни фотографии свои творби, 

които се отличаваха с един позатихнал, 
но винаги модерен дух, завещан ни от 
авангардното изкуство на футуристи-
те, Осип Цадкин, Ханс Арп, Александър Ар-
хипенко и др. Удивително при него като 
творец е прочитът на различни стилове 
в скулптурата на ХХ век, сякаш от тях 
още може да се изстискат незабелязани 
детайли и внушения, да се прегрупират 
утвърдените им особености в собстве-
ни визии, като им се даде индивидуален 
почерк.
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Дора Славова, визуален артист от Бур-
гас, изработи по време на престоя си в 
ателието на СБХ сложна инсталация, 
на която ще се спра по-подробно пора-
ди факта, че беше показана в оригинал 
и наблюдавах процеса на създаването ѝ. 

А постепенно в процеса на сближаване 
между нас започнах да си обяснявам и 
психологически избраната строго ра-
ционална подредба на елементите ѝ, 
свързвайки ги с ведрия и едновременно 
сдържан характер на художничката, с 
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нейното деликатно чувство за хумор и 
голямата ѝ любознателност към съвре-
менното изкуство. 
Нейната работа „На масата“ беше раз-
положена върху 1/3 от пространството 
на ателието – в нея се включваха маса 
от инвентара му, участъци от тавана 
и пода, съединени с копринени конци, на 
които висяха отвесно лъжици и ножо-
ве, също обвити в бяла коприна. В този 
дъжд от копринени нишки върху масата 
деликатно се открояваха бронзирани 
и бели хартиени квадрати, подредени 
шахматно. Белите лъжици и ножове се 
редуваха диагонално, падайки само вър-
ху белите квадрати, но копринената им 
връв отвеждаше погледа към тавана и 
неговите отново шахматно подредени 
бронзирани плочи, от които сякаш изви-
раха нишките. Играта с бели копринени 
конци, завършили с висящ предмет, про-
дължаваше заявеното чрез шахматните 
полета върху масата и тавана желание 
за игра на шах – играта на шахове и кра-
ле, играта на мислещите и знаещите. Тя 
се разпростираше и в пространството 
около масата, обгръщайки го отново със 
същите висящи предмети. 
Тук имаше и второ ниво на визуалната 
игра – обичайните предмети във все-
кидневието като лъжицата и ножа, в 
случая това са пластмасови прибори, из-
ползвани за еднократна употреба, при-
добиха чрез опаковането им с бяла коп-
рина благородно звучене и сякаш напом-
няха в цялостната композиция непознат 
музикален инструмент, от който би 
могло да се извлече звук чрез поклаща-
нето им. В тази, нека да я нарека, ари-
стократична инсталация заради много-
то смислови намеци с царствеността 
предметите губеха първоначалното 
си значение и оставаше да говори само 
тяхната форма, която бе съществена 

за цялостното въздействие. Изискани-
ят колорит от черното на завесите 
като фон, бялото на коприната, бронза 
в квадратите допълваха новите внуше-
ния от сребърните лъжички (да си спом-
ним израза „роден със сребърна лъжичка“) 
и правеха работата хибрид между тек-
стил и пластика, между игра на форми и 
послание за духовна независимост.
Инсталацията на Дора Славова вероят-
но имаше свои източници от великоле-
пието на Париж, но и от вече правеното 
в родния Бургас (показаната там по-рано 
инсталация „Тифани“) – художничката 
бе превърнала тези ежедневни прибори 
в свой визуален и добре разпознаваем 
код, но тук те бяха в нова конфигурация, 
може би най-добре премислената и най-
провокативната към зрителя с негови-
те фантазии. 
Бях благодарна на Дора Славова, че вмес-
то обичайните пейзажи от Париж бе 
подредила именно тази своя инсталация 
на духовността, за да ни предизвика да я 
разглеждаме в размисъл за играта като 
културно явление, като еманация на из-
куството и като сама създаваща изку-
ство. Тогава си помислих, защо пък всеки 
български художник, който е имал мерака 
и е направил изложба в Сите де-з-ар, да 
не разкаже на страниците на този Бю-
летин за своята работа? А когато го 
придружава и изкуствовед – какво по-
естествено от това?

Милена Георгиева
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ВЪЛШЕБНОТО МАГИЧЕСКО 
ГРАФИЧНО ПЪТЕШЕСТВИЕ
MAGICAL MYSTERY 
GRAPHICATOUR*
 (внезапна лична студия)

Изкуството е компенсация, която по-
лучаваме от живота за досадното удо-
волствие от това, че го живеем. 

Труман Капоти

Да се рисува след Матис и Де Кунинг по 
различен начин смятах за невъзможно. 
Докато не видях ГРАФИКАТУРАТА. Ней-
ната поява е великолепен отскок над 
вездесъщите и вече отдавна досадни 
псевдоимпресионисти, псевдоекспре-
сионисти, над прехвалените бебешки 
драскулки на импулсивистите. Всеки 
щрих в зрелите графикатури обгражда 
високоинтелигентно пространство, 
което конструира уж добре разпознава-
еми форми, но представени напреднича-
во и разчетими само от мозъци и съзна-
ние с културни натрупвания. („Мозъкът 
допълва целостта“ – виж „Манифест на 
графикатурата“ от Иван Газдов). Фор-
мите са инженерно изчертани – пре-
цизно шлифован графичен диамант с 
контур, затварящ точна необходимост, 
при което мръдване дори с милиметър 
в една или друга посока би променило 
съдържанието колосално. И подобно на 
Пикасо, който в „Герника“ е „разпилял 
изобразителни форми, до които е дос-
тигнал“ (твърдение на художника), гра-
фикатурата като цялостна картина е 
място за разпиляване на графични късо-
ве, до които Газдов е достигнал. С тази 
съществена разлика, че вместо ужас, 
както е при Пикасо, от графикатурите 
се излъчва необяснима, недостижима и 
очарователна радост, дишаща и пулси-
раща в абсолютно авангарден графичен 

ребус. Изкуството на графикатурата е 
кавалер на всички минималистични ар-
тистични функции. Изрязаната му ус-
ловност е комплимент за изискаността 
на сетивата и като ги озадачава, графи-
катурата ни показва великолепни пор-
ции от маски за персонажите си, като 
с това нагнетява умишлената интрига 
при тяхното сваляне. А единственото 
черно обособява рязък контрапункт на 
низшата повърхностна очна наслада. 
Графикатурите притежават изключи-
телно рядкото качество на изкуството 
чар, очарование. Предизвикват неосъз-
нато възхищение и покачват емоцията 
на общуването с тях, като най-малко 
важното е сюжетът, а доминира въл-
шебната графична форма. 
Направете експеримент: подредете 
истински модели от коя да е от компо-
зициите на Газдов и ги заснемете. Няма 
да има и част от ефекта на произведе-
нието. Хвърчащата лекота и хуморът, 
с които дарбата на художника рисува и 
които заразяват непредубедения зри-
тел, са част от великото усещане при 
съприкосновението с графикатурата. 
От емблематичните работи на стила 
струи памучена еротичност, все едно 
че гледате едновременно Венера Мило-
ска и корица на VOGUE (кичозните ем-
блеми на различните епохи), своеобразен 
Y-хромозом от днешния ден. 
Марсел Дюшан се отказва да рисува (1923 г.) 
 и твърди, че на добрия художник са му 
нужни само пет картини. Това, разби-
ра се, е стара неопровержима истина 
(поне след Вермеер – с около 20 карти-
ни), а Газдов има повече от 200, но те 
са всъщност само една – с разклонения 
като при персонална кръвоносна систе-
ма. Гафикатурата има задфасадна дъл-
бочина, налага се да бъде наблюдавана 
бавно, за да се схване и оцени огромната 
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и качествена художествена надбавка 
върху миналото изкуство – изпепеля-
ваща, свежа, дестилирана фантазия. 
Графикатурата е хуманитарен хербарий 
на вселена от невинност, забодените с 
желязната карфица на графичната ка-
тегоричност образи копнеят за бъдещ 

живот. Неподвижният визуален кантус 
на видимите знаци разцъфва в симфония 
на надежда, толкова по-стойностна, 
колкото са по-чувствителни зрители-
те. Съвършен графичен стил от чиста 
проба графика – без самоповторения, с 
бекграунд от огромни графични позна-
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Иван Газдов / Ловци на снега по Брьогел



СБХ бюлетин брой
01 /2019

42

ния и (каква категоричност) истинско 
черно сияние на мъглявия хоризонт на 
световната графика. Графичните де-
формации са квадративни с прави линии 
и резки ъгли; заоблени с валчести линии 
като при петна от разлята вода; прос-
транствени – като че ли осветени 
отстрани скулптурни обеми; растерни, 
контурни и още..., като всичко това 
създава нова конструкция, непозната ни 
скелетна система, откритие, подобно 
на стойностите на стила на природния 
Създател. 
Но това, което утвърждава графикату-
рата като уникален стил, е фамозният 
цикъл „Кавъркласик“. Тук концентрация-
та на „l`art pour l`art“ мутира тържест-
вено в „графикатура за графикатурата“. 
И ако моите намеци, че в графикатура-
та е важна графикатурата (а не толко-
ва сюжетът), са били немощни гласче-
та, чиито думи са я разбрани, я не, този 
цикъл задълбочени интерполации** са 
несрещани досега ефектни спомени от 
бъдещето (не по Деникен). И ако ми поз-
волите да кажа фриволно в стил графи-
катура: „С лекота художникът съчета-
ва като в хаван на магьосник елементи 
от арсенала на изображението, като ги 
смесва с вицови подправки и с контроли-
раните експромтни конвулсии на бойни-
те изкуства“. 
От всичките работи от кавърите с 
много висше ниво на внушение ще от-
деля „Момиче чете писмо“ от Вермеер 
и „Ловци на снега“ от Брьогел. От пръв 
поглед Вермеер като че ли е страхотно 
одялкан. Но в малкото останали черни 
петна има цялата примамка на иначе 
кроткия сюжет – мисъл и контраст. 
Тази прецизно издокарана девойка, защи-
тена в богатата си стая, лети, хвръква 
чрез чуждите думи в писмото, което 
чете (или на нас така ни се иска) и това 

е геният на Вермеер – вместване и в 
съзнанието на днешния зрител. А девой-
ката може би просто срича сметка за 
покупка на килим, който незнайно защо 
слага на маса. Вермеер ни хипнотизира, а 
вариантът на Газдов ни изстрелва като 
пилоти на фантазията – това истинско 
чудо на човешката психика, добре по-
кълнало през изминалите пет века. Оче-
видно оригиналната картина е пресята 
на молекулярно ниво и впоследствие ме-
сена, докато от топка тесто се извае 
нов ефектен генетичен образ: много 
нов, много ефектен, до степен на вну-
шение за очакване на още и още загадки 
за разчитане не само сега, а и в бъдеще. 
Разработката на главата на жената е 
един от редките качествени примери 
на такава деформация на тази много-
страдална част от човешката фигура, 
в която има стресираща интрига (за 
разлика от тъпите ябълки). Това е вну-
шение за страдаща, озадачена, чувстви-
телна глава, много далеч от заливаните 
с киселина лица на Бейкън (тази икона на 
образоблудството). 
Друг шедьовър от кавърите е „Ловци на 
снега“ от Брьогел – картина, ненадми-
нат шедьовър на холандското изкуство 
от XVI век. Удивително е да се види как 
буквално с 20-ина черни петна е осъ-
ществено цялото тотално въздейст-
вие на оригинала: сгърчените от студа 
ловци; нагазилите в снега изящни лов-
ни кучета; селяните, които се трудят 
около пращящ в ясния зимен ден огън; 
отрупаните със сняг къщи и плевници; 
замръзналото езеро с кънкьорите; же-
ната, която носи наръч съчки по моста. 
И всичко това доминирано от черния 
силует на зимния гарван – олицетво-
ряващ цялата обреченост на мъртвия 
природен сезон, в който хората щъкат 
като прашинки, ръчкани от надежда-
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та за следващия. Графикатурата е в 
стихията си – композирането е съвсем 
различно, но духът на Брьогел, неговото 
внушение струи от хайку-подобните 
форми. И това е допълнително удивле-
ние. Новите образи не са илюстративни 
варианти на съществуващите. В тази и 
в другите интерполации – „Менините“ 
на Веласкес, „Закуска на тревата“ на 
Моне, „Вечерен звън“ на Миле, тържест-
вува и се носи с лекота новата визуална 
култура на нашето време. И странно 
– от тези черно-бели стерилни листи, 
създадени с деликатност и мярка, бих 
казала свръхмярка, ни засипва мощният 
колорит на всяка една от претворени-
те картини. Което е още една брънка 
от веригата на художествените загад-
ки на графикатурата. 
Акцията на Газдов в Kunsthistorisches 
Museum във Виена, позиране на автора 
пред оригинала на „Ловци на снега“ носи 
заглавието „5 века Брьогел – 5 секун-
ди графикатура“, като в това листче, 
защипано от пръстите на художника 

наистина тежат тонове напредък от 
петвековното развитие на изкуството 
на изображението. А в петте секунди се 
е калцирала нова концепция, която още с 
появата си преди години е нова светов-
на магистрала не само в графиката (да 
не се подлъгваме от наименованието), а 
стабилен нов начин на мислене чрез об-
рази – събитие без аналог. 
След нагазването в света на графикату-
рата човек си тръгва потен и въодуше-
вен, неговият ум и сетива са погалени 
с перо и заковани с пирон. И цветното 
делнично обкръжение го хвърля в отча-
яние, защото вече е станал посветен 
черно-белник. 
А съвсем в характерния хумор на стила 
ще кажа, че графикатурата решително 
се намества уютно под прочутия юрган 
на Раушенбърг (Венеция, 1954) и си от-
дъхва на завет, както се полага на на-
следник и по-млад роднина на модерното 
изкуство на XX век. А и юрганът най-по-
сле да свърши нещо полезно.

Сара В. 
Sarah W. Holland, 2011

* Magical Mystery Tour – наименование на 
известна песен на състава „Бийтълс“ 
(б.пр.)
** Интерполация – вариация с добавка
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„БЛИЗКАТА ЧУЖДЕНКА“. 
90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА ЛИКА ЯНКО
14 декември 2018 г. – 20 февруари 2019 г. 
СГХГ

Границата на видимото и усещането за 
принадлежност са два ключови въпроса, 
които винаги изплуват в съзнанието ми, 
когато гледам картините на Лика Янко. Тя 
е от онези странни, нетипични художни-
ци, които творят извън конюнктурната 
рамка на своето време, вървят по лична 
траектория и са някак неподвластни на 
течения, тенденции, групи и общности.
Тематичната рамка, заложена в посла-
нието „Близката чужденка“, съдържа 
ключови за творческата същност на 
Лика Янко въпроси за цената на изолаци-
ята и свободата, за идеологическия пре-
синг и създаденото под повърхността 
за същността на чуждото и родното, за 
статута на компромиса, за това приви-
легия или проклятие е изборът да бъдеш 
различен.
В експозицията се открояват два типа 
творби: в едните доминира бялото като 
цвят и монохромното изграждане на 
платното, а в другите господстват по-
лихромните решения. 
Белият цвят в картините на Лика Янко 
означава чистота, любов към Бог, откро-
веност, дистанция. Картините й дейст-
ват пречистващо, носят непосредстве-
ната топлота на примитива и вяра в 
тайнствената сила на съзиданието („Ав-
топортрет“, „Три момичета“, „Едине-
ние“, „Прегръдка“, „Духовно състояние“). 
Дори в шарения планински масив, в опия-
няващата сила на природата художничка-
та акцентира на духовното въздействие 
(„Родопски мотив“, „Пейзаж от Триград“, 
„Рибари“, „Пирин“). Колоритът за нея е 
просто инструмент, в който вплита 
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Лика Янко / Родопи – Родопски мотиви, 1967 г., 
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символи за присъствие („Хора и богове“, 
„Образи“). Тя бяга от динамичната, по 
светски суетна страна на живота, за да 
отрази невидимото. 
Платната ѝ са ясни и запомнящи се. Те са 
колажирано предметни, с усет към при-
митива и пиетет към детайла. 
Албанска бежанка, Лика Янко живее и 
твори в България, но произведенията ѝ 
са познати далеч отвъд пределите на 
страната ни. Нейната първа самостоя-
телна изложба през 1967 г. е свалена вед-
нага след откриването. Творчеството 
ѝ е различно спрямо официалните дирек-
тиви на соцреализма. Без афинитет към 
показност, в артистична изолация Лика 
Янко не престава да твори, макар и под 
повърхността, въпреки хватката на сис-
темата в годините на социализма. Като 
творец тя съумява да се съхрани между 
кошмара на отхвърлянето и ласкател-
ствата на признанието. Творбите ѝ са 
популяризирани сред западни дипломати 
и чужденци, а в зората на 80-те години 
тя е сред своеобразно реабилитираните 
автори в контекста на новата линия в 
културната политика на страната ни, 
приета от Людмила Живкова. След 1989 
година Лика Янко се адаптира към ситу-
ацията, без да трансформира възгледа 
си. Художничката дарява тво,чеството 
си на Националната художествена гале-
рия, Софийската градска художествена 
галерия и на галерията в Тирана. СГХГ 
следва неотклонно волята на дарителя и 
намира разнообрази посоки за интерпре-
тация и експониране на картините ѝ. В 
настоящата изложба редом с творбите 
на СГХГ са презентирани частни прите-
жания, както и непоказвани рисунки и ар-
хивни документи. 
Рисунките са личната изповед на всеки 
творец. Те носят неподправена чисто-
та, излъчват откровеност. В рисунките 

на Лика открояваме корена на мисленето 
на художничката. В тях отново се оглеж-
дат теми за самопознанието, за морето, 
за противопоставянето на формите, 
за водещата роля на линията и условния 
градеж на пространството.
Лика Янко твори в принудителна изола-
ция, която впоследствие се превръща в 
закономерно осъзнат избор. Тя се чувства 
уютно в „своя“ свят, в който най-важно-
то е невидимо. В картините си неусетно 
и някак незабележимо тя поставя въпро-
си за родното и чуждото – като нагласа, 
присъствие, принадлежност. И предлага 
отговор, който никак не е лесно да бъде 
открит. 

Даниела Чулова-Маркова
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а к т у а л н о

ПРОФ. ТОДОР КРЪСТЕВ: 
МИНЕРАЛНАТА ВОДА 
НЕ Е ЕКСПОНАТ, 
БАНЯТА Е ГРАДСКА ЦЕННОСТ
Проф. арх. Тодор Кръстев е почетен член 
на Международния съвет за паметни-
ците на културата и забележителните 
места (ИКОМОС) и почетен председател 
на ИКОМОС/България, експерт на ЮНЕ-
СКО и ИКОМОС за Световното наслед-
ство.

Проф. Кръстев, в концепция, писана 
под вашето ръководство, се казва, 
че ако музеят на София се разположи 
в Централната минерална баня, това 
ще прекъсне приемствеността на 
многовековната термална функция на 
банята от Античността до наши дни. 
Защо според вас е толкова важна тази 
традиция?
Днес традициите се възприемат като 
вид нематериално културно наслед-
ство, което се предава от поколение 
на поколение. Когато тази традиция 
представлява вековна и жива функция на 
един исторически град, тя става важна 
характеристика на неговия „градски ис-
торически пейзаж“ (Международна хар-
та за историческите градове, ИКОМОС, 
Вашингтон, 1987; Препоръки за градския 
исторически пейзаж, ЮНЕСКО, 2011).
За София термалната традиция е нейно 
призвание – тя е една от причините за 
раждането на града. Неслучайно мине-
ралният извор се е превърнал в символ, 
изобразен върху герба. От друга страна, 
самата великолепна сграда на банята, 
определена през 1914 от американския 
професор по история Уил Мънро като 

„най-красивата баня в света“, предста-
влява извънредно ценно материално на-
следство. Но нейната красота, смисъл и 
значение се определят до голяма степен 
от нейната функция. Замисълът на ней-
ните създатели, Момчилов – Грюнангер, 
се основава именно на връзката между 
Човека, Водата и Архитектурата. Тер-
малните функции на банята са част от 
нейната автентичност – ключово ка-
чество на една културна ценност. Не 
бива да си представяме сградата на ба-
нята като празна черупка, която можем 
да пълним с каквато и да е функция.
Важно е също, че термалната традиция 
на София е част от голямата традиция 
на европейския термализъм. По тази ли-
ния ние сме били винаги абсолютни евро-
пейци. Тази традиция не отмира, тя ще 
става все по-жизнена в един все по-ав-
томатизиран и изкуствен свят. Ето как 
завършва книгата „Европейският тер-
мализъм“ (Париж, 1997): „Ако термалните 
центрове са едни от последните места, 
където бихме могли да осъществим връз-
ка с първичното, да се родим отново чрез 
контакта с интимността на материя-
та или да се потопим в изгубения свят, 
то тогава XXI век ще отиде на минерал-
ни бани.“ Термалните функции вече дале-
че надхвърлят елементарните хигиенни 
нужди и стават все по-търсени. Затова 
старите термални центрове по света 
са едни от най-силните доказателства 
за способността на културното наслед-
ство да бъде мощен ресурс за устойчиво 
развитие и за качество на живот.
Трябва да приемем, че термалната тра-
диция, банята и нейната оригинална 
функция представляват градска ценност, 
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която трябва да бъде опазена в нейната 
цялост, за да бъде предадена на бъдещи-
те поколения „в цялото богатство на 
нейната автентичност“ (ключова фраза 
във Венецианската харта на ИКОМОС). С 
всичко това съвсем не подценявам функ-
циите на музея в историческия град. Но 
не приемам неговите проблеми да бъдат 
решавани за сметка на живи градски цен-
ности.

Как да си обясним, че в европейски гра-
дове гледат на баните като на богат-
ство, докато у нас те като че създа-
ват само главоболия и проблеми на об-
щинската власт?
В по-общ смисъл това противоречие е 
знак за наша неспособност да оценим 
собствените си ценности. По-конкрет-
но, това е проява на неспособност да 
опазим и използваме за общо благо на-
шето културно наследство, особено при 
днешната силно компрометирана систе-
ма за опазване.
Да вземем случая с банята и аргументи-
те, които се изтъкват против запазва-
нето на нейната първоначална функция. 
Според някои превръщането на банята 
в музей е единственият начин за нейно-
то спасяване. Как тогава да си обясним, 
че банята успешно е функционирала от 
1913 до края на 80-те години, когато е 
тотално изоставена без поддръжка и 
деградира.

Как се опазват баните в Будапеща и в 
редица европейски страни?
Всяка културна ценност от миналото 
(било то археологически паметник, па-
важна настилка, стара къща и пр.) неиз-
бежно деградира, дори става опасна, ако 
бъде изоставена без подкрепа. Затова 
там, където баните са ценени, те се 
поддържат – доколкото зная, прочути-

ят термален център във Валс, Швейца-
рия, подменя своята инфраструктура 
ежегодно. Що се отнася до съмненията в 
рентабилността на термалните функ-
ции, можем да се запитаме защо баните 
в Будапеща и в други европейски градове 
днес просперират. Това е въпрос на спо-
собност за градско управление. Общи-
ната е длъжна да намери икономически 
ефективни решения, като срещне една 
далновидна урбанистична стратегия за 
зоната с иновативна стратегия за ин-
вестиране и управление. Друг аргумент, 
който се изтъква, е липсата на паркинг. 
Но в един исторически градски център 
този проблем се решава преди всичко 
глобално за целия център. Ако искаш да 
посетиш Дубровник с кола, трябва да 
паркираш извън Стария град, след което 
ползваш градски транспорт. Говори се 
също за недостиг на дебит на минерал-
ната вода. Информирани специалисти 
обаче посочват напълно достатъчния 
дебит на извора. Естествено ценна-
та вода не бива да се разхищава, като 
се излива свободно в канала 24/24 или се 
използва за отопление на квартала. Чух 
дори от устата на един столичен зам.-
кмет, че софийската минерална вода 
всъщност била вредна за къпане. Това е 
само политическо говорене, за да бъде 
защитено едно изначално погрешно по-
литическо решение.

Но как се стигна дотам банята да бъде 
хем баня, хем музей? Каква е история-
та?
Към 1996 г. общината все още държеше 
на първоначалните функции на банята: 
тя прие наш проект за зоната около ба-
нята, който съхранява и развива нейните 
термални функции, като ги съчетава с 
други съвместими функции в рамките на 
комплексен публичен център. Неочаквано 
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през юни 1997 кметът Софиянски пред-
ложи банята да стане кметство, а през 
1998 – музей и кметство. Група съмиш-
леници публично протестирахме срещу 
решението на общината, което според 
нашата декларация от 1999 бе „решение 
срещу самата история на София, кое-
то отнема древното предназначение 
на това място“. Общината не ни обър-
на внимание, като обяви архитектурен 
конкурс за адаптация на банята за „Музей 
за история на София с активно присъст-
вие на водата“. Активно присъствие на 
водата – този евфемизъм бе обяснен в 
първопремирания проект по следния на-
чин: „Минералната вода, течаща под 
кристално стъкло при двата басейна, се 
превръща в архаичен експонат.“ Живата 
вода ставаше музеен експонат! По-къс-
но адаптацията на част от сградата за 
музей бе завършена. Известна надежда 
за промяна даде решението да се създаде 
СПА център в северното крило и в двата 
големи басейна на банята.
Днес обаче общината заявява намере-
нието си за превръщане на цялата сгра-
да на банята в музей – „Българският ХХ 
век“, като басейните станат зали за 
събития (иронията е, че точно през ХХ 
век София е показала един истински ев-
ропейски подход към банята, от който 
сега, през ХХІ век, се отказва). Ако това 
наистина се случи, банята напълно ще 
изневери на своето вековно предназ-
начение. Виждаме как лекомисленото и 
дилетантско решение на един столичен 
кмет повлича след себе си нови и нови 
погрешни действия (като резултат, 
днес София не е включена нито в Евро-
пейската асоциация на историческите 
термални градове, нито в съответния 
Културен маршрут на Съвета на Европа). 
Днес грешките засягат и други столични 
минерални бани, които са в плачевно със-

тояние – в „Горна баня“ и в „Овча купел“.
През цялото време липсва истински, не 
режисиран, отворен граждански дискурс 
и експертен дебат. За съдбата на само-
то сърце на града се вземат непрозрачни 
политически решения, които подменят 
експертността (не бе ли същото и за 
археологическата зона на „Мария Луиза“ и 
Ларгото?). Когато преди 20 години про-
тестирахме срещу решението за баня-
та, общината ни даде урок по демокра-
ция: „Банята е на общината, тя ще реши 
какво ще прави с нея.“ Днес граждански и 
експертни организации отново се про-
тивопоставят с декларация на последно-
то решение на общината. Да видим сега 
променило ли се е нещо?

Какво според вас трябва да стане с ба-
нята?
Не си правя илюзии, че в близко бъдеще 
банята може да възвърне своето дос-
тойнство, като изцяло възстанови из-
конните си функции. Очевидно засега му-
зеят е трайно настанен там, без да има 
алтернатива. Остава ни категорично да 
се противопоставим на намерението на 
общината да лиши напълно банята от 
нейното живо първоначално предназна-
чение. Поне басейните трябва да бъдат 
пълни с минерална вода и с хора, които 
ѝ се наслаждават. В същото време съм 
убеден, че в едно по-далечно и по-добро 
бъдеще банята отново ще стане Со-
фийската катедрала на водата. Сигурно 
лично аз няма да го доживея, но искрено се 
надявам поне моите деца и внуци да мо-
гат да влязат през главния вход на баня-
та, за да се потопят в нейните басейни.

Интервюто взе Мария Велковска за 
Дневник.bg

(Текстът е публикуван в dnevnik.bg)
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#ДАБЪДЕБАНЯ

Минералните бани вече са под попечи-
телството на общините. Не на Минис-
терството на здравеопазването. На 
обсъждане през декември стана ясно, че 
Софийска община има намерение да пре-
върне и северното крило на Ценралната 
минерална баня с плувните басейни в зали 
за събития. На това обсъждане дойдоха 
граждани и представители на неправи-
телствени организации, които бурно и 

категорично изразиха позицията си цяла-
та сграда да бъде върната на гражданите 
в изначалната ѝ функция като минерална 
баня. След поредица допитвания до екс-
перти всички аргументи на общината 
– че дебитът не е достатъчен, че няма 
място за паркиране и няма да остане вода 
за свободно наливане отвън, бяха опро-
вергани. Заявките за пешеходен център 
без автомобили влизат в дълбоко проти-
воречие с твърдението, че СПА туризъм 
не може да се развива без възможност за 

Ерна Ангелова / Кюстендилската баня
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паркиране непосредствено до банята. 
Дебитът е 12 литра в секунда и е напълно 
достатъчен да захрани банята. За срав-
нение, целият курорт Баден Баден разпо-
лага със 7 литра в секунда. 
Новата теза на общината е, че не било 
подходящо в центъра на града да има СПА. 
Точно около тези топли минерални извори 
се е оформил този град. Така са се озовали 
в центъра му. В стратегията на общи-
ната за използване на минералните води 
в столицата, разработена от главен арх. 
Здравко Здравков, се подчертава изрич-
но, че минералните бани трябва да са 
„повсеместни и достъпни“. Припомням, 
че на десетки метри от Централната 
минерална баня на София се намира изход 
на две метростанции, както и спирки на 
общо пет трамвайни линии (No 4, 12, 18, 
20, 22). Не всички жители на София могат 
да пътуват до Панчарево (единствена-

та работеща баня в момента). Факт е, 
че разполагаме със сградата на Ценрал-
ната минерална баня. Тя е жива в споме-
ните, в съзнанието и нуждата на хората 
и трябва тя да продължи да съществува 
като баня и да лекува хората. Говорим 
за превенция на болести и зависимости. 
Жителите на София имат нужда от по-
средничеството на минералната вода, за 
да могат да се приютят в топлината ѝ 
и да се справят с градския стрес. Нека не 
забравяме също значението на топлите 
води за всички нас като символ на колек-
тивното подсъзнателно и като женска-
та същност на града ни.
Практиката на градове като Будапеща 
показва, че старинните бани се рестав-
рират и опазват, съхранявайки оригинал-
ната си функция, защото могат да функ-
ционират като основна туристическа 
атракция, а също че Budapest Gyógyfürdő 

а к т у а л н о
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és Hévizei Zrt (холдингът, управляващ 
активите на Будапеща) управлява общо 
осем градски бани в унгарската столица. 
Общинското управление по никакъв на-
чин не пречи комплексите да се управля-
ват в съответствие с международните 
СПА стандарти, като освен развлечение 
те предлагат различни здравни и разкра-
сителни процедури и медицинска помощ. 
В опит да привлечем вниманието на 
обществеността и на Общинския съ-
вет към основната изначална функция 
на банята група граждани направихме 
флашмоб акция, в която влязохме с биле-
ти в Музея на София (банята), облякохме 
бели халати и седнахме в басейна и топи-
лото, в което сега са разположени икони. 
Усещането беше, все едно наистина 
бяхме в спа. Енергията на удоволствие-
то от съприкосновението на тялото с 
топлата вода витае из изсъхналите по-
мещения на музея. Тази акция беше засне-
та и бързо се разпространи из социални-
те мрежи и по медиите. Все повече хора 
вече повдигат въпроса как се стопанисва 
богатството на града ни? Защо ние не 
можем да идем да се потопим в топлите 
извори в центъра на нашия град? Защо 
общината пилее неизползван обществен 
ресурс? И защо подменя банята с музей? 
Защото е по-лесно? Защото трябва да 
се разработи обществено богатство, а 
не да се чакат едни готови европейски 
пари, част от които ще се усвоят…
Препоръчваме на Столичната община 
добре да проучи примера на други евро-
пейски градове и да въплъти в стратеги-
ята си устойчиви модели за управление и 
развитие на термалните си ресурси. От 
това ще спечелим здраве, радост, тури-
зъм и средства. 

 Виргиния Захариева
психотерапевт и писател

МУЗЕЙ / БАНЯ

Когато посещавам нов град, рядко влизам 
в големите музеи. Предпочитам да се 
скитам безцелно по улиците и сокаците, 
да разглеждам фасадите на сградите, да 
се возя в градския транспорт, да седя в 
кафенетата и да разговарям (по възмож-
ност) с местните жители. Единствени-
те музеи, които наистина харесвам, са 
онези малките, локалните, посветени 
на самото място, на уникално събитие, 
история или личност. Ето защо, когато 
Музеят на София (след толкова години 
подготовка!) се превърна в реалност, 
реших, че е задължително да го посетя. 
Макар и софиянец, прочел немалко книги 
за родния си град, бях сигурен, че има как-
во ново да науча. Платих билета от осем 
лева и влязох в бившата, на пръв поглед 
прилично реставрирана сграда на Баня-
та. Съдейки по музейния план във фоайе-
то, експозицията обещаваше да има лек 
приказно-езотеричен привкус (Зала „Си-
лата на Духа“; Зала „Дворцов кабинет“; 
Зала „Династичната връзка с Европа“), 
все едно София някога е била престолен 
град на далечно царство-господарство. 
Малко се обърках от толкова брокат и 
коприна и затова в крайна сметка ре-
ших да опитам, доколкото е възможно, 
да следвам стария, малко сив, но изпитан 
хронологически подход. В Зала „Наслед-
ството на древността“ (от неолита 
до края на Второто българско царство) 
нямаше особени изненади, но пък може би 
традиционно оскъдното наследство от 
тези далечни периоди не е позволило кой 
знае каква свобода на кураторите. Зад 
луксозните и явно доста скъпи стъкле-
ни витрини лежаха стандартните ар-
тефакти от археологически разкопки: 
обредни съдове, накити, остатъци от 
сечива, монети. Трудно ми беше обаче да 
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разбера как тази ескпозиция се различава 
от онази в Археологическия музей в Буюк 
Джамия, като изключим софийския про-
изход на предметите. Скучно оформени 
информационни табла даваха някаква 
представа за хората и племената, на-
селявали околностите, но какво точно е 
било уникално за тях, как са се вписвали 
в местния пейзаж, така и не разбрах. И 
тук е моментът да отбележа, че много 
ми се искаше да видя информация от-
носно топографията и биосферата на 
Софийското поле, преди да бъде активно 
заселено, т.е. къде са минавали коритата 
на реките, какви видове дървета и жи-
вотни е имало и т.н. Наскоро организа-
ция в Ню Йорк разработи интерактивна 
природна карта на Манхатън преди евро-
пейската колонизация, която ми се сто-
ри много впечатляваща. Едно географско 
място, преди да бъде урбанизирано, има 
своя природна история, която според мен 
е важна и не бива да бъде пренебрегвана.
Какво се случва от тук нататък? Целият 
османски период на София е представен 
чрез... икони. Известно ми е, че в софий-
ското поле е имало множество манасти-
ри (малката Света гора), но какво точно 
ни казват кураторите за града чрез тези 
икони, така и не успях да разбера. Че е 
имало монаси наоколо? Чудесно! Но осман-
ска София е била всъщност и дом на над 
40 джамии. Аз лично исках да разбера как 
е изглеждал градът по това време, чрез 
карти, гравюри, предмети от бита и 
пътеписи. А такива има, при това много 
интересни. Например впечатленията на 
Евлия Челеби (който се разхожда из София 
и хапва пъстърва в полите на Витоша 
в средата на XVII век) или пък на лейди 
Мери Монтегю, която посещава София 
в началото на XVIII век и описва изклю-
чително колоритно хамама до джамията 
Баня Баши. Има и много други пътеписи, 

разбира се, които могат да се ползват 
като източници. Исках също да разбера 
къде са били основните джамии в града, 
търговските части, каква е била демо-
графската картина през този период, 
каква е била местната индустрия, кои 
са били християнските квартали и кои – 
мюсюлманските, къде са били гробищата. 
Но за кураторите османска София сякаш 
никога не е съществувала. Старите, 
клиширани патриотарско-идеологически 
рамки трудно могат да бъдат разчупени.
Следва: Следосвобожденският период до 
1944 г. Какво виждаме тук? Каляската на 
Фердинанд. Царски тронове. Буржоазни 
бюфети и грамофони, внесени от Виена. 
Детски играчки. Градски облекла и народ-
ни носии. Общо взето, буламач от пом-
позно героизирана политическа история 
и елементарна етнография. А всъщност 
един музей на София трябва да ни разкаже 
как се е развивал градът архитектурно 
и инфраструктурно; къде са минавали 
първите трамваи; как се е прокарвала 
канализацията; кои са най-интересните 
сгради и защо; къде са били старите па-
зари, кафенета, барове, основни култур-
ни институции и дори публични домове; 
кои са имената на най-значимите архи-
текти урбанисти, помогнали за разви-
тието на София; какви са пораженията 
от бомбардировките по време на Втора-
та световна война. Можеше да се вземе 
една улица (например „Граф Игнатиев“) и 
да ни се разкаже чрез визуален и писмен 
материал как се е развивала тя във вре-
мето. Истината е, че човек може да нау-
чи повече за столицата ни, разглеждайки 
десет минути архивни снимки на сайта 
„Изгубената България“, отколкото ако 
изгуби половин ден в така наречения Му-
зей на София. 
А след 1944 г.? Какво имаме? Нищо! Празно 
пространство. Несъществуващо време. 
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Епохата на социализма просто я няма. Ка-
квито и да са политическите ни прист-
растия и отношение към близкото ми-
нало, фактът остава, че София търпи 
едни от най-големите промени в облика 
си точно в този период. Тук не става въ-
прос само за огромните строежи в цен-
търа, които включват правителстве-
ните и партийни централи около Лар-
гото, мавзолея, НДК и т.н., а за цялост-
ната идеологическа промяна в градския 
пейзаж. В Музея липсва каквато и да било 
информация за най-огромната, най-на-
селена част на София, тази която всеки 
посетител на града вижда първо, неза-
висимо дали пристига по въздух или земя. 
Визирам, разбира се, панелните жилищни 
квартали „Младост“ и „Люлин“, „Дружба“ 
и „Обеля“, „Надежда“ и „Овча купел“. Дали 
поради идеологически причини, липса на 
визия или от някаква естетическо-про-
винциална свенливост (да не ни видят 

чужденците, че имаме панелни блокове) 
реалната история на София е всъщност 
удобно измита – може би неслучайно му-
зеят се помещава в бившата баня. 
София не е само европейски град със се-
цесионови сгради и буржоазни мебели от 
началото на XX век, както се опитват 
да ни втълпят кураторите. Тя е и ориен-
талски град. И недодялан социалистиче-
ски град. И град на гигантски молове, лъс-
кави офис сгради, кичозни фонтанчета 
и грубо, шуробаджанашко капиталисти-
ческо въображение. София е и градът на 
Витоша (най-важната градска забележи-
телност!), както и на минералните води. 
За да се направи добър Музей на София, не 
е нужно да се измисля топлата вода. Тя 
блика направо отдолу. 

Димитър Кенаров
журналист и писател

а к т у а л н о
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п и с м о

ЕДНО ИЗКЪРТЕНО ИМЕ

В центъра на София се намира галерията 
на открито на професор Любомир Дал-
чев. Около него в кръг са хората, работе-
щи за върха на нашата култура, включи-
телно и СБХ. За съжаление неговото име 
и това на творбите му бяха изкъртени 
преди 40 години по заповед на главатаря 
на лагерите Мирчо Спасов, мисля, умрял 
в затвора. И дългата сянка на Мирчо 
Спасов донякъде стига и до днес. Далчев 
все още е сравнително непознат за ши-
роката публика. Даже и за трите хиляди 
членове на СБХ.
Аз съм от последното ателие на проф. 
Любомир Далчев в Художествената ака-
демия през 1963 г. и бивш член на СБХ. 
Някои от неговите студенти станаха 
професори, даже ректори на Академията. 
Те го знаят добре за себе си.
Надали има много други скулптори като 
Любомир Далчев – в един вековен живот 
да го надминават по продуктивност, 
нови техники, движение и сила – не само 
за изкуството на България.

Но кой е Любомир Далчев
Първо, това е един столетник с огро-
мен творчески живот (1902 – 2002). Един 
живот, оставил дълбока диря в нашето 
изкуство.
Ако брат му е майстор на думите, Любо-
мир Далчев е майстор, който прави три-
измерни думите. За съжаление имената 
на думите, които той прави в три из-
мерения, бяха заличени и изкуството му 
бе забравено или неразбрано. А Далчев е 
между малкото способни да създадат от 
статичната поза на фигурата илюзия-

та за движение, илюзията за вътрешен 
живот. Илюзията за драма. Далчев умее 
да ползва нови материали или нови съче-
тания, които да подсилят езика на фор-
мите. Той отвори нови врати в скулпту-
рата.
Още в началото, в царското време, Дал-
чев е един най-ерудираните и плодови-
ти творци с подговката си от челните 
академии на Рим, Париж и София. Само в 
Съдебната палата той създава 40 фигу-

Любомир Далчев / Св. Климент Охридски, 1979 г.
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ри за историята на правосъдието. Тук 
е „Соломоновият съд“, когато майката 
дава своето дете само за да го спаси, за 
да не бъде разсечено на две. Тук са и „Кру-
мовите закони“. 
В галерията на Медицинската академия 
Далчев прави портретите бюстове на 
всички професори и израства като един 
от първите големи портретисти, къ-
дето хората дишат и мислят. Той има 
фигури и паметници в София, Русе, Тър-
говище, Габрово, Дряново. Така за крат-
ко време той създава повече скулптури 
от известните по това време Андрей 
Николов, Иван Лазаров и Иван Фунев, 
взети заедно. Участието му в Биенале-
то във Венеция и фигурите за фонтана в 
Русе са оценени от германския пратеник 
в София Бекерле като равни на техния 
челен скулптор Арно Брекер. Предлагат 
му настойчиво да бъде скулптор на град 
Франкфурт. Далчев посещава Германия, 
но харесва скулптурите на Ернст Барлах 
и рисунките на Кете Колвиц. И двамата в 
немилост при хитлеристите. Далчев ка-
тегорично отказва и никога не се връща 
по изпълнение в стила на Арно Брекер. За 
това време излиза монографията на про-
фесор Никола Мавродинов. Даже и сега, 
ако търсите в интернет, можете да 
намерите немскоезичното копие в Бер-
линската библиотека с името Ljubomir 
Daltschew.
За българските библиотеки не знам. Вяр-
но, минала работа. Но това е пиедеста-
лът, от който Далчев израства като 
един от стълбовете на българската 
скулптура.
Няма да се впускам за изкуството на 
Далчев през времето на терора на соца, 
после през мекия му период и прехода без 
преход, но с изкъртеното му име. 
През тези периоди фигурите му „Бунт“ и 
„Поп Богомил“ бяха изхвърлени от излож-

бите лично от министъра на културата, 
две големи мнографии, едната от Атанас 
Пацев, бяха забранени за печат. После 
едно голямо ателие и склад с фигури бяха 
изравнени със земята, а домът му бе кон-
фискуван за ДС. Той постави една дълбока 
диря и през този период.
Но да се върнем към галерията на откри-
то на Далчев. Тя е документирана в музея 
„Помпиду“ в Париж за художниците фран-
кофони. Но все още неговата Галерия на 
открито на ул. „Раковска“, зад Военния 
клуб, стои 40 години изоставена като 
склад за бронз за претопяване. Даже бе 
използвана за пазар за краставици, дома-
ти и ушанки. СБХ не смееше да я включи 
в техния списък на 154 галерии и музеи в 
България. УИКИ и сега не смеят да публи-
куват снимка на нито една от неговите 
около над сто скулптури на обществени 
места в София. Телевизията, интернет, 

п и с м о

Любомир Далчев / Партизанска майка
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медиите не знаят неговото име. Един-
ствено Красимир Илиев има смелостта 
да пише за изкъртения Далчев. СБХ, БАН, 
Академията, вестник „Култура“, Минис-
терството на културата, Държавната 
комисия за изкуствата, общината мъл-
чаха, когато Далчев бе жив и в София, 
мълчат и сега. Оправдания за мълчанието 
много. Сега алеята с галерията ще се пре-
работва с новия градски план, а защо да 
се мълчи за галерията му или за неговите 
„Свети Климент Охридски“, Фронтона 
в Софийския университет, „Октомври“, 
„Вдовиците“ в МВнР, колекция „Хюго 
Вутен“, Съдебната палата, „Христос и 
самарянката“, „Свети Никола“, „Игра“, 
„Коперник“ и т.н.
Или паметникът на Далчев за Първа бъл-
гарска армия. Този паметник стои без 

първоначалното си име на улица „Пози-
тано“ и го цапат, като не знаят какво 
е. Някои даже твърдят, че такива бойни 
действия не е имало. А в Ниш сърбите са 
сложили плоча за загиналите 2449 българ-
ски момчета в тази война. Да не споме-
наваме тези при завоя на Драва, ранени-
те и осакатените.
Едно от оправданията е, че Далчев бил 
художник в соца. А имаше ли художници 
извън соца?! Ако имаше такива, им чупе-
ха главите като тази на Райко Алексиев, 
пращаха ги в лагери или миеха стълбища. 
Или пък, че Далчев бил станал американ-
ски художник и още, и още. Все не знаят 
за галерията му и не я виждат, както 
плочите, по които ходят. 
Попитайте евреите защо не знаят, че 
в София Далчев има паметник, възвес-
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Любомир Далчев / Самуиловите войни, 1970-те години
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тяващ края на холокоста. Даже минис-
търът Рашидов отиде да се поклони на 
този паметник на Далчев в Австрия в 
Маутхаузен, без някой да му каже, че на 
пет минути от министерството има 
копие на същия паметник, но без име. По-
питайте Руското посолство дали виж-
дат от прозорците си Статуята на сво-
бодата, изобразяваща устрема на един 
народ за това, което те претендират, 
че са го дали. Попитайте родителите на 
милион българи в чужбина дали са вижда-
ли фигурата на бащата, който посреща 
своя блуден син. Попитайте протести-
ращите дали знаят за фигурата на Йов, 
който протестира и пред Всевишния. 
Попитайте какво ще ви кажат за драма-
та на „Самуиловите войни“. (Не за изпъ-
чения цар със светещите очи.
Попитайте защо в галерията на Далчев 
не може да се поставят няколко пейки, 
както в музеите, за да могат зрители-
те да седнат и да разберат това, което 
виждат. Защото творбите на Далчев 
искат време и остър поглед, за да потъ-
нат и дълбаят в нашите души.
Попитайте защо не може да се сложи 
даже и временно едно име на тази гале-
рия на български, френски, немски и ан-
глийски. Ако нямат пари, ще се опитам да 
им ги пратя. 
Попитайте в Бояна защо улицата с не-
значителната име „Маринковица“ да не 
се казва „Любомир Далчев“, а на къщата 
му да се сложи една плоча. 
И още много въпроси. Мирчо Спасов го 
няма, но страхът все още може би витае. 
И ще ви казват „Далчев е голям художник, 
ние много го ценим“. Но когато трябва 
да кажат и направят нещо за него, често 
мълчат. А Далчев е като Майстора, Зла-
тю, Нерон, Васка, Крум, Величко и много 
други, за които постоянно пишете. Дал-
чев разви своята скулптура на базата на 

нашата резба, след като премина през 
челните академии на Европа. Той създаде 
типичен български почерк. Къде са късо-
гледите изкуствоведи?! И има още много 
други въпроси за него. Ако съм събудил ня-
какво желание за въпроси, ще отговоря. 
Бях много дълго време с Далчев.

Петър Атанасов
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Любомир Далчев / Въстаник. 1970-те години
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ИЛИЯ БЕШКОВ: „РИСУВАНЕТО 
Е СЕРИОЗЕН РАЗГОВОР 
С РЕАЛНИЯ СВЯТ“ 

В студената нощ на 23 януари 1958 г. 
смъртта пристъпва прага на болнична-
та стая. Илия Бешков умира. Остават 
хилядите рисунки, които ще попаднат в 
галерии, големи и малки колекции или ще 
се разпръснат като листа, раздухани от 
вятъра, но паметта за художника ще ос-
тане навеки.
Илия Бешков е роден през 1901 г. в Долни 
Дъбник в къщата на дядо си Бешко. До-
мът е богат на имоти и на хора. Баща 
му е модерен стопанин, въвел първите 
земеделски машини. От рода на майка си 
наследява музикалността и артистизма. 
Илия е последното, пето дете в семей-
ството и е насъбрал толкова дарби, че 
взима по два класа наведнъж. По-късно, 

като ученик в Плевенската гимназия, 
той е забелязан и покровителстван от 
своя учител Ракитин.
По рисуването се увлича още в първите 
си ученически години. Желанието му да 
стане художник нараства с всеки изми-
нал ден. Околните гледат несериозно на 
увлечението му. По настояване на баща 
си през 1918 г. заминава за столицата, 
където се записва в Юридическия факул-
тет на Софийския университет. След 
две години, прекарани там, бъдещият 
художник решава, че правото не е по вку-
са му, и прекъсва обучението си. През 1921 
г. след успешно положени изпити е приет 
в Художествената академия, в класа на 
проф. Никола Маринов, и завършва като 
един от най-добрите студенти на про-
фесора.
Уви, живописта не увлича младия ху-
дожник и скоро след завършване на Ака-
демията той оставя четката и боите 
и се отдава изцяло на рисунката. Илия 
Бешков рисува непрекъснато, по-късно 
ще изисква от студентите си същото: 
„Рисувайте, рисувайте, докато самите 
вие не се превърнете в рисунка, както 
Моцарт в музика, Шекспир в пиеса, Пуш-
кин в стих“. Още като студент печата 
карикатури в сп. „Маскарад“, „Див дядо“, 
„Българан“, „Стършел“, „Вик“. Илюстри-
ра изданията на издателствата „Т. Ф. 
Чипев“ и „Хемус“. От 1925 г. сътрудничи 
на в. „Пладне“ и редица други издания. 
На два пъти в този период е арестуван: 
през 1923 г. за участие в юнското въста-
ние и през 1925 г.
Несправедливо обвинен, че е знаел пред-
варително за атентата в църквата „Св. 
Неделя“, Бешков лежи месеци в Плевен-

Илия Бешков / Автопортрет, 1941 г.
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ския затвор. Политическите карикату-
ри, които прави преди това, усложняват 
допълнително положението му. Карика-
турите, които публикува в редица вест-
ници и списания, не само му спечелват 
славата на талантлив карикатурист и 
брилянтен рисувач, но и много врагове.
Бешков бива поставен под постоянното 
наблюдение на Дирекция на полицията. 
Въпреки опитите за цензура и постоян-
ната заплаха от затвор той продължава 
да рисува политически карикатури. Пуб-
ликува в множество вестници и списа-
ния, сред които: „Маскарад“, „Див дядо“, 
„Българан“, „Стършел“, „Вик“.
Хиляда деветстотин тридесет и осма 
е годината на първата и единствената 
приживе изложба на художника. В резул-
тат печели едногодишна стипендия за 
специализация в Париж.

Заради началото на войната той бързо 
се връща, мобилизиран е в София, а се-
мейството му е евакуирано. Не спира да 
пише и рисува, докато се закриват вест-
ник след вестник. Неговите рисунки, 
карикатури и интервюта носят разум и 
смисъл в иначе напълно полуделия свят. 
С идването на 9 септември 1944 г. жи-
вотът на Бешков става още по-тежък. 
Брат му Иван Бешков, министър на зе-
меделието и държавните имоти в пра-
вителството на Добри Божилов (1943 – 
1944), е осъден на смърт от т.нар. Наро-
ден съд. Екзекутиран е на 1 февруари 1945 
г. Тежката загуба белязва завинаги Илия, 
който се изпълва с ненавист към новото 
управление на страната. 
Макар и нов режим, почти всичко продъл-
жава постарому. Бешков не престава да 
бъде под наблюдението на Държавна си-
гурност. Силата на характера му и вяра-
та в Бог му помагат да понесе тежките 
удари с търпение.
От 1945 г. Илия Бешков е преподавател 
в Художествената академия по рисува-
не, илюстрация и оформление на книга-
та, редовен професор става през 1953 г. 
и завежда катедра „Графика“ до края на 
живота си.
Около Бешков винаги е пълно с хора. Оба-
ятелен разказвач и мъдрец, художникът 
се запечатва в съзнанието на своите 
студенти с впечатляващи беседи, които 
води на различни философски теми. 
Почти в края на живота си той запис-
ва свои мисли в дневник, известен като 
„Черната тетрадка“. В този дневник 
художникът пише за своето отношение 
към политиката, вярата, обществото и 
изкуството.
Два месеца преди смъртта си пише:
„Тая нощ умирах много пъти. Сега съм 
жив, но не съм съвсем сигурен в това. Не 
зная отгде се извлича животът и къде го 
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завлича смъртта. Животът и смъртта 
вече не съществуват за мене. Те са нещо 
смешно.“
Синът му Александър Бешков е основател 
на фондация на името на Илия Бешков и е 
безкористен дарител на впечатляваща 
колекция творби за Художествена гале-
рия „Илия Бешков“ – Плевен, както и на 
стипендии за студенти по културология.
През 2001 г. по повод 100-годишнината 
от рождението му Бешков е обявен от 
ООН за „Човек на столетието“.

Мирослав Минчев

НЕВЪЗМОЖНО Е БЕШКОВ 
ДА Е УМРЯЛ
(Откъс от книгата „Верую“ 
на Мария Кутева, издадена през 2001 г.  
по повод 50-годишнината на НФА 
„Филип Кутев“)

Още по време на подготовката за създа-
ването на Държавния ансамбъл за народ-
ни песни и танци (сега „Филип Кутев“) и 
Филип Кутев, а и всички останали имахме 
щастието да сме във връзка с много цен-
ни хора. Повечето от тях останаха ве-
рни на това дело докрай. Тяхната голяма 
компетентност и морална помощ са от 
изключително значение не само тогава, 
а и досега. Най-яркият и най-голям образ 
от онова време, свързан с всички нас, с 
целия състав, беше Илия Бешков. Приро-
дата му беше дала толкова много, а и той 
умножавал и умножавал, че просто ни се 
струваше невероятен. Макар и толкова 
естествен, близък, привидно прост.
Страхувам се, че каквото и да кажа за 
него – все ще бъде много слабо, много под 
неговия действителен ръст. Човек с дъл-
бока философия често стига до мистич-

ност, но някаква особена, реалистична 
мистичност, здраво стъпила на българ-
ската земя. Във всеки костюм той раз-
криваше човешки поглед към света, във 
всяко танцово движение – характер, във 
всяка песен и мелодия – мъдрост. Няма 
да забравя мислите му за тракийския и 
за шопския женски костюм. Тракийският 
е стегнат, дълъг, украсен с бродерия, но 
не и с лъскотии – понякога само с леко 
проблясваща сърма. Тракийката никога не 
се явява на по-празнични, по-„оригинални 
места“ без подходящо обуване, най-чес-
то обувки, чехли, а понякога с богато 
украсени терлички. Тя играе достойно и 
мъдро, има абсолютно чувство за мярка, 
защото дълбоко уважава и другите, и 
себе си. Шопският литак е тесен, къс, с 
трепкава дантелка, често с богата лъс-
кава украса (вероятно по нов вид на кос-
тюма). Шопкинята играе свободно, скача 
обута с цървули независимо от противо-
речието им с лъскавия костюм. Богата е 
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украсата на главата – например при ла-
заруване. Цървулите са леки, удобни, под-
ходящи за игра а и сравнително късият 
литак не пречи. Дантелите трептят 
толкова изразително.
Още по време на конкурсите Бешков пре-
ценява много прецизно всеки кандидат. 
Преценката му се оказва безпогрешна. За 
певиците той казваше: „Тези момичета 
просто не знаят какво богатство носят. 
И толкова по-добре, защото ако осъзна-
ят това, ще загубят от очарованието 
си.“ (…)
За Бешков може да се говори и говори, 
защото всеки наглед дребен въпрос при 
него ставаше важен, със свое място, със 
своя мъдрост. Той остана свързан с ан-
самбъла през първите му години, до края 
на толкова рано свършилия си живот. От 
него ни е оставена „Янината песен“, ме-
лодията. (…) Бешков не помнеше текста, 
не можеше да си спомни дори за какво е 
ставало дума. Напразно търсихме вари-
анти – така и не открихме… Тогава на-
правихме с него мъничък „заговор“. Като 
изхождахме от характера на мелодията, 
започнахме да гадаем за какво ли се е пяло 
в тази „нова“ песен. Сигурно за някаква 
жалба на млада жена. Моя беше задача-
та да оформя (или по-право да напиша) 
текста. Получи се. Бешков напълно го 
одобри, песента остана в репертоара. 
Много години старателно премълчавахме 
тази наша обща, от любов към песента 
зародила се тайна. Едва преди няколко 
години от поета Марий Ягодов, съселя-
нин и близък сродник на Бешков, разбрах, 
че песента се е родила по специален и по 
тогавашните схващания сензационен 
повод – женитба между роднини. Отново 
не можах да науча самия текст, а само съ-
битието, което го е породило. Песента 
така и си остана в нашия вид и, призна-
вам, много ми е мила.

Бешков беше не само на първите конкур-
си, а и наш желан и скъп гост няколко го-
дини, докато се разболя. Много често ид-
ваше заедно със свои ученици студенти 
от Художествената академия: Мана Пар-
пулова, Атанас и Христо Нейкови, Златка 
Дъбова и още много. Мисля, че това даде 
своя отпечатък в целия им творчески 
път – и онова, което слушаха и гледаха, и 
задълбоченото тълкуване на Бешков.
Онова, което имах щастието да чувам, 
да науча от Бешков, ми остана богат-
ство за цял живот. И досега се улавям, 
че при някои по-трудни, художествени, 
стилови, морални въпроси си мисля: а как 
ли би ги преценил той. Отново виждам 
толкова изразителната му усмивка, коя-
то сякаш ни казваше: човек затова е с ум 
и сърце, за да мисли, да преценява. Не, на-
истина е невъзможно Бешков да е умрял.
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ГРАФИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ. 
ЗА ПОСОКИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА 
АРТ КНИГА И ДИГИТАЛНА ГРАФИКА

В периода октомври – декември в сто-
личните галерии „Сан Стефано“ и „Етюд“ 
последователно се състояха две изложби, 
част от мащабния проект „Графични 
трансформации“ с ръководител Снежи-
на Бисерова (преподавател по графика 
в СУ „Св. Кл. Охридски“) и осъществен с 
финансовата подкрепа на Фонд „Научни 
изследвания“ на Софийския университет. 
Проектът е реализиран в партньорство 
с Националната художествена академия, 
като от нейна страна съорганизатор е 
Регина Далкалъчева, доцент в катедра 
„Книга, илюстрация, печатна графика“. 
Проектът обединява преподаватели, 
докторанти и студенти от Софийския 
университет и от Националната худо-
жествена академия. 
Фокусът в двете изложби беше насочен 

към арт книгата, като стремежът бе 
да се очертаят посоките, в които тя се 
развива днес. В резултат пред публика 
бе показан широк спектър от авторски 
концепции. 
Съвременната арт книга прехвърля мост 
през времето. Подобно на средновеков-
ните кодекси, писани и украсявани с ми-
ниатюри на ръка, и съвременната арт 
книга може да бъде уникално произве-
дение, в което чрез рисунката или чрез 
калиграфски изписания текст авторът 
непосредствено присъства в своята 
творба. Често арт книгата е изпълня-
вана в традиционни техники на печат-
ната графика, връщайки се към корените 
си, които се намират в епохата на Рене-
санса, когато е изобретена печатната 
преса. Същевременно обаче в полето на 
арт книгата широко навлязоха и съвре-
менните цифрови инструменти, които 
предоставят на авторите нови възмож-
ности както по отношение на изгражда-

Цвета Петрова / За да се върне паметта на мъртвия (детайл)
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нето на образа, така и по отношение на 
отпечатването и крайното оформяне 
на произведението. Съвременната арт 
книга има и още един аспект, който ду-
ховно я сближава със средновековните 
украсени манускрипти и ренесансовите 
печатни книги, и той се отнася до взаи-
моотношенията публика –
произведение – арт книгата. Както и 
старите книги тя е насочена към тес-
ните кръгове на елитарната високооб-
разована публика, която има специално 
отношение към книгата като културен 
продукт. 
Ключова характеристика на арт книга-
та е доминацията на образа. И казвайки 
това, в никакъв случай не подценявам 
ролята на текстовете, които са интег- 

рална част от съвременната арт книга. 
Водещата роля обаче принадлежи на ху-
дожника, който не просто илюстрира, а 
интерпретира текстовете и предлага 
концепция за цялостното визуално ре-
шение. 
В проекта „Графични трансформации“ 
този подход отчетливо се проявява в 
работата на Снежина Бисерова „В гра-
дината вали“, създадена по поетичните 
текстове на Вера Ташева. Графичните 
фолиа са оставени свободни, нескрепени 
в книжен корпус – зрителят може сам 
да определи последователността в под-
редбата на отделните фолиа, а и всеки 
лист въздейства като самостойно, за-
вършено произведение. И най-важното, 
абстрактните композиции чрез ритъ-

Регина Далкалъчева / Арт книга
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ма на линиите и петната, както и чрез 
цвета интерпретират настроението 
и предават атмосферата на отделни-
те стихотворения. В същата посока се 
движи и младата Калина Миланова (СУ 
„Св. Кл. Охридски“), която представя 
дипломните си проекти за бакалавърска 
и магистърска степен, които включват 
арт книгите „Борис Христов. Избрано“, 
„Свободни са само птиците“ и „Дървото 
на моето детство“ (последните две съ-
държат авторски текстове на самата 
Калина). 
Към арт книгата има и друг подход, де-
монстриран от Регина Далкалъчева. За 
нея арт книгата е преди всичко произ-
ведение на концептуалното изкуство, 
форма на реакция и анализ на духовното 
състояние на обществото. В галерия 
„Сан Стефано“ тя показва арт книгата 
„Стената“, в която водеща роля игра-
ят авторските фотографии, посветени 
на Берлинската стена. Фотографиите 
обаче са заснети така, че фрагментите 
от стената изглеждат по-скоро като 
абстрактни композиции. Т.е. зрителят, 
който има ориентира на заглавието, е 
подканян да се вгледа, да вникне, да изле-
зе от буквалното тълкуване на стената 
и да търси множеството скрити смисли. 
Книгата съдържа и текстове, които 
документират датата и локацията на 
заснемането, като включват и откъси 
от медийни публикации от съответ-
ните дати. Тези текстове са изписани 
с особена калиграфия, която е авторска 
разработка на самата Регина Далкалъче-
ва, като е подчертана ролята им преди 
всичко на визуални елементи – част от 
цялостната композиция на книгата. В га-
лерия „Етюд“ авторката представи кни-
гата уникат „Чуждият/ (1) Ние“, в която 
продукт на масовата култура, каквото е 
комерсиалното рекламно издание, е пре-

върнато в елитарен художествен факт 
чрез деконструкция на първоначалния 
материал, последващото му събиране 
в нов корпус и активната художническа 
намеса върху съществуващите образи.
Фотографията присъства активно и в 
арт книгата на Виолета Апостолова по 
сонетите на Шекспир, в която колажи-
раният фотографски образ интерпрети-
ра поетичния текст.
Младите авторки Александра Димитрова 
и Невена Ненова в своите авторски про-
екти „Древни родови символи“ и „Илю-
зии“, изпълнени като семестриални зада-
чи в рамките на магистърската програма 
„Илюстрация“, използват принципа pop-
up, което превръща книгите в обекти, в 
които плоскостта на страницата вече е 
разрушена. От книгата изскачат трииз-
мерни форми, които представят различ-
ните пластове на съдържанието. 
Божена Серафимова, която стъпва върху 
„Ловецът на хвърчила“ на Халед Хосейни, 
също нарушава повърхнината на страни-
цата, въвеждайки мотива за хвърчилото 
като метафора на бягството от тре-
вожната действителност.
Своеобразен контрапункт на арт кни-
гите, базирани на дигиталния образ, са 
тези на Лаура Димитрова (професор в 
катедра „Визуални изкуства“, СУ „Св. Кл. 
Охридски“), която представи две арт 
книги от ръчна хартия и ръчен печат. 
Подходът е донякъде дадаистичен – об-
рази и думи, които образуват свободно 
асоциативен комплекс. Ръчните книги 
са подкрепени и от художествените 
инсталации, в които е доразвит пробле-
мът за асоциативната обвързаност на 
словото и образа.
Подобен е принципът, който прилага и 
Красимира Дренска в своята работа „Ми-
тове за сътворението“. Цвета Петро-
ва, която обикновено се изявява в сфера-
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та на печатната графика (в това число 
и в галерия „Сан Стефано“) в „Етюд“ 
представи инсталация, в която около яд-
рото – глава 25 („За да се върне паметта 
на мъртвия“) от египетската Книга на 
мъртвите – са групирани лицеви мас-
ки, формовани от ръчна хартия. Наглед 
простата композиция всъщност съдър-
жа множество пластове на прочит: от 
връзката с древноегипетската пластич-
на култура до вечно актуалния въпрос за 
съдбата на човека.
Де факто художествена инсталация 
представлява и работата на Роза Бре-
найзен „Speech index altered“, в която 
книгата е разкъсана, страниците са 
смачкани и омотани с канап, т.е. съдър-

жанието на книгата става недостъпно, 
скрито.
Венцислава Стоянова участва с инстала-
ция „Път“. Тя обединява пощенската ку-
тия, т.е. готовия предмет (ready made) 
с дигитални графики, в които абстракт-
ният образ всъщност крие трансфор-
мирано изображение на релсов път като 
метафора за физическите и духовните 
пътища, по които върви човекът.
В двете изложби от проекта „Графични 
трансформации“, наред с арт книгите, 
редица автори показаха кавалетна гра-
фика, в която традиционните похвати 
и техники съществуват в тесен синтез 
с цифровия образ и с дигиталния печат.
Регина Далкалъчева използва образи, за-
имствани от масовата култура, осмис-
лени чрез следваща намеса и през при-
змата на иронията като метафора на 
нашето време. Снежина Бисерова тръг-
ва от фотографски изображения, които 
превръща в почти абстрактни образи.
Сред участниците в изложбата са и пре-
подавателите в Софийския университет 
Буян Филчев и Анна Цоловска. Буян Фил-
чев, който в последните години работи 
активно в областта на дигиталната 
графика, използва цифровите техно-
логии като динамичен инструмент, за 
да конструира визуалната си вселена, в 
която пиететът към миналото среща 
съвременността. Анна Цоловска съчета-
ва фината рисунка на ръка, впоследствие 
дигитализирана, с микрофотографията и 
цифрово обработения образ, изследвайки 
пластовете на човешкото съзнание.

Милена Блажиева

Снежина Бисерова / Инсталация 
„Стълба към рая” (детайл)
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Изложба на Валентин Топалов
октомври 2018 г.
Музей „Войнишко въстание“, Радомир

Двадесет и шест живописни платна, съ-
брани под мотото „Спомени и фантазии“, 
показа Валентин Топалов. Картините но-
сят характерния за автора абстракт-
но-асоциативен стил с прецизно изграж-
дане на живописната материя. Изложба-
та беше открита от професор Евгени 
Кузманов и е част от културните съби-
тия по случай празника на град Радомир.

Валентин Топалов / Унес

Книги за град Елена

В навечерието на новата година СБХ 
дари на градската библиотека в гр. Еле-
на книги, повечето от които са издадени 
от издателство „Български художник“. 

Наред с монографии, албуми и изследва-
ния в областта на изкуството за Елена 
заминаха и богато илюстрирани книги с 
приказки. 

Николай Няголов / Споделен нар

Изложба на Николай Няголов
1 – 24 ноември 2018 г.
галерия „Ларго“, Варна 

„Морски луни“ е третата изложба на 
пловдивския художник в галерията след 
„Морски видения“ през 2011 г. и „Серенди-
пити“ през 2016 г. Всичките 20 творби 
са специално рисувани за представянето 
във Варна. 

Изложба на Анелия Райкова
27 ноември – 15 декември 2018 г.
галерия [a] cube contemporary, София

„38% da Vinci“ е третата самостоятелна 
изложба на Анелия Райкова. „Човек не знае 
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какво може. Той трябва да опита.“ Не слу-
чайно тази мисъл на Леонардо да Винчи е 
мото на нейната изложба. „Човек, още 
повече художникът трябва да бъде лю-
бопитен към света и най-вече към себе 
си. Това е привилегията, която те кара да 
преоткриваш света с детинско изумле-
ние и чистота. Това за художника е жиз-
неноважно“, казва авторката. „Витруви-
ански етюди“ се появяват като проекти 
за театрален декор. Постановката не се 
реализира, но идеята, доразвита във вре-
мето, години по-късно, се появява излож-
бата „38% да Винчи“.

Анелия Райкова / от изложбата

Изложба на Стоян Божкилов 
декември 2018 г.
галерия „Дяков“, Пловдив

След пауза от 7 години и множество из-
ложби в чужбина един от най-успелите и 
разпознаваеми български наивисти Сто-
ян Божкилов представя своя изложба в 
България. Той е носител и е номиниран 
за престижни награди в областта на на-
ивистичната живопис. Започва актив-
но да рисува през 1996 г., а се представя 
със самостоятелна изложба пред публика 
едва през 2005 г. в Съвета на Европа във 
Франция. Художникът е продължител на 

Стоян Божкилов / от изложбата

семейната традиция в наивистичното 
изкуство – син е на известния наивист 
Кирил Божкилов.

Евгений Йорданов – 
Награда „Александър Денков“
Комикс – награда на СБХ за 2018 г.

На 10 декември в Чешки център София / 
Czech Centre Sofia беше връчена за шести 
път наградата за принос към българския 
комикс на името на Александър Денков. 
Евгений Йорданов е носител на плакета 
за 2018 г. за дългогодишната си работа и 
отдаденост на комикса. Дагмар Остран-
ска, директор на Чешкия център, връчи 
на художника и награда сертификат за 
тридневно пребиваване в Чехия по повод 
комикс събитие през 2019 г. Негов е ле-
гендарният герой Добромир от списание 
„Дъга“ (по сценарий на Асен Кожухаров). 
Той публикува и в списание „Чуден свят“, 
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„Плеяда“ и много други, автор е на мно-
го концептуални рисунки за видеоигри. 
Носителите на наградата досега са Лю-
бен Зидаров, Петър Станимиров, Антон 
Стайков, Марко Стоянович и Мария Ни-
колова. 

Изложба на СБХ – Разград
12 ноември – 31 декември 2018 г.
ХГ „Илия Петров“, Разград

„Есенен салон“ отвори врати след някол-
когодишно прекъсване и събра близо 80 
творби на 32 автори – живопис, графика, 
скулптура и приложни изкуства. Заедно с 
младите художници в изложбата участ-
ваха и утвърдени имена, между които 
известните разградски художници Васил 
Карадимов, Тодор Тодоров, Петко Анто-
нов и Орхан Исмаил. 

Есенен салон / от изложбата

Изложба на Бронка Гюрова (1910 – 1995)
9 – 28 януари 2019 г.
ХГ – Добрич 

Експозицията е организирана от ГХГ 
„Б. Георгиев“ – Варна и включва 55 жи-
вописни произведения. Доротея Павло-
ва, уредник от ГХГ „Б. Георгиев“ разказа 

Бронка Гюрова / Пейзаж

за творческия път на художничката, 
свързан с България и Аржентина. Бронка 
Гюрова завършва живопис в Художест-
вената академия при проф. Д. Гюдженов, 
специализира в Белгия, пътува из Европа.
В периода 1933 – 1949 г. Бронка Гюрова 
участва в множество общи изложби в 
София като член на Дружеството на но-
вите художници и Дружеството на же-
ните художнички. През 1947 г. се омъжва 
за художника Елиезер Алшех. През 1951 
година напуска България и се установява 
в Буенос Айрес, Аржентина, където за-
вършва земния си път.

Изложба на Кристина Йосифова и Хер-
ман Гшайдер
14 – 31 януари 2019 г.
Галерия-книжарница „София прес“

„Черна кутия“ е заглавие-метафора, в 
което се събира желанието на двама 
автори – Кристина Йосифова и Херман 
Гшайдер да обединят в една експозиция 
произведенията си (дърво и камък) и про-
изтичащите от това игри на светлина 
и сянка, моделираща форма и празно прос-
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транство. Идеята за съвместна излож-
ба идва естествено, тъй като и двама-
та споделят ежедневието, работното 
пространство, живота, както и концеп-
циите си за изкуство. 
Черната кутия е образ на носител на ин-
формация /както за целия полет/, така 
и за съжителството, разбиранията на 
двама творци и възприемането на заоби-
калящия ги свят. Те обичат експеримен-
та и изследват докрай възможностите 
на дадена тема и нейните образи в ма-
териал.

Черна кутия / от изложбата

Изложба на българска графика
20 януари – 14 април 2019 г.
Бад Щебен, Германия

Д-р Стефан Шрайер и Стефани Барбара 
са основатели на музея за графично из-
куство в Bad Steben, в който има много-
бройна колекция български графики. Из-
ложбата има за цел да покаже дарението 
от 130 творби на 34 български автори, 
което музеят получава от друга артис-
тична двойка – Кампе, от Мюнстерланд 
в Източна Германия. 
Дългогодишните интереси на колецио- 

Георги Трифонов / Астрология 

нерите от Запад и Изток са развивани 
независимо, но сега и двете колекции се 
обединяват и така музеят Bad Steben 
става притежател на най-богатата 
сбирка от 600 творби българска графи-
ка в Германия.

Изложба на Венера Константинова 
12 декември 2018 г. – 15 януари 2019 г.
галерия „Пагане“, София

В коледната си изложба, озаглавена „Свя-
та нощ“, Венера Константинова показа 
над 20 живописни платна с реалистично-
мистична образност, изпълнени в харак-
терния за авторката топъл колорит.
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Венера Константинова / След дъжда

Изложба на Иван Нинов
18 – 28 януари 2019 г.
галерия „Арт 55“, Ниш, Сърбия

Иван Нинов / Натюрморт

По покана на галерията Иван Нинов под-
готвя изложбата „Пространства“, в 
която събира 23 графики суха игла и ли-
тография от последните години. Пове-
чето от творбите са обединени в цик-
лите „Въображаеми пейзажи“, „Мъртва 
природа“, „Пространства“ и др. 

Изложба на Камен Старчев
10 – 30 януари 2019 г.
галерия U Park, Пловдив

Камен Старчев / Полет

В рамките на изложбата за първи път 
ще бъде представено библиофилското 
издание „Тайната на машините“ от Ръ-
диард Киплинг с илюстрации на Камен 
Старчев. 
Изданието е в лимитиран тираж от 60 
бройки и съдържа 10 оригинални цветни 
графики. Преводът от английски език е 
дело на Александър Шурбанов. 
Част от екпозицията е и цикълът 
„Дневна светлина“, създаден от Камен 
Старчев през 2018 година.
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Постер за изложбата на българска графика  
в Бад Щебен, Германия  

с литография на Иван Димов
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КРАСИМИР КРЪСТЕВ (1953 – 2018)

Роден е във Враца, живее и работи във Видин. Бил е председател на Представи-
телството на СБХ в града. Работи в областта на графичния дизайн и живописта. 
От 1989 до 2000 г. е преподавател по изящни и приложни изкуства в СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ във Видин; гл. специалист в отдел „Култура“ на Община Видин, 
преподавател по рекламен дизайн в НБУ – локален център „Видин“. Автор на повече 
от 500 плаката и 20 самостоятелни изложби. Завършва Художествената академия, 
специалност „Плакат“, при проф. Ал. Поплилов.

 
ПЕТЪР ТЕРЗИЕВ (1954 – 2018)

Роден е в Елхово. През 1983 г. завършва НХА, специалност „Илюстрация и оформ-
ление на книгата“ при проф. Румен Скорчев. Разностранен и прецизен в работата 
си, Петър Терзиев е представен в национални изложби, свързани с илюстрацията и 
изкуството на българската книга, на форуми, представящи българската графика в 
чужбина; участва в редица международни биеналета. Оформил е над 100 книги. Има 
изяви и в областта на монументалното изкуство. Бил е преподавател в Художест-
вената гимназия в София.

 
ИВАН ЛЮБЕНОВ (1941 – 2018)

Роден е в с. Долнослав, Пловдивско. Живее и работи в Асеновград. Завършва сте-
нопис в НХА. Участва в международни изложби в СССР, Германия, Гърция, Полша. До 
1993 г. участва във всички окръжни изложби в Пловдив. Има няколко самостоятелни 
изяви в Пловдив и Асеновград. Негови творби са притежание на галерии у нас и в 
чужбина и в частни колекции. Бил е председател на представителството на СБХ в 
Пловдив. 

 
АННА МАРКОВА (1943 – 2019)

Родена е в Шумен. През 1968 г. завършва сценография в Художествената академия. 
Работи като художествен редактор в сп. „Художествена самодейност“, в изда-
телство „Народна просвета“. Художник на костюмите за тв спектакли, оперни 
постановки и др. Член на СБФД. Художник на филмите: „Черните лебеди“ (1984), 
„Патилата на Спас и Нели“ (1987), „Иван и Александра“ (1989), „Бай Ганьо тръгва из 
Европа“ (1991), „Пантуди“ (1993), „Любовни сънища“ (1994).
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Евгений Йорданов / Страница от графичната новела „Аракел. Фотоувеличение“ по 
сценарий на Сотир Гелев. „Проектът Дъга“, 2018




	1
	2
	3

