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ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските
художници“ на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ (протокол
№ 42 от 19 декември 2019 г.) свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на
сдружението на 14 февруари 2020 г. (петък) от 10 часа
на адреса на сдружението – град София, ул. „Шипка“ 6,
изложбената зала на втория етаж при следния дневен ред:
1. Приемане на бюджет на СБХ за 2020 г.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа на същото
място и при същия дневен ред.
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ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
От името на ръководството на СБХ приемете най-сърдечни
пожелания за много здраве, нови творчески предизвикателства,
вдъхновение и удовлетворение през 2020 година!
Месец преди края на миналата година едно от важните за нас
събития бе провеждането на ХІХ редовно Общо събрание на Съюза
на българските художници, което отбеляза и завършването на
един етап от работата на избрания преди три години ръководен
екип. През този период Управителният съвет беше в следния
състав: Любен Генов (председател на СБХ), Ивайло Дженев (зам.председател по стопанската дейност), Антон Стайков (зам.председател по творческата дейност), Станислав Памукчиев,
Долорес Дилова, Емил Попов, Весела Христова-Радоева, Иван
Русев, Елена Панайотова, Тоня Горанова, Галина Декова, Стоил
Мирчев, Цветослав Христов-Цупи, Иво Бистрички, Стефан
Лютаков, Божидар Бончев и Райнис Гелов.
Общото събрание на СБХ беше проведено на 29 ноември 2019
година. То започна своята работа в 10:00 часа и след изчерпване
на дневния ред бе закрито в 16:20 часа на същия ден.
По първа точка от дневния ред бе представен Отчетен доклад
на Управителния съвет. В трите изложения (на председателя,
на зам.-председателя по стопанската и зам.-председателя по
творческата дейност) бе подробно описана дейността на СБХ
за изминалите 42 месеца от юни 2016 г. до провеждането на ОС.
След изслушване на отчета бяха направени редица изказвания
и Общото събрание единодушно (106 гласа) прие доклада на УС.
Във втора точка от дневния ред бе представен и приет от
Общото събрание и доклад на Контролната комисия на СБХ. По
точка трета от дневния ред комисията по изменения на Устава
на СБХ докладва всички предварително постъпили предложения за
промени. Те бяха щателно разяснени от юриста, дебатирани и
гласувани. Част от промените в Устава бяха приети с единодушен
положителен вот (за осем от предложенията) и с вот от повече
от 90% „за“ на всяко от останалите пет. След публикуване на
тези промени в Агенция по вписванията новият вариант на
Устава ще бъде поместен и в електронния сайт на СБХ.
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В дебат по точка четвърта от дневния ред „Избор на
председател на СБХ“ няколко делегати на Общото събрание
направиха изказвания, които станаха основа на предложение
за удължаване на мандата на председателя и на Управителния
съвет (включително и на Контролната комисия) до допустимите
по устав 5 години, считано от датата на избора им 16 юни
2016 година, или на практика с още 18 месеца. Предложението
беше прието с положителен вот от над 98%. Кое мотивира
това решение? Позитивната нагласа на Общото събрание
явно се дължеше, от една страна, на отчетените и признати
положителни резултати в повечето направления от работата
на ръководството през изтеклия мандат, а до голяма степен
и на видимия ефект от предприетите и частично завършени
поетапни реновационни дейности по сградата на „Шипка“ 6.
От друга страна, заявеното желание и готовността на
ръководството да доведе до финал колкото се може повече
от нещата в процеса от дейности по планувани, но все още
недовършени, и по предстоящи нови строително-монтажни
работи на „Шипка“ 6 и други обекти, собственост на СБХ,
вероятно също повлияха за наново гласуваното доверие.
В отчетния доклад подробно е описано постигнатото цялостно
обновление на първия етаж на „Шипка“ 6 с разширената голяма
изложбена зала, със създадените още три изложбени пространства там, с изградената нова професионална осветителна
система във всички зони, с новите мобилни пана и система за
окачване, осигуряващи възможност за различни конфигурации на
експозиционните площи и т.н. В деня на провеждане на Общото
събрание този резултат можеше да се види и през богатата
експозиция на откритото вече в новите зали Международно
триенале на графиката.
Друга, макар и не така видима, но много важна придобивка
бе направената нова хидроизолация на целия покрив. От
заплануваната смяна на дограмата на сградата на „Шипка“ 6
вече изцяло са готови първият и третият етаж, както и
отделни зони от втория и четвъртия. Закупен е материалът
и се изработва дограмата и на останалата част от сградата, с
изключение на партера.
В доклада е поднесена информация за направените до момента
инвестиционни разходи, споделени са и съответните
несполуки, набелязани са следващите неотложни нужди от
бъдещи ремонтни дейности по реорганизация и обновяване на
останалите изложбени пространства (етаж 2), библиотека и
читалня, входно фоайе, офиси (етаж 4) и други, необходимостта
от осигуряване на нови инвестиционни средства за тях, както
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и за изграждане на системи за пожароизвестяване, климатични
инсталации и пр., и пр. За съжаление от финансова гледна точка
като че ли в по-далечна перспектива ще остане разрешаването
на един от може би най-тежките проблеми на сградата –
санирането и изработването на нова фасадна облицовка.
От цялата информация за изпълнени и предстоящи задачи
бих обърнал внимание на отбелязаното в доклада значително
повишаване на текущите приходи през изтеклия период със
забележителните 62%, постигнато на фона на инфлацията, на
повишената с около 30% минимална заплата и на завишените в
пъти инвестиционни разходи, в сравнение с предишни периоди.
Това е изключителен резултат на стопанското ръководство на
СБХ, заслужаващ признание.
За финал ще поставя още един акцент върху нещо важно –
бюлетинът на СБХ – книжката, която държите в ръцете
си. Очевидно е качественото развитие, което това издание
претърпя през последните три години. От началото на 2018 г.
бюлетинът вече е пълноцветен, което е от голямо значение
за подобно издание за визуално изкуство и критика, изпълнено
с разнообразен илюстративен материал. С обогатеното си
съдържание, с новите си рубрики и с увеличения обем, с прецизното графично оформление и специален шрифт изданието
притежава всички качества на едно съвременно списание за
изкуство, а екипът, който го създава, заслужава адмирации.
Уважаеми колеги, основната цел на този текст беше да ви
запознае с решенията, взети на проведеното Общо отчетноизборно събрание, а обемът и характерът на експозето ме
ограничават да спомена само някои от по-важните (според
мен) неща, с които изпратихме 2019 година. Всеки от вас,
който не е присъствал на Общото събрание, а би искал да
бъде запознат с отчетния доклад на Управителния съвет и на
Контролната комисия, би могъл да получи печатното му издание
в административния отдел на СБХ при редовно заплатен членски внос до 2019 година.
С уважение и пожелания за успех и повече радости през новата
година!
Любен Генов
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СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2020
На основание чл.10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на
българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.
За кандидатстването е необходимо да се представят:
І. ДОКУМЕНТИ

Заявление: Кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ,
приема разпоредбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения
на член.
Подробна творческа биография, задължително отпечатана и на хартия.
Материали, представящи творческата дейност на кандидата (портфолио с
фотоси или принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно
описание на творбите – заглавие, размери, техника, година на създаване; или
дигитално портфолио за авторите, които работят само с електронни медии).
Могат да се представят и други материали като каталози, дипляни и т.н.
Материалите се предават на хартиен и/или на електронен носител в един
екземпляр.

ІІ. ТВОРБИ

Кандидатите представят:
До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута,
дърворезба, Секция 13).
До пет творби в оригинал (за графика).
Списък и копия на публикациите (за изкуствоведи).
Творби или табла с репродукции, подготвени за експониране под стъкло с
размер 50/70 см или 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис,
сценография, реставрация, комикс, карикатура).
Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с дигитални
медии).
Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение
на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено
мнозинство, и след плащане на встъпителния членски внос в срок от един
месец след оповестяване решението на УС“.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава всяка представена кандидатура поотделно.
След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане
кандидати.
Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати
се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават
членски карти.
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2020 е в размер
на два членски вноса към момента на приема.
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ІІІ. ГРАФИК

От 9 март до 11 март 2020 – приемане на документи и творби.
Документите се приемат в административните помещения на ІV етаж , от
10 до 17 часа, а творбите – в изложбената зала на етаж 2 на ул. „Шипка“ 6. След
предаване на документите и творбите на одобрените за приемане кандидати
се открива изложба.
Краен срок за получаване обратно на документите и творбите на всички
участници в сесията е 7 април 2020 година.
За членство в СБХ не могат да кандидатстват ученици или студенти –
бакалавърска или магистърска степен в училища по изкуствата (чл.9, ал.2 от
Устава на СБХ).
За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите
заплащат такса от 10 лева при подаване на документите.
За информация относно условията за кандидатстване и процедурата по
приемане се обръщайте към координаторите на секциите Албена Спасова и
Аннажени Шапкарова на телефон 02 846-72-48 или проверявайте новините в
сайта на СБХ: www.sbhart.com.

40 MINI PRINT INTERNATIONAL – CADAQUES 2020, 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 2020 г.

ГРАФИЧНА БАЗА – СОФИЯ

Графична база – София продължава да приема поръчки при непроменени цени.

ЦЕНОРАЗПИС НА ЛИТОГРАФСКИТЕ УСЛУГИ

Размер на камъка
56/76 см 38/56 см 28/38 см
Подготовка на камък
5 лв. на цвят
3 лв. на цвят
2 лв. на цвят
Удар			
3 лв.
2 лв.
1,5 лв.
Фото трансфер		
5 лв.
4 лв.
3 лв.
Трансфер от хартия
5 лв.
3 лв.
2 лв.
Желаещите да ползват офортна преса могат да наемат ателието за дълбок
печат срещу 6 лв. в рамките на работния ден.
Адрес: Бул. „Самоков“ 78, бл. 305, тел. 02 865 91 16.

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ 125
Трансформации – изложба на Ивайло Попов
23 януари – 21 февруари 2020
откриване – 23 януари, 18 часа
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ГРАФИКА
Осмото международно триенале на графиката бе открито на
25 ноември 2019 г. и продължи до края на януари 2020 година в изцяло обновените и разширени изложбени пространства на СБХ
на първия етаж на „Шипка“ 6. Многобройните зрители имаха
възможността да видят селектираните от международно жури
творби на 178 автори от 38 държави с над 400 графики.
В рамките на триеналето в галерия „Сан Стефано“ бяха представени изложбите „Съвременна испанска графика“ с куратор Педро
Галилея (Испания), „Графика от Близкия изток – проф. Ратеб Шабан (Йордания) и студенти“, както и самостоятелната изложба
„Контрол на невъзможното“ на хърватина Едвин Драгичевич.
Носителят на Голямата награда от предходното триенале Камен
Старчев откри изложбата си „Без звук“ в галерия „КО-ОП“.

НАГРАДИ НА ОСМОТО МЕЖДУНАРОДНО
ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА – СОФИЯ 2019

Международно жури в състав:
Буян Филчев, Едвин Драгичевич (Хърватия), Любен Генов,
Педро Галилея (Испания), Ратеб Шабан (Йордания),
определи следните награди:

ГОЛЯМА НАГРАДА

Джанг Хюей, Китай

ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ

Агнес Волкович, Германия
Андреа Серафини, Италия

НАГРАДА НА „ДИРЕКТА“, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ХАРТИИ „ФАБРИАНО“

Чавдар Гюзелев, България

НОМИНАЦИИ:

Томас М. Кукаваски, Полша
Гарсия Марко, Мексико
Виктор Мануел Ернандес Кастильо, Мексико
Евелина Колаковска, Полша
Павел Квятковски, Полша
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ОСМО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ
НА ГРАФИКАТА СОФИЯ – 2019
Международното триенале на графиката в София, което съществува вече
четвърт век, стартира през 1994–1995
година, инициирано от секция „Графика
и илюстрация“ и утвърдено от Съюза на
българските художници. То получи подкрепата на Министерството на културата, Столична община, Международна
фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и
беше проведено под патронажа на президента д-р Желю Желев. Любезно съдействие оказаха във времето и други
институции като Национален фонд „Култура“, Държавен културен институт

към МВнР на Република България, Американски център, Френски институт, Гьоте институт, Словашки институт, Унгарски културен институт, Чешки център, Асоциация „Арт-диалог“ Франция,
Швейцарска фондация за култура „ПроХелвеция“, „Култур Контакт“ – Австрия,
фондация „Поддържане на изкуството в
България“, фондация „Славяни“, галерии,
частни лица и спонсори.
Триеналето в София се появи в много
трудните тогава условия на икономически и социален преход. Имаше риск културната общественост и артистите
в България да останат в регионална изолация или културният мост с останалия
свят да стане отново еднопосочен, тъй

Откриването / Изглед от експозицията в новите зали на „Шипка“ 6, първи етаж
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Андреа Серафини (Италия) / 25.08.2018

като и съдбата на биеналето на графиката във Варна към онзи момент също
беше неясна. Още от първото издание
на триеналето се очерта и неговият
характер на артистична платформа с
широк диапазон от автори, които представят различни стилови, технични и
технологични принципи, както и иновативни концептуални подходи. В неговите рамки се реализират и кураторски
проекти, както и съпътстващи изложби
от други творчески сдружения и асоциации, свързани с графичните изкуства.
Във всяко следващо издание на триеналето се реализира и самостоятелна изложба на носителя на Голямата награда от
предходното. Наградите се определят
от авторитетно международно жури.
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Създадена е прецизна система на селекция на автори и творби, като целта е да
се допускат само безспорно качествени
произведения на печатната графика, съобразени със съвременните тенденции.
Общо е мнението на известни критици
на изкуството, медиите, публиката и
артистите, че нивото на триеналето е
много високо и отразява пълния спектър
от тенденции и търсения в съвременната графика. То дава възможност на много
млади автори да се изявяват пълноценно на високо международно ниво. А това
означава, че изкуството на графиката е
живо.
Буян Филчев, председател на
организационния комитет

актуално
ПРИСЪСТВИЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ
ИЗКУСТВА ВЪВ ФОРУМИ ЗА
ИЗЯЩНА ГРАФИКА
2019 година може да се нарече година на
графиката. В страната се проведоха
много форуми, насочени към класическата печатна графика. Най-мащабните от
тях са Международното биенале на графиката във Варна, открито в средата
на август, и Триеналето на графиката в
София. Тази есен в столицата се откриха
множество графични изложби с български
и чуждестранни автори. Всички тези събития доказват огромния интерес към
тази форма на изкуство и силното ѝ развитие днес. Това е най-подходящият момент да се направи анализ на българската
изящна графика и форумите, които се
провеждат.
От всички тези събития ще се спра на
биеналето във Варна и триеналето в София. Сред селектираните произведения
виждаме както класическите техники –
гравюра на дърво, литография, суха игла,
офорт, така и дигитален принт, офсет
и др. Темата, която ще засегна в следващите редове и се надявам да се превърне
в отворена дискусия, е за навлизането на
дигитално генерирания дизайн във форумите за изящна графика.
Много са факторите, които привличат
един художник към графиката. От специфичната, интимна връзка между художника и материала; предизвикателствата, които поставя матрицата; магията
на отпечатването; дори странната
любов към черното мастило и миризмата на грунд и кореселин. Много графици
напълно отричат методи на печат, при
които художникът не си изцапа ръцете.
Аз ще се спра на работата в детайл.
Открай време художници и любители се
възхищават точно на това свойство на

Филип Попов / Anthropocene

графиката – да се създаде произведение,
толкова детайлно, че да бъде почти недостижимо за човешко око. Поколения
художници са гравирали дни и нощи през
увеличително стъкло, за да постигнат
най-фин щрих с иглата. През последните
десетилетия размерът на графичните
листове драстично се вдигна, но отношението към детайла си остава същото. В резултат на това произведенията
стават все по-многослойни. Отдалеч
зрителят вижда общата, едра форма на
композицията и колкото повече се приближава, толкова повече елементи и детайли от нея излизат, или обратното –
зрителят се загубва от близкия поглед,
но намира нови форми. Това създава не
само нов облик на графичното изкуство,
но и ново разбиране за детайла в него. В
съвременната графика често художниците максимално се стараят да избегнат
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1.

2.

3.

4.

1. Кшищов Шветек (Полша) / Тримата конници
на мотоапокалипсиса (фрагмент); 2. Янко Тихов
(Великобритания) / Европа 1930-те (фрагмент)

3. Шан Джиа (Китай) / Всяко отминало лято,
(фрагмент); 4. Джако Пюткер (Нидерландия) /
Интериор 79 (фрагмент)

следата от резеца, иглата, да създадат
материалност, чужда на рисунката с молив и туш. Понякога именно този път
отвежда автора до способите на дигиталните изкуства.

Графиката винаги се е влияела от иновациите в печата. Много техники и
похвати са открити, за да послужат на
индустриалния печат. През последните
десетилетия в България виждаме все по-
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Олга Жуковска (Полша) / Анастатично привличане (фрагмент)

силно влияние от фотографията и дигиталните изкуства. Все повече художници, дори тези, които отричат дигитализирнето, се възползват по един или
друг начин от новите похвати. Често
рисунките се сканират, за да се вдигне
или смали размерът им, за да се прехвърлят точно върху матрицата. Можем
да видим смесването на дигитални обработки както с литография, така и с
офорт, висок печат, офсет и т.н. Дори в
биеналето на графиката във Варна, което е насочено към класическите графични техники, виждаме дигитална намеса
в повечето български произведения. Те

се разпростират от включването на
елементи, до изграждане на цялата композиция. Често компютърно генерираният дизайн се прехвърля върху матрица
и се печата като класическа литография
или офсет само за да се приема произведението като оригинал. Друг път се
подписва като „смесена техника“, за да
мине селекцията на изложба, в която не
се допуска дигитален печат.
Триеналето на графиката в София е перфектен повод да се повдигне темата за
дигиталното изкуство и мястото му
във форуми за изящна графика. Не става
въпрос за спора дали да бъдат приемани
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или не произведения в тази техника –
те вече присъстват. Дали един компютърно генериран дизайн е прехвърлен на матрица, или директно печатан
от електронен файл няма значение,
ако крайният резултат е един и същ.
Смятам, че подобно на всички останали техники в графичното изкуство и в
дигиталния печат трябва да има определени изисквания за качество. Както е
недопустимо да бъде селектирано произведение, изпълнено във висок печат,
но не добре намастилено или на валяци,
пребърсан офорт, отпечатък с видимо
разминаване на цветовете и т.н., така
не бива да бъдат допускани графики,
които са пиксилизирани, размазани или
с други дефекти от оразмеряването
или печата. Отношението към детайла е характерна черта на художниците
графици без значение в каква техника
работят.
Графичното изкуство се развива бързо
и с всяка изложба виждаме разширяване
на регистрите, в които работи. Изящната графика все по-силно се влияе от
плаката, графичния дизайн, фотографията. Чрез форуми като Биеналето
на графиката във Варна, Триеналето на
графиката в София и множеството помалки графични изложби трябва да се запази изкуството на изящната графика,
но не само като класически техники, но
и като естетическо търсене. Графиката винаги е имала свой, особен усет към
детайл и композиция, които трябва да
се съхранят.

КЪДЕ ОТИВАТ ОБРАЗИТЕ?
ГРАФИЧНИЯТ ОТПЕЧАТЪК ДНЕС ОТ
СЪСТОЯНИЕ НА ТРАНСГРЕСИЯ КЪМ
СЪСТОЯНИЕ НА НЕОЧАКВАНОСТ

Габриела Естерович (Аржентина) /
Собствени сенки (фрагмент)

Има нещо митологично в усилията за
предефиниране и преоткриване на идеята за графичното изкуство днес. Може
да се каже, че графичният печатен образ
е някъде извън времето, като оцеляла реликва, която се движи в своя недосегаема
орбита, и в същото време тази негова
траектория сякаш е способна неочаквано
да пресича днешния ден, като предизвиква осветяващи визуални истини.
През първите две десетилетия на XXI
век графичното изкуство трябваше да

Румяна Карастамова

Виолета Апостолова (България) /
Желание (фрагмент)

14
СБХ бюлетин брой
01 /2020

актуално

Агнес Волковиц (Германия) / Трябва да хвана риба – паниран спомен за вечеря (фрагмент)

отстоява своята автономна територия
и своята актуалност срещу господстващата парадигма на „пост-медиумното
състояние“ на изкуството и глобално наложилата се теза, че съвременното изкуство не може да се основава на специфична медия. Графичният отпечатък не
само трябваше да защити своя статут
на съвременно изкуство, но трябваше да
преодолее противоречията между старите и новите технологии чрез разширяването на вътрешните си ограничения
и възприемането на нови трансгресивни
енергии.
Печатната графика като форма на комуникация и метод за приближаване към
визуалното продължава да вълнува много
художници в днешната дигитална култура, доминирана от екрани и виртуални

реалности. Опитът на всички тези художници не е бягство от технологичния
свят, а все по-динамичен диалог със сложните измерения и проблеми на този свят,
които не са били достъпни преди при съществуващите режими на виждане.
Въпросът е какво днес отличава произведенията на печатната графика от
другите произведения на изкуството?
Може би няма да е преувеличено, ако кажем, че графичните изкуства са приели
предизвикателството да навлязат в
един бъдещ свят на сливане между изкуство, наука и технологии, където организирането на визуалното е свързано с
едно все по-холистично притежание на
образите.
Петер Цанев
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МАЛКА ГРАФИКА

20 ноември – 10 декември 2019
галерия „Арт алея“, София
Четиридесет и пет художници представиха над 110 творби в Седмия форум
„Малки графични форми“. Домакин на събитието, което тази година се проведе
едновременно с Осмото международно
триенале на графиката в София, е галерия „Арт алея“, а организатори са секция
„Графика и илюстрация“ към СБХ. Журито
присъди наградата за цялостно представяне, осигурена от галерия „Финес“, на
Майа Чолакова. Далия Динова получи наградата за млад автор, осигурена от СБХ.
Малкоформатната графика е изкуство с
традиции сред българските художници.
Предизвикателството на ограничения
формат, в който творецът да демонстрира своите графични експерименти,
често го отвежда до любопитни резултати. Малката графика днес следва същия път като голямоформатната – към
размиване на границите между това
какво е графичен отпечатък, живопис
или триизмерна скулптура. Интердисциплинарният характер на изкуството
въобще отвежда твореца към нови хоризонти на себеизразяване. Ето защо в
изложбата можем да видим както отпечатъци в цвят с почти живописен усет
и трактовка, така и пространствени
произведения, които граничат дори със
скулптура.
Навлизането на новите дигитални
технологии също е характерна черта,
която се утвърждава все повече в графичните изложби. Една немалка част
от творбите в тазгодишното издание
са именно такива. Това неминуемо ни
навежда на мисълта дали дигиталният
принт има място до другите графични
техники в една обща изложба и дали не
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започва да взима превес. Също така и
дали не е уместно вече да се помисли за
отделяне на дигиталните отпечатъци
в самостоятелна категория с отделен награден фонд в рамките на форума
„Малки графични форми“. Това са ключови
моменти, върху които организаторите
си струва да помислят.
Инициативата на секция „Графика и
илюстрация“ на СБХ, която датира от
2012 г., дава възможност на млади и утвърдени автори да споделят своите
творчески търсения през изминалата
година. След представянето си в София
изложбата по традиция гостува и в други градове из страната.
В деня на откриването се проведе за поредна година акцията „Само за фенове“ –
една възможност ценителите на графичното изкуство на достъпна цена да
се сдобият с произведения на любимите
си автори.
Румена Калчева

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
ГРАФИКА КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ
4 декември 2019 - 5 януари 2020
галерия „Средец“, София

Националният конкурс за графика е инициатива на сдружение „Култура, спорт и
здраве МЛ“ в лицето на Людмил Георгиев
и галерия „Графикарт“. Той е създаден с
цел не само да популяризира българското
съвременно графично изкуство, но и да
стимулира младите автори (до 40-годишна възраст) в работата им с класически графични техники.
Във второто издание на конкурса се
включиха 44 участници от цялата страна. От тях 33-ма бяха селектирани за
участие в конкурсната изложба, която

актуално

Общ изглед от изложбата

бе подредена в галерия „Средец“ при Министерство на културата. Подборът бе
осъществен от комисия, в чийто състав
влизат директорът на Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ при Министерство на културата – Екатерина Джумалиева, художниците Емануела Ковач, Захари Каменов и
Людмил Георгиев, изкуствоведът Пламен
Петров. Специален член на журито бе
преподавателят по графика в Академия
„Брера“ в Милано проф. Алберто Балети.
На откриването на изложбата на 4 декември 2019 г. бяха оповестени и имената
на осемте номинирани автори – Александър Лазарков, Васил Колев – Vassillo, Гергана Рахнева, Елия Иванова, Зоран Мише,
Иван Матеев, Румяна Карастамова, Христо Георгиев. Отличените автори тази
година са Елия Иванова (трета награда –
700 лв.), Гергана Рахнева (втора награда –
1000 лв.) и големият победилтел е Васил
Колев – Vassillo, който освен паричната
награда от 2000 лв. получи и почетната
пластика, дело на художничката Лора
Пармакова.
В съдържателно отношение в изложбата
бяха показани творби, изпълнени в различни класически техники – литография,
офорт, акватинта, мецотинто и др.,
употребени за разнопосочни жанрови

реализации като портрет, натюрморт,
пейзаж, абстрактни композиции. В повечето случаи това бяха образи, които
проблематизират и/или коментират
социални явления като отчуждението,
динамиката на съвременния град, отегчението.
Министерството на културата, под
чийто патронаж се осъществява конкурсът, откупи творби на десет от
участниците в изложбата, сред които
на Зоран Мише, Васил Ангелов, Христо
Георгиев и др. Автори, които бяха включени в изложбата: Александра Димитрова, Александър Лазарков, Андон Василев,
Анна Младенова, Антоан Стойков, Валентин Терзов, Васил Ангелов, Васил Колев –
Vassillo, Вероника Янкова, Гергана Иванова,
Гергана Рахнева, Дария Рангелова, Деница
Николова, Димитър Замфиров, Димитър
Йовчев, Елия Иванова, Зоран Мише, Ива
Данкова, Иван Матеев, Ивон Кючукова,
Ина Митева, Кристина Вътова, Мартин
Сейчев, Милослав Георгиев, Никол Нешева, Никола Цветанов, Николай Димитров,
Нина Истатков, Павел Целкоски, Рая Аксентиева, Румяна Карастамова, Савина
Мантовска, Христо Георгиев.
Пламен Петров
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КАМЕН СТАРЧЕВ РАЗБИВА ОБРАЗА
И НИ ИЗВАЖДА ОТ УНЕСА.
ИЗЛОЖБАТА „БЕЗ ЗВУК“
25 ноември – 12 декември 2019
галерия „КО-ОП“, София

Камен Старчев минава през различни
етапи – от следването на скулптура,
през пърформанса и видеото до професионалното занимание с електронна
музика и графичен дизайн. Днес вече почти 15 години той работи единствено с
компютър и е един от малцината художници, които виждат отвъд битовото
приложение на векторната графика.
Несъмнено изключително изчистеният, неръкотворен вид на произведенията му, далеч от естествени дефекти
и колебания, е много привлекателен за
окото на съвременния човек. Студената компютърна красота създава съвършен свят, наподобяващ мечта, който
в своята прецизност е в пълно противоречие с хаоса на случващото се около
нас. Ние, зрителите, като че ли имаме
нужда от овладения ред и от контрола,
с който един от нас – в случая художникът, може да управлява въображаемите
светове и съвсем реалните компютърни пространства и възможности. Абсолютната категоричност на рисунките
и безупречната външност са първото,
което ги отделя от средата. Очакваме
подобна хладна перфектност от рекламните материали, графичния дизайн, от
естетиката на лайфстайл списанията и
уебсайтовете. Това, че я получаваме от
произведения, които очевидно са нещо
различно, несъмнено ни разклаща, защото не е това, с което сме свикнали.
Оттук идва следващият въпрос. Как
нещо, което е така добре технически
изразено, може да предизвиква емоции?
Образовани сме да се радваме на несъвър-
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шенствата, когато се изправяме пред
образци на визуалните изкуства. Обучени сме да различаваме трептенията на
ръката, които ни карат да се чувстваме
комфортно, защото ни показват, че и
най-големите творци са хора и могат да
сбъркат. Знаем как да оправдаем дефекта и в собственото си съзнание да го
превърнем в ефект. Пред работите на
Камен Старчев сме малко смутени – не
са ли прекалено съвършени, за да предизвикват естествени човешки реакции?
Усещането се засилва и от факта, че
авторът предпочита острите форми,
които разцепват пространството и
като че ли изкормват универсума, забиващи ножове в него. Малко са работите,
в които триъгълникът да не присъства
и да няма водеща роля – и като изграждащ, и като емоционален елемент. Озъбените форми преобладават (и като че
ли в противовес създава цикъла „Добре
дошли в Рая (2014), но това само още повече подчертава драматизма на другите
работи). Всъщност колкото и безпрекословно красиви да изглеждат, рисунките на Старчев са по-често мрачни и
дори зловещи. Контрастът между изящната визия и заплашителните послания
е поредното противоречие, което неустоимо ни привлича.
Още една посока, която работите ни
откриват, е възможността да разпознаваме отделни елементи от изображението, без да сме сигурни докрай какво
точно сме видели. Камен Старчев си играе с образите, подлага ни на изпитание,
подавайки ни малки сегменти от реалността.
И точно когато сме решили, че знаем за
какво става дума, и увереността ни се е
върнала, той ни запраща в някакви неподозирани бездни и ни лишава от всякакви
опорни точки. Това, което виждаме, са
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Камен Старчев / Изглед от изложбата „Без звук“

просто елементи от познатия свят или
прониквания на мисълта в непознатото?
Да добавим и мощното присъствие на
детайла. В последните работи той е
доведен до невъзможни висоти, превръщайки се от орнамент в изграждаща
структура. Потъването в него е занимателно и впечатляващо. Детайлът
не е само допълнение, а самото тяло на
работите. Празни пространства се редуват със силно разработени зони. Цветът се включва понякога, но основната
игра е между линиите и фоновете, между
пълно и празно, тъмно и светло, овално и
право, черно и бяло.
Художникът не обича да обяснява с думи
какво е искал да каже, освен в случаите,
когато произведенията му са придружени с текст („Пречиствателни станции“
I и II, 2013) или са направени по конкретен
текст („Тайната на машините“, 2019, по
Ръдиард Киплинг). Дори кръщава последната си изложба „Без звук“, като че ли
още веднъж да потвърди, че образът не
се нуждае от друг шум около себе си, найвече словесен. В голяма степен обаче кар-

тините му „говорят“, и то доста силно.
Те звучат като предупреждение – някакви апокалиптични предсказания, които са
далеч от простата красота и по-скоро
се доближават до кошмарите на нощта
и предизвикателствата на деня. Катаклизмите са свързани както с природата,
така и със собствените и чуждите демони, страхове и ограничения.
В новите работи авторът разиграва още
повече пространствата, населени с драматични образувания като в научно-фантастичен филм и декор за междузвездни
битки. Тъкмо когато сме се размечтали и
разсеяли от факта на разпознаването или
припознаването на отделни мотиви, Камен Старчев засипва нарисуваното с малки парченца, „лепенки“, „кръпки“, които
разбиват образа и ни изваждат от унеса.
Красотата е поставена под въпрос. Познатото всъщност е далечно непознато.
Фантастиката е част от реалността.
Мария Василева
Текстът се публикува с любезното
съдействие на въпреки.com.
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ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
НА ИВАН ВЕЛЧЕВ

23 октомври – 9 ноември 2019
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ, София

Иван Велчев / Парижко утро

Юбилейните изложби и ретроспекции
често носят тежестта и риска на свръхотговорността на последен отговор на
въпроси като какво обичах, какво постигнах, какво изведох като цел и смисъл. Тази
изложба е по-различна. Натрупванията в
годините съвестен и съсредоточен труд
са подложени на преоценка, поставени са в
нови граници. Чувствителността и опитът са провокирани, за да направят още
една крачка над очакваното, постигнатото, познатото. Това не е ретроспекция и равносметка на завършения опус.
С новите си картини Иван Велчев влиза
в полемика със себе си, стъпва върху натрупаното като професионален опит, за
да отключи нови сили, да преодолее стереотипи и да продължи. Това е изложба на
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динамиката на творческия процес, на запазена реактивност и саморефлексия, на
разширяващия се опит, на отключване на
нови сетивни и надсетивни ресурси.
Иван е нарекъл изложбата просто „Живопис“. В делниците на своя всеотдаен
труд, в годините на творческо израстване и осъзнаване живописта се е превърнала от средство в цел. В своето
саморазкриване самата живопис се е превърнала в тема и сюжет, в нещо, което
се вглежда и самопознава в своя феномен и
абсолют. Проглеждането във вътрешните измерения на пластическата тъкан, в
жизнеността и експресията на цвета, в
структурата, ритъма и динамиката на
картинното пространство е творческото предизвикателство, рискът да излезеш зад различимото, зад удобната среща
с разпознаваемото. Ако са останали следи
от фигуралност, силуети от пейзажа, те
са по-скоро отправни точки, маркери и
навигатори в абстрактното.
В програмата на Иван Велчев пътуването към образа на безпредметното,
невидимото, крайното абстрахиране,
довеждането до чисто абстрактното е
патосът на неговото творческо усилие,
мястото на неговото естетическо и духовно пребиваване. Място на емоционално вчувстване, на вживяване в синкопите
на цветния нюанс и контраст, в тоналното и структурно богатство, като освободен актив на емоционално-психично
и духовно съдържание.
В творческия резултат на Иван Велчев
живописната материя е доведена до свое
автономно битие, до чисто естетическа реалност. В процеса на развитие, на
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Иван Велчев / Фантастичен пейзаж

самонаблюдение и творческо разкритие
художникът достига до пластичен отговор на изкуството като чиста, необвързана стойност – нова реалност, ново
битие. За тези живописни опуси като че
ли е валидно казаното от Конрад Фидлер:
,,Дейността на художника се изгражда не върху принципа на подражанието,
не върху принципа на преобразуването
на действителността, а върху трети
принцип – този на произвеждането на
действителност.“
Тези картини са естетическа сентенция,
визуален отговор на вчувстване, на емоционално-психично и духовно разтваряне
в целостта, в необозримите измерения
на неситуативното и безграничното. В
тази своя програмна определеност Иван
Велчев не е сам, а е част от пълноводен,

многообемен и богат процес на развитие
в новата българска живопис. Развитие с
усвояване на чисто пластическите идиоми, на път към условност и крайно абстрахиране от конкретиката на нагледа
и сюжета, на опити за разширяване на
представите за конвенционална картина. Артистичните търсения на художника се включват в този процес и със своя
качествен резултат са негов изразител.
Днес се радваме на творческите открития, на постигнатото от един вътрешно съсредоточен, всеотдаен и вдъхновен
творчески труд. Изкушените да съзерцават чиста живопис са дарени с естетическите откровения на Иван Велчев –
на неговата цветна поетика.
Станислав Памукчиев
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ГОЛЯМА БЪЛГАРСКА
ИЗЛОЖБА В БУКУРЕЩ

Palatul Parlamentului, Букурещ
Изложба „Съвременни български художници“ беше представена през месец декември 2019 година в Букурещ. Гостуването
бе по покана на Съюза на художниците
от Румъния (Uniunea Artiștilor Plastici din
Romania) в отговор на осъществената
през март същата година тяхна визита
във варненската Градска художествена
галерия, където бе представена изложбата „24+24 LIMITROPHE“. Експозицията
във Варна включваше селекция от творби на двадесет и четирима съвременни
румънски артисти.
Освен сдружението на румънските художници съорганизатори на българската
изложба в Румъния бяха Международният конферентен център и Дворецът

Oт изложбата в Букурещ
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на парламента (Palatul Parlamentului) в
Букурещ. Експозицията „Съвременни
български художници“ бе открита на 5
декември в изложбена зала „Константин
Бранкузи“ в Двореца на парламента. Инициатор и куратор на изложбата от българска страна беше художникът Валери
Чакалов, известен освен с артистичната дейност и творчеството си и с преподавателската си практика като професор в Шуменския университет, където е ръководител катедра „Визуални изкуства“ към Педагогическия факултет.
Всъщност основно негова е заслугата по
организирането и осъществяването и
на двете изложби. От румънска страна
куратор на проекта бе ЗуЗу Каратанасе
(ZuZu Caratanase).
Съюзът на българските художници подкрепи логистично тази изява и практически подпомогна събирането на екс-
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Oт изложбата в Букурещ

понатите и транспортирането им от
София до Букурещ и обратно.
Изложбата бе открита от председателя на румънските художници Петру
Лукач (Petru Lucaci) и председателя на
Съюза на българските художници Любен
Генов в присъствието на българския посланик в Букурещ г-н Тодор Чуров, кой-

Oт изложбата в Букурещ

то поздрави авторите и публиката. На
откриването присъстваха кураторите,
част от българските автори, както и
много колеги артисти от Букурещ.
Бяха показани живопис, графика, скулптура, колажи, инсталации, видеоарт и
др. Представени бяха следните автори: Антония Колева – Нитра, Валентин
Стефанов, Валери Чакалов, Васил Ангелов,
Венелин Шурелов, Горан Тричковски, Деян
Янев, Димитър Чолаков, Димитър Яранов, Емил Миразчиев, Зара Александрова,
Зоран Георгиев, Зоран Мише, Иван Матеев, Иво Бистрички, Илия Янков, Калоян
Илиев – Кокимото, Камен Старчев, Красимир Карабаджаков, Красимир Русев, Любен Генов, Моника Попова, Нина Ковачева,
Павел Цилковски, Румен Богданов, Румен
Жеков, Сашо Стоицов, Симеон Шивачев,
Станислав Памукчиев, Стефан Божков,
Стойко Даскалов и Цветан Кръстев.

23
брой
01 / 2020

СБХ бюлетин

изложби, критика
НА 65 МИЛИОНА ГОДИНИ –
КАМЪКЪТ. ИЗЛОЖБА
НА ИВАН РУСЕВ
21 ноември 2019 – 17 май 2020
НГ – Квадрат 500

Иван Русев / от изложбата

Дух и материя се сливат в едно, за да
ни въведат в света на скулптора Иван
Русев, който разказва своята творческа
философия чрез каменни обекти, плод на
неговата креативност и материализирани от ръцете му. „На 65 милиона години – камъкът“ е проект, чиято поява
има логично обяснение. След „Мраморният град на изкуствата“ (2014) и „На 60
милиона години – реката“ (2014) художникът решава да почете материала,
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който през годините творческа работа
е припознал за свой и чрез него умело облича във форми визията си за изкуство,
своя житейски мироглед, превърнал се в
мощен двигател на цялостното му артистично съществуване.
Материалът за скулптора като творец
е водещ в изграждането на формата;
изборът на материал следва идеята и
проекта. В творчеството на Иван Русев камъкът заема специално място, той
се явява изразител на неговите лишени
от образност имагинерни представи за
света, помагайки му да им предаде материална форма. Неслучайно и настоящата
изложба се превръща в едно честване на
многовековното негово съществуване.
А не е ли това най-добрият начин да
изразиш своята благодарност към някого, като му дариш частица внимание.
Да възприемеш неодушевения каменен
къс за одухотворено същество звучи
на моменти налудничаво, но творецът
и неговата емоционална нагласа към заобикалящата го среда вибрират на поразлична честота от стъпилите здраво
на земята непросветени в тайнството
на изкуството. Художникът обикновено живее в паралелна вселена, която се
превръща в негов основен мотиватор
в създаването на творбата, той често
вижда отвъд материята, възприемайки
я като пулсираща плът, от която вае
своята визуална представа за света, изразява личния си поглед към събития, разголвайки душата си пред случайния наблюдател. В творбите му се наслояват
пластове закодирана информация, която
ние трябва да разчетем чрез сетивата
си, а не буквално, защото в невидимото понякога е скрита истината, която
всеки от нас търси съзнателно или не в
своето съществуване. Именно тази невидима с просто око частица иска да ни
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Иван Русев / от изложбата

разкрие Иван Русев чрез своите творби,
но наблюдателите трябва сами да стигнат до нея, сливайки се с материя.
С творчеството си Иван Русев доказва, че неговите скулптурни произведения не са просто естетически обекти,
майсторски изваяни от ръцете на художника. В тях той наслагва множество
смислови пластове, които прозират зад
обеми и форми, зад конструктивни решения. Запазвайки естествената визия
на материала, той изключително умело
прорязва повърхността на каменната
плът, за да създаде деликатни форми, загатващи следите от ръката на скулптора. Артистичната работа на Иван Русев
разкрива уважение към природното творение и като че ли той, художникът, го
дооформя, за да създаде съвместно про-

изведение. Тук няма борба за надмощие, а
осъзната симбиоза между ръкотворното
и неръкотворното, доказваща възможността да създаваш изкуство, което е
част от естествената ни среда, живеещо под открито небе и стъпило върху
земната повърхност.
Експозицията в откритите пространства на Квадрат 500 отразява неуморната гонитба на автора с неспиращия природен кръговрат и търсенето на вечните истини. Тази възхвала на материята
и нейното почитане чрез изваяни форми
е искрената изповед на художника, за
който житейският път се слива с творческата дейност. Неуморният труд на
Иван Русев е оставил следи по ръцете
му от прекия досег с камъка, но именно
тези ръце създават творби, наситени с
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Иван Русев / от изложбата

житейски мъдрости. Подсъзнателно той
достига до духовните послания на източните култури, които са негов вдъхновител за създаването на скулптурни форми, асоциативно свързващи ни с
техните първообрази, направени някога далеч във времето. Такъв е случаят
и с показания цикъл „Светещи фенери“.
За прототип на скулптурните обекти
Иван Русев използва познатите за Япония каменни фенери, задължителна част
от декорацията на характерните за източната култура градини и свързвани с
традицията на чайната церемония. Този
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цикъл от скулптурни обекти авторът
създава през 2011 година в знак на почит
към загиналите в опустошителното
земетресение, случило се през същата
година в Япония. Издълбавайки каменния
масив отвътре, Иван Русев отнема от
неговата плътност, за да вдъхне онези
21 грама душа, която изгрява чрез светлината от вътрешността на камъка и
проблясва деликатно, мъждукайки през
квадратните процепи.
Вторият цикъл творби от експозицията е наречен „Каменни кутии“ (2019). В
тези свои творения скулпторът рабо-
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ти отвътре навън. Той отново отнема
от плътността на каменните късове,
оформяйки кухини в отделните детайли,
които после като парчета от пъзел подрежда едно върху друго, за да изгради цялостната форма. Творбите съчетават
естествения първообраз на материала,
деликатно декориран от фини линии и
отвори, които създават динамика върху
каменната повърхност и магично разкриват силно обработената вътрешност на отделните детайли. Иван Русев
неслучайно избира именно този технологичен подход в изграждането на своите
скулптурни творения. Това се явява една
своеобразна визуална препратка към нашата човешка същност, към вечните
въпроси, провокирани от понятията
дух и материя, тленност и нетленност.
Човешката душа е онази силно енергизирана, лишена от образност частица от
нас, която ни прави завършени, която ни
кара да се чувстваме цели и точно нея
трябва да моделираме през отреденото
ни земно съществуване, именно тя превръща външната ни обвивка в привлекателна. Тялото лесно може да прикрие
следите на времето, но ние сме отговорни за облика на душата, който трудно остава прикрит, дори и под твърдата, телесна същност на материята.
„На 65 милиона години – камъкът“ е изложба в чест на камъка, но и не само. Това
е подарък от художника Иван Русев към
всички нас, който да ни пренесе в неговото Илинденци, в неговия Мраморен
град, където той живее, диша и твори
на пълни обороти, мястото, което му
дава сила и вдъхновение да продължава
напред въпреки всичко и въпреки всички.
Таня Станева
куратор на изложбата

КАРУЦАТА НА СЕЛО МОГИЛА
ИЗЛОЖБА НА СПАРТАК
ПАСКАЛЕВСКИ

ноември 2019
ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
„Каруцата на село Могила“ е изложба от
живописни, графични творби и инсталация. Тя е посветена на известните шуменски творци Ганчо Мошков, Енчо Русев и Георги Узунски, създали вълнуващи
творби на поетичното слово. Непринудено възникналият през 1960-1970-те
години поетичен кръг на артистично
и неформално общуване е свързан и с
креативното личностно присъствие в
града на художника Янаки Манасиев.
Идеята за тази изложба се заражда по
време на разговорите, свързани със серията на проф. д.изк.н. Спартак Паскалевски „Когато…“, изложена през ноември 2017 г. в същата галерия. Замисълът
придобива конкретни очертания след
неговото посещение при Екатерина
Русева, съпруга на поета Енчо Русев,
в село Могила, чиято родна къща се е
превърнала в любимо място за срещи и
творчески разговори на поетите Ганчо
Мошков, Михаил Берберов, на писателя
Георги Узунски и на Янаки Манасиев.
Впрочем духът на замисъла, ангажирал
отново въображението на художника, е
свързан и с други реализации в творческата му биография, осъществени през
годините в графичните серии „Разговори с Брехт, Бах, Хендел, Сеферис“, в
живописните цикли за Паисий Хилендарски, Ел Греко, Райнер Мария Рилке, Паскал
Паскалевски, Орхан Памук, както и в цикъл от творби, посветени на поетичния свят на Михаил Берберов.
В Шуменската регионална библиотека „Стоян Чилингиров“ художникът
представя през 1986 г. рисунъчна серия,

27
брой
01 / 2020

СБХ бюлетин

изложби, критика

Спартак Паскалевски / от изложбата

вдъхновена от шуменските творци на
словото.
Общият замисъл на експонирания тук
цикъл придобива нова насока след срещата на Спартак Паскалевски с младия
поет Веселин Иванов от село Могила
и неговата дебютна поетична книга
„Кажи нещо, нещо млъкни“. В двора на
къщата, където той живее, вниманието на художника през септември 2019 г.
е привлечено от оставена в заслужен
покой стара селска каруца, която придава нов импулс на началното авторско
намерение. В образа на каруцата художникът съзира търсения символ за пътя и
мисията на твореца, за неговия живот и
съдбата на сътвореното от него.
В разговор по повод предишна изложба в
чужбина Спартак Паскалевски дава израз
на философското си убеждение, че сътвореното от твореца придава живот
на неговото дело и след житейската му
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кончина. Изказаната от Ван Гог в писма до брат му Тео мисъл, че творците
са по-живи и от живите и пребъдват в
човешката памет, в изложбата намира
интересно въплъщение при оформяне
на представата за пътя на съзидателя творец чрез отключващите образи
на коня и каруцата. Това е мисълта за
вечния път – нетленен и различен от
реалното битие, в отвъдната безпределност на паметта, в света на културата и изкуството.
Изначалната архаична представа има
свои специфични превъплъщения в древната култура на Изтока и в културите
на Средиземноморския регион, в Египет,
Древна Гърция и Рим, чиито локални
измерения разкриват съответни представи за неизменния път от земния
към безсмъртния неземен свят. Именно
върху тази архетипна основа е изградена концептуално изложбата, върху асо-
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циациите за каруцата като дом и топос
на свещената семейна общност и коня
като парадигма на неумиращото вдъхновение.
В този аспект художникът образно
представя рамкирания силует на коня
като двустранна картина с изобразени
в нея асоциативни внушения от поетичните видения на Веселин Иванов.
Останалите творби, експонирани в
галерията, съпътстват тази своеобразна инсталация в единството от
реалната предметност на каруцата и
трансформираната фикция на въображението. Така изложените живописни
платна разкриват същата тема – за
пътя и пътуването в света на човешките преживявания, очаквания, тревоги
и надежди.
Темпорално живописният цикъл предхожда развитата по-късно от художника архетипна идея и в спецификата
на живописната образност въплътява
многоликостта на човешкото съществуване. В този смисъл по интересен начин се продължава същата идея и в графичните творби и техните варианти с
включени в структурата им текстове.
В интерпретационните им импровизации се срещат в едно цветът, графичното петно и звуковите асоциации на
словото.
В осъществяването на замисъла се
предвижда и издаването на сборник с
документи и фрагменти от публикации
и спомени, които да отразят уникалната атмосфера, породена от поетичната общност на 1960–1970-те години,
съхранила вълнуващи послания за културната памет на град Шумен и духовния живот на епохата.
Румяна Златанова

ИЗЛОЖБА НА ДИМИТЪР ПЕТРОВ
13 ноември – 2 декември 2019
Арт център – Плевен

Димитър Петров / от изложбата

Димитър Петров е автор, който по забележителен начин успява да кодира времето и пространството. Картините му
представят едно богатство от нюанси
и цветни състояния, сложно подбрани и
структурирани в мащабни композиции.
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Димитър Петров / от изложбата

Индивидуалният му стил на изразяване и
характерният му почерк неизменно провокират зрителя и го поставят в ролята
на откривател и мечтател.
Изложбата на Димитър Петров в Арт
център – Плевен ни среща с творби,
създадени с много чувство и емоция, с
особено въздействащи цветни символи
и необятни духовни измерения. Художникът ни въвежда в своя личен свят, в който с изключително внимание и отношение изгражда формата и детайла. За него
необятната вселена от емоции, чувства
и спомени е свързана с конкретни места,
сюжети и случки от детството, които
преминават като плавни преходи в наситеното с цвят и експресия пространство. Картините на Димитър Петров
пресъздават света със завладяващото
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усещане за навлизане в една поетична и
изпълнена с хармония неизследвана реалност. Различните колоритни решения и
съпоставянето на фактурни смесвания и
наслагвания са плод на продължителните
изследвания на автора. Те са в центъра на
неговите търсения. Художникът владее
колорита прецизно. В съчетаването и
смесването на различни живописни техники, в преливането на петна и мазки, в
цветните прорези и акценти авторът
създава едно истинско и цялостно емоционално и духовно изживяване.
Метафорите, които откриваме в картините на Димитър Петров, често ни
препращат към тайнствени пейзажи,
носталгия по слънчевите лъчи, жълтите
листа на есента и малките скрити кътчета безвремие. В голяма част от плат-
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ната на автора мистичното бяло се
свързва с пастелните нюанси и вариации
на небесносиньото, златистожълтото,
различните варианти на охра и виолет.
Защото в емоцията винаги присъства
цвят. И както споделя самият художник: „Цветът ме е вълнувал винаги, той
е плод на моите творчески търсения и
душевни състояния“.
Диана Драганова-Щир

КАРТИ И ТЕРИТОИИ.
ИЗЛОЖБА НА КРАСИМИР РУСЕВ

14 – 15 октомври 2019
галерия „Heerz Tooya“, Велико Търново
„Карти и теритоии“ е подвеждащо заглавие, съзнателно избрано от Красимир
Русев и запратено в лицето на модерния

човек с единствената цел да бъде опровергано и пренаписано. Не защото трябва да изчезне представата ни за карти и
територии, а за да бъде изпълнена с друг
смисъл. Днешният човек е волен и неволен свидетел на непредсказуеми процеси
– прекрояват се граници, преобразуват
се държави, връхлитат ни вълните на
емигрантското преселничество. Пред
художника застава тревожният въпрос
за личното оцеляване, за интимните
територии на духа. Защото е следствие
от големите политически промени,
скрити зад привидно хуманната, но и
опасна идея за безотечественото живеене, наричана глобализация, и заедно с
това за индивида като жертва на технологичните реалности, в чиято власт
сме и ще бъдем. Последният вид глобализация се оказа по-инвазивен. Ето защо
експонатите на Красимир Русев ни връ-

Красимир Русев / от изложбата
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щат към изконните форми на духовната
уникалност – към източния тип формообразуване и концепта за йерархията на
неприкосновените стойности, а заедно
с това и към тезата за многозначното
битуване на цветовете. Цветовете са
част от картографския образ на света.
Но имат и по-специални функции – да
бъдат кръстовища на измеримото и неизмеримото. Разбира се, всичко е относително и постига себе си чрез почерка
на твореца. Например като брайлово
изображение на собствения имейл. Така
доволно познатата формула, легитимираща комуникативната ни идентичност, препраща към нещо надредно –
към уникалността на Аз-а. Накрая, но
не на последно място, изложбата говори
на език, познат на посветените в този
вид изкуство. Става дума за вариант
на авангардното, при който диалогът
се гради на основата на парадокси и обрати на всички равнища – от заглавието, през формата до композицията и
цветовете. Оттук и тезата: нищо не
е това, което изглежда. Включително и
светът, който ни заобикаля. И в който
продължаваме да бъдем.
Сава Василев

ЩАСТЛИВА НОВА СРЕЩА.
ИЗЛОЖБАТА НА СТЕФАН ЛЮТАКОВ
29 октомври – 16 ноември 2019
Галерия „Арте“, София

Красимир Русев / от изложбата
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Изминали са 14 години от последната
изложба на Стефан Лютаков в столицата. Тя бе показана в Националната художествена галерия, а пред входа публиката беше изненадващо посрещната от
един голям бял кон.
Оттогава Стефан Лютаков не престана
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да работи в различни посоки, развивайки
пластическия си говор, а ние, софиянците, все очаквахме да го видим отново.
И ето сега той ни се представя – с много съвсем нови работи и с някои, създадени преди време, но оставащи все така
важни за него.
Още когато се появи на художествената сцена, Стефан Лютаков прикова вниманието ни с категоричната си
провокативност спрямо установените
норми и с амбицията да заговори на свой
език. Чувстваше се, че той има какво
да каже и че залага не на външната привлекателност на формата, а на нейната
изразителност и смисъл. С твърда убеденост той избягваше традиционните
материали в тяхното обичайно третиране. Не искаше да бъде изкушаван от
познатото и лесно възприеманото. Така
и продължи през годините – разширявайки диапазона на творческите си възможности и отивайки все по-дълбоко в
себе си.
Такъв го виждаме и на тази изложба.
Щастливи сме да разпознаем неговите
любими образи и мотиви – овчиците,
кончетата, цветята, рибите – с тяхната простота и с тяхната метафоричност. В последно време Стефан Лютаков
е завладян от материал, който е усетил
като много свой. Това е покритата с
ръжда стоманена ламарина, която той
крои и реже, заварява и върху която слага
своите образни авторски знаци. Понякога върху ù нанася дръзки удари с чук, за
да доближи формата до своето разбиране за нещата. „Детството на мама“,
„Раят“, „Полегат пейзаж“, „Пробуждане“, „Добрият пастир“ са все работи от
този цикъл, които ни грабват и въвличат в света на художника. Две творби,
изпълнени в бял мрамор, за пореден път
демонстрират бягството на Лютаков

Стефан Лютаков / Наклонен пейзаж

от общоприетото. Той не търпи изнеженото моделиране, а просто сглобява
късове мрамор, за да постигне желания
образ. Естествено вниманието ви няма
как да не се е спряло на „Тайната вечеря“ – сюжет, който отдавна присъства
в творчеството на художника. Но тук
той е намерен неочаквано, извисено, в
почти абстрактно решение. Спомен от
миналото е работата, изпълнена в хартия – отново едно признание в любов
към естествения, природния свят.
Стефан Лютаков е автор и на значи-
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Стефан Лютаков / Добрият пастир

телни монументални творби. Към тях
ни отпращат пластиките, експонирани
в двора на галерията.
Но за да се доберем до същината на феномена Лютаков, ние трябва да се откажем от простото коментиране на формата. Скулптор с висока пластическа
култура, той сякаш забравя за нея. Той
е свободен и създава образите си някак
независимо от нея. При него откриваме
някаква особена, необяснима спойка на
интелект, интуиция и подчертана, удивителна тактилна чувствителност.
Затова не зная кое е по-вълнуващо в
работите му. В своята днешна зрялост
Стефан Лютаков е запазил вкуса към
игрите на детското въображение и в
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същото време неговите визуални метафори ни отпращат към дълбини за смисъла на битието. Ние с радост го следваме в разчитане на образните знаци
– кога издраскани, кога изрязани или разгънати в ламарината, и без да усетим,
преминаваме границата към подтекста,
към онова, което носи като свой свят
– чувството за корен, разбирането за
единството на всичко живо, за ритъма
на дните ни тук, на земята, за грехопадението, за доброто и святото.
Миналата година като член на журито
за присъждане на националната награда
за живопис на името на Владимир Димитров-Майстора предложих на председателя на СБХ да се възстанови и национал-
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ната награда за скулптура. Убедена съм,
че в полето на пластическите форми
ние имаме големи майстори. Отговорът
беше, че това трябва да стане по инициатива на секция „Скулптура“. Използвам изложбата на Стефан Лютаков –
безспорно един от най-надарените и
оригинални съвременни български скулптори, за да апелирам отново тази идея
да бъде реализирана.
Ружа Маринска

ХИБРИДНИ СЪСТОЯНИЯ

23 май – 6 юни 2019
ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
Изложбата „Съвременното изкуство
днес – интермедия и хипертекстуалност. Хибридни състояния“ е реализирана съвместно от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“
и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тя стана запомнящо се събитие в календара на художествените прояви през годината.
В изложбата са вплетени много и различни по смисъл, съдържание и концепции
творби и всяка от тях представлява
собствено тълкуване на съвременната
форма на изкуството. Причината е, че
самото понятие интермедия се дефинира
трудно. Това е сложната интердисциплинарна област, ситуирана на границата между различните изкуства, която
провокира използването на множество
специфични изразни средства, похвати,
стилови прийоми, образни структури,
семантични форми, които си взаимодействат, изграждайки хибридни модели
с претенцията да са представително
съвременно изкуство. Оттук нататък
проблемът е какво да се избере и как да се

Младен Младенов / Кедровото дърво

използват големите възможности, които предоставя мултимедийната среда.
Всички участници в проекта представят
нови, създадени специално за изложбата
и съобразени с наличното пространство
творби.
Кураторът на изложбата доц. д-р Младен
Младенов представя творбата „Кедро-
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Общ изглед от изложбата

вото дърво“. Авторът изгражда стая с
големината на асансьор. В нея поставя
част от кедрово дърво, което изпуска
характерен аромат. Както е известно,
всички части на кедъра (кедрова дървесина, кедрово масло) имат високоефективни лечебни вещества. На вратата
на стаята е поместен интересен текст.
От него научаваме, че кедрите са хилядолетни дървета с важно място в бита и
религията на хората от векове. Пренесен
в изложбената зала, природният обект
получава силен социален контекст. Само
единението между човека и природата
е позволило да оцеляваме взаимно. Едно
предупреждение за всеки дръзнал да побеждава природата.
Доц. д-р Атанас Тотляков има траен
интерес към смесването на различни
медии. Тук представя серия обекти, озаглавени „Соматични състояния“. Първа-
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та творба е колаж – показва как ръката
на твореца рисува, съобразявайки се с
възможностите, които му предоставя
един червен ограничител. Тя не постига повече от соматичните движения на
самата длан. В другата част от серията
зрителят вижда получения резултат.
Видяно в по-широка перспектива, можем
да мислим за ситуацията на твореца,
който, за да постигне целите си, трябва
да се справя с много предизвикателства
и на първо място с липсата на свобода
до нeотдавна, а днес с натиска на безличните сили на пазара, който изисква
от творците да правят това, което се
търси – комерсиално изкуство.
Доц. д-р Костадин Млячков участва с инсталацията „Огледала“. Тя е съставена
от две части – изписване на текст с философски послания върху различна повърхност и видеоарт. От зрителя зависи ще
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успее ли да ги осмисли чрез собствения си
опит в сходни ситуации и да направи своя
избор в близост до универсалното. Тогава целта на художника е постигната –
установил се е диалог в един вече споделен свят.
Валери Чакалов, професор в Шуменския
университет, представя обект – кутия
с интерактивен елемент пясък. Публиката е призована активно да се включи
с изписването на думи и послания, които
имат изключително кратък живот. Тук
замисълът е веднъж зрителят да се разкрие, показвайки предпочитанията си, но
и да знае, че след него ще дойде друг със
своята истина. Това ще бъде една колизия на ценности в един делим свят.
Известният художник от Шумен Румен
Богданов в творбата „Семеен портрет“
представя шеговит поглед към семейните отношения в съвременното комерсиално общество. Инсталацията е от
три части – обект (керамична култова
фигура), рисунка и фотография – колаж
на същата фигура, заснета от различни
гледни точки. Всичко зависи от погледа –
кой и откъде гледа, какво вижда и според
това съди, осъжда или одобрява.
Младите участници също представят
творби, които напълно отговарят на
поставената концепция. Милен Алагенски излага два пространствени геометрични обекта, изградени съответно с
черна и червена корда. Негово мото е
мисълта на Марк Твен: „Разликата между почти точната дума и точната дума
е голям проблем – тя е като разликата
между светулката и светкавицата“.
Проектът на Алина Пенчева „Концептуални портрети“ е вдъхновен от изследването „Теория на цветовете“ на Гьоте,
но е модифициран в психология на цвета.
Тази теория обяснява как всеки цвят
влияе върху емоциите и настроенията

Румен Богданов / Семеен портрет

ни и авторката се е опитала да намери
точните им съответствия в представените десет цвята. Взети в комбинация, те могат да формират характера
на една личност и стават „аз“. Смело, но
интересно начинание, една покана всеки
да потърси своите цветове, които му
съответстват.
Интерактивната инсталация на Георги
Рачков „Homo digitales“ напълно отговаря
на концепцията на изложбата. Потънал
в кода на социалната мрежа авторът с
право се пита: аз ли управлявам информацията, или съм ресурс за консумация? Отговорът трябва да е някъде между двете
възможности.
Впечатляващи са и творбите „Духът на
буквите“ на Владимир Стоянов – композиция от две части, в която стихове
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описват конкретни форми като съобщителни средства; „Червено укритие“ на
Рослана Иванова – серия от три чернобели фотографии, обединени от общ смислов елемент; „Pathless travel“ на Теодор
Атанасов – серия от рисунки, показващи
човешка фигура без изход и без път, също
и чернобялата фотография, озаглавена
„Рефлекс“, на Владимир Диловски.
Почти всички от младите автори са
завършили специалност „Рисуване и интермедия“ във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския
университет, където повечето от утвърдените автори, участващи в изложбата, са били техни преподаватели. Изучаването на тази специалност им е дало
не само знания за актуалния художествен
феномен, но и възможности да изградят
умения за едновременно боравене с различни материали, техники и всякакви информационни посредници, които, както
се вижда, обогатяват интермедийната
им практика.
Общуването на утвърдени автори с
младото поколение творци е опит да
се види „превключването“ на нагласите
между поколенията, но и възможностите за разговор между тях.
Проектът е замислен като многогодишен. Това е неговото второ издание след
началото, което беше поставено през
2017 г. отново в художествена галерия
„Елена Карамихайлова“. Тогава изложбата
бе със същото заглавие, но с подзаглавие
„Огледалности“. Отворен за нови идеи и
участници очакваме в бъдеще в него да
се включат и други престижни институции като Националната художествена
академия, както и професионални обединения от чужбина.
Мария Андиркова
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РАВНО.ВЕСИЕ – ИЗЛОЖБА
НА ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА
3 – 13 октомври 2019
ONE Gallery, София

Десислава Христова / М-45 Плеяди

Характерен поглед към графиката като
специфичен художествен език представя
в произведенията си Десислава Христова. В последната си изложба тя включва
графични творби от циклите „Една възможна реалност“, „Прозрачно ателие“
и „Плеяди“. Творбите са обединени от
различни посоки на търсене, подчинени
на личното усещане на художничката за
равновесие, баланс и хармония.
Равновесието е многостранно понятие.
Подсказано с наименованието на излож-
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Десислава Христова / М-45 Плеяди

бата, то е най-точно, ако с една дума
характеризираме артистичния възглед
на Десислава Христова. Художничката
успява по свой както аналитично премислен, така интуитивно усетен начин
да ни въведе в свят, сякаш отдавна познат, но и неочакван и нов. Равновесието
винаги е кратко и непостоянно, а повторното му възстановяване е движение
към нови реалности. В това се крие и
ключът към новите идеи, към началата
на съзиданието. Анализът и синтезът
на светлина и форма, цялостното внушение на образа и внимание към детайла, действие, пауза и покой, симбиоза и
баланс между линия и петно, контраст
и полутон – не е ли всичко това неделима част от творческия процес, не-

обходима и деликатна, с индивидуален
нюанс, с неповторим усет за улавяне на
временното, красивото, нестандартно
различното.
Но най-точно е казаното от самата
художничка: „Всяко равновесно състояние е извън времето в изключително
краткия миг на своето съществуване.
Равновесието не е покой, то е състоянието между две движения. Толкова
кратко, колкото и безкрайно, и толкова
деликатно, че преди да го постигнеш, се
съмняваш дали изобщо съществува.
Творбите ми отразяват тези уловени мигове, фрагменти от движението,
опит за достигане на равновесната
зона, на „тук и сега“. Безкраен стремеж
да видя какво има отвъд точката на без-
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мълвие чрез един обратен stop motion.
Отвъд дуализма на твореца, който е
едновременно и създател, и зрител на
своето творчество, с преминаването
през всички състояния на възторг и съмнение, произтичащи от това.“
Изложбата „равно.весие“ на Десислава
Христова дава интересен и освободен
поглед не само като мащаб и лично постижение, а и като възглед за графиката
като изящно изкуство. С „равно.весие“
художничката подчертава и издига ролята на творческия процес, на създаването, на улавянето на идеи, на балансирането на противоположностите, дава
значимост на винаги така нужното движение и разчупване на стереотипи.
Николай Маринов

ПРИЧИНА БЕЗ ОСНОВА.
КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА
АЗАЛЕА ОРТЕГА, АХМAД ТАЕР,
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА,
МАНУЕЛ ХОРАК, НАЙОН ПАРК
декември 2019
галерия „Аросита“, София

Суеверието е енигматична зона между
сакралното и профанното. Художникът
може да интерпретира иконографски кодове за сакралното, да търси опростен
изказ за профанното и да свързва магичното и битовото в оригинални изразни
средства. Изложбата „Причина без основа“ представя петима автори от различни националности, които изследват
традиционни суеверия. Те се запознават
в Университета по приложни изкуства
във Виена и там започват да работят заедно. Въпреки това концепциите, медиите и материалите, с които изследват
суеверията, са напълно индивидуални.
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Мануел Хорак / Застъпване на зайче

Азалеа Ортега от Мексико представя
експериментално видео, Ахмaд Таер от
Ирак – живопис и обект, Катерина Димитрова от България – ситопечат върху
латексов плат и цианотипия върху паус,
Мануел Хорак от Австрия – рисунка с
маркер върху каменна хартия, Найон Парк
от Кореа – ситопечат върху кадифе.
Кураторът Мартина Стефанова кани
участниците да намерят изказ на някои
от най-добре познатите им национални
суеверия. Думата произлиза от старобългарския корен "суе", което означава
"празно, пусто, безсмислено". Тези „празноверия“ дават историческа ситуативност на примитивните страхове и надежди и са важна част от нематериалното културно наследство. Художниците
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ги изследват с добронамерена ирония
и ги интерпретират като любопитни
ментални обекти, причинно-следствени
парадокси, лишени от основа.
Азалеа Ортега представя експериментално видео, в което се подлага на мексиканската
практика
"Curanderismo",
очистваща отрицателни енергии и влияния. Лечителите използват католически
и традиционни ритуали, подсилени от
заклинания, яйца и билки. Азалеа Ортега
синхронизира три вертикални панорами, които се застъпват в краищата на
кадрите и пораждат гранични зони на
многослойни и неясни образи. Получените
призрачни силуети кодират граничното
психическо пространство, в което ри-

туалът оказва своето въздействие. Така
Ортега намира точен художествен език,
с който да представи видимите чудати
етапи в ритуалите и същевременно да
покаже зоните на магическото в суеверието.
Ахмaд Таер интерпретира иракски поверия в живопис и обект малък формат. В
една от нишите на галерия „Аросита“
са поставени стари обувки, които традиционно се закачат пред домовете, за
да пазят от урочасване и зли очи. Ахмад
Таер прави живописна интерпретация на
обекта, в която го лишава от ясни контури. Движението на четката поражда
колоритен водовъртеж от маслени бои,
в който детайлите губят четливост.

Найон Парк / Без заглавие
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Причината без основа се явява подобно
на мираж. Магическото пространство на
суеверието е кодирано като динамично и
променливо, изплъзващо се от фокуса на
рационалния ум.
Катерина Димитрова се съсредоточава
върху психологическите измерения на суеверието, които представя в две групи
от произведения. Изненадващ обект в
изложбата са нейните лично създадени
суеверия, които тя изследва в ситопечат върху латекс. Различните по големина растерни точки въвеждат принципи
от гещалт психологията. Чрез ситопечата Катерина Димитрова кодира суеверията като частични илюзии, породени
от повторението на най-простия елемент – точката. Във всеки един момент
те сякаш могат да се разпаднат на съставните си елементи.
В цианотипията върху паус Катерина
Димитрова изследва променливата видимост, устойчивост и прозрачност на
суеверията. Отпечатването и проявяването дават различна напластеност и
четливост на образите. Някои от тях
изглеждат като измити, а други като
замърсени. Този художествен език кодира
тъмните психологически зони в убягващите от рационалния ум причинно-следствени връзки. Изборът на Катерина
Димитрова да използва цианотипия е
находчив, защото процесът носи символичния план на вода. Проявяването и
фиксирането на образа протича с вода,
което се дължи на променливата водоразтворимост на желязото. Подобно на
алхимична трансформация водният елемент очиства суеверията от древните
поверия и мрачните страхове и ги превръща в любопитни концепции.
Мануел Хорак дава попарт интерпретация на популярно австрийско суеверие,
използвайки маркер върху каменна хар-
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тия. Тук причината без основа настоява,
че заешка лапичка, поставена в джоб на
дреха, носи късмет. Мануел Хорак изобразява зайците в прекрасен слънчев ден, в
който дори останали без „ръчички“ те
ни ръкомахат. Типичната за попарта
ирония е подкрепена от група противоречия. Напрежението между касапския
акт и веселите зайци, между маркерите
и каменната хартия, между примитивните талисмани и материала, напомнящ
древни скрижали, е изобразителен коментар за абсурда в суеверието.
Найон Парк се съсредоточава във визуалното предание като част от корейските
национални традиции, които интерпретира в бял ситопечат върху синьо кадифе. Във времената, когато писмеността
е била все още ограничена, историите
и разказите се предавали с пиктограми
и рисунки. Така няколко разпространени
суеверия са представени в поредица от
образи. Дълбокият мистичен космически
цвят на синьото кадифе интерпретира
суеверното като магически образ, а белият игрив контур сякаш изобличава неговата неправдоподобност.
Петимата автори освобождават суеверието от опростенческо пренебрежение
и го превръщат в любопитен образ на колективното въображение. Творбите напомнят мисълта на Мирча Елиаде, че суеверията не трябва да бъдат хулени като
„вредни измислици на примитивния дух“,
а са един интересен кръстопът между
първичния страх, усета за свещеното и
неговото чудато проявяване в ежедневния бит. Така изложбата „Причина без основа“ показва как художественото въображение придава нов контекст на общопознати измислици, които прерастват в
любопитни авторски концепции.
Лиляна Караджова

изложби, критика
МИЛКО БОЖКОВ, ВЕСЕЛИН
НАЧЕВ, МИМИ ДОБРЕВА И ГЪЛЪБ
ГЪЛЪБОВ В СЪВМЕСТНА ИЗЯВА
3 декември 2019 – 3 януари 2020
ГХГ – Варна

Веселин Начев / Момче

Емблематичното пространство на Градската художествена галерия – Варна A&G
Art Meeting представя необикновена артистична проява. Под вещото кураторство на Анна Халамян се разгръщат три
експозиции на четирима особено значими
за съвременната ни пластична култура
артисти. Милко Божков, Веселин Начев,
Мими Добрева и Гълъб Гълъбов – имената отекват силно в полифонията на знаковото поколение български художници,
родени през 50-те и заявили своето ярко
присъствие още с дебютните си изяви
в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Експозицията е обособена в три ядра – в „Дуарнене“ Милко
Божков и Веселин Начев показват картини, вдъхновени от съвместно пътуване
до Бретан през изминалата година, Мими
Добрева и Гълъб Гълъбов представят

своите актуални творчески търсения
в отделни пространства под надслов „В
пейзажа“ и „Някъде до мен“.
Ако първото съприкосновение с творбите ни отвежда към едно конкретно определение за всеки един от четиримата –
поет, мистик, съзерцател, философ, то
всеки следващ поглед ни дава възможност да проследим как позициите могат
свободно да бъдат променени, бидейки
валидни и поотделно, и в съвкупност.
Наглед напълно различни в своя творчески мироглед и пластичен изказ, те
обединяват своите артистични аури в
пространствата на пейзажа, но не в неговата чиста жанрова форма, а използвайки го като отправна точка, върху
която изграждат богатия семантичен,
формален и сугестивен регистър на своя
художествен свят.
Творбите на Милко Божков съчетават в
себе си тишината на първосътворението, безметежност, простор и същевременно поетичната звънкост и осезаема
острота на битието. Изконното влиза
в съюз с ефимерната и крехка красота на
мигновеното. Окото търси жадно тези
фини пулсации на материята, които разкриват най-точно пътешествието на
душата на художника в неизбродното
мироздание. Погледът потъва в дълбочина, преминавайки отвъд двуизмерните предели на кавалетната творба.
Картините се превръщат в овеществени късове от пътя на творческия Аз към
разкриването на незримата същност.
Зрителят следва погледа на художника,
обхванал минало, бъдеще и настояще в
един земен отрязък.
В своеобразен контрапункт на зримото
се превръщат паузите на празнотата –
белота, която в действителност е поплътна и необятна от която и да било
многопластова образност.
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Гълъб Гълъбов / Привечер

Богатите фактурни модулации, преминаващи от равен тон към натрупване на
живописна маса, се явяват своеобразен
ритмичен похват, носещ също афективен и сугестивен заряд. В един пометафоричен и свободен прочит този
пластичен код би могъл да бъде разчетен
като едновременно отвеждане към мига
на Сътворението и предхождащата и
последващата тишина.
Милко Божков умело вгражда в багрената тъкан на картината и благородното
монохромие, и мажорните контрастни
акорди. Вдъхновен ту от съзерцанието
на природата, ту от неназовимите импулси, идващи по загадъчните вертикали
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на връзката с Абсолюта, той с лекота
преминава междата, деляща фигуративно и абстрактно, действително и условно, зримо и невидимо, за да насити всяко
кътче на своята артистична вселена с
истината на изстрадани философски и
пластични прозрения.
Изтънчен и лаконичен, той съчетава
виртуозната лекота на артистичния
жест с наситеността на многопластовото внушение. Изкусно вплита аналогии, метафори и алюзии, които карат
наблюдателя да се връща многократно
към платната, влизайки всеки път в съприкосновение с нови слоеве от сложно
структурираната картинна тъкан.

изложби, критика
Мъдрец и поет, запазил чистотата на
детския взор, Милко Божков разкрива
пред нас видяното, изваяно през призмата на преживяното.
Знаково за Веселин Начев е многопластовото, метафорично сливане и наслагване
между веществена и духовна реалност.
За по-достоверна може да бъде приета
винаги тази, която не разчита на привидното, заключено в контурите на
видимата повърхност. Именно към нейното разкриване се стреми в своя проницателен и тайнствен вътрешен диалог
художникът.
Картините му притежават хетерогенен пластичен градеж, който дава
живот на философски уплътнена фигуративност. Авторът разполага своите
персонажи в пространства с драматич-

на наситеност, в които повествованието отстъпва пред спонтанността и категоричността на внушението. Често
аскетизмът на живописната материя е
разкъсван от мощни багрени експлозии.
В творбите се долавя елегична нотка,
свързана с изначалния трагизъм на човешкото битие и тревожните пулсации
на времето. Лирично и експресивно са
обвързани в антиномична зависимост.
В платната на Веселин Начев откриваме изострената чувствителност и
съпричастност на хуманиста, съчетани
с извисяването на проникновения тълкувател.
Мими Добрева превръща цвета в основен
семантичен и пластичен изразител на
идеята. Сложно модулираните зелени и
сини пространства, озарени от магична

Мими Добрева / Папури
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Милко Божков / Пикник в Дуарнене

светлина, са знакова характеристика
на нейния пантеистичен художествен
възглед. Конкретиката, опосредствана
от субективното изживяване и възприятие, отвежда към същностни измерения
на обективното. Вибрациите на нейната фина чувствителност превръщат
природните мотиви в загадъчна интроспекция, проектираща най-съкровените
кътчета на личната вселена в пространствата на зримото. Навлизайки в тази
територия, наблюдателят би могъл да
свърже отраженията в живописните
опуси на художничката със сложното взаимодействие между реално и имагинерно.
Съграждайки свой самобитен живописен
свят, Мими Добрева превръща своите
картини в пространства със сложна координатна система. Прониквайки в тях,
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зрителят следва художничката в едно
тайнствено преминаване отвъд обичайното битие на привидното, за да се
докосне до същинското.
Понятията форма и материя добиват
осезаема плътност и пълнота на изразния спектър в творбите на Гълъб
Гълъбов. В отличителен белег на художествения му възглед се превръща метежността, контрастно откроена от
метафоричното притихване. Сложната
обработка на картинната повърхност
изявява процеса на овладяване на материята като своеобразен еквивалент на
душевната борба. Някои от творбите
като че ли отправят реторични въпроси към зрителя, други сякаш встъпват в
евристичен диалог с него. Провокацията
да се надникне отвъд монолитността на

изложби, критика
формалния регистър и сюжетната основа обуславят неочаквани обрати във възприятието.
Гълъб Гълъбов превръща баграта в основно художествено средство, овеществявано в сложен процес на пластично
претворяване, който дръзко разширява
обичайните пространства на живописната медия. Като базира своя творчески
възглед върху различни степени на художествена условност, авторът преобразява предметния свят, за да обозначи в
него отправна точка за дълбоко проникване отвъд елементарната видимост.
Персонажите в неговите картини, замаскирани под знака на привидна жанровост, са въвлечени в сложна съдържателна система с богата асоциативност. Багрената материя в творбите му е обединена в плътни, монолитни маси, тежки
слитъци материя, ту чезнещи в стаена
монохромност, ту нажежени от пределна
наситеност на спектрални стойности.
Той изгражда своеобразна сценография,
в която вплита богатството на трансформираната субективна сетивност,
превръщайки го в сюжетна основа, върху
която се изгражда разговорът между автора и творбата.
Но дали словесността е призвана да премине отвъд неизбродните лабиринти на
визуалното? На нея се пада нелеката и
отговорна задача да даде надежден ключ,
който да ни отведе отвъд личното възприятие по пътя към долавянето на пулса
на тишината в изкуството. Ако се позовем на поетичното прозрение на Алфред
дьо Вини „само мълчанието е велико“,
бихме могли да заключим, че може би найпълноценно и наситено е мълчанието на
художника… тихият, безсловесен говор на
душата, намерил своя най-сигурен пристан в изкуството… в творбата, плод на
тайнственото мигновение, в което чо-

векът се превръща от творение в творец, докосването до материята, която
овеществява тази непостижима за „невъоръженото око“ реалност.
Четиримата автори отправят предизвикателство към себе си в своя интроспективен диалог, от една страна, и
от друга – към зрителя, въвличайки го в
неизбродния лабиринт на творческото
проникновение.
Елица Терзиева

СРЕЩА С ПЕЙЗАЖ. ИЗЛОЖБА
НА КРИСТИНА ШИШКОВА
17 – 31 октомври 2019
галерия „Средец“, София

Кристина Шишкова от дванадесет години живее и работи във Франция. Това
е нейната първа самостоятелна изложба пред софийската публика и в нея
представя живописни платна от последните три години, като акцент в
експозицията са творби, рисувани през
последните месеци. След завършване на
художествената гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив тя е приета в академията École Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg, където през 2014 г. получава
магистърска степен. Специализира в
ателието по живопис на Daniel Schlier и
в ателието по керамика. Обучението ѝ
продължава шест години, от които една
година преминава в Академията по изящни изкуства в Щутгарт, Германия.
Кристина Шишкова разработва поредица пейзажи с изображения на минерали и
полускъпоценни камъни, които открива
при многобройните си пътувания, както
и в музея за минерали в Париж. Те привличат вниманието ѝ с богатството
от цветове и форми и абстрактния си
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Кристина Шишкова / Планината се гледа

облик и същевременно отразяват трайния ѝ интерес към функцията на цвета и
образа. Фокусът върху визуалния аспект
се явява основният инструмент за изразяване на смисловото послание и концепцията на авторката. Творчеството ù
гради мостове между древност и съвремие, черпейки вдъхновение от природата. Обект на интерпретация са скални
масиви, минерали, ерозирали повърхности, природните стихии, чиято разрушителна сила ражда нови образувания и
форми. Създава пейзажи, в които обекти
от натурата се превръщат в носители
на нова вещественост. За творчеството ù са валидни думите на френския художник Делоне, че композицията „обективизира мисълта на художника, който
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я конкретизира чрез пластическите елементи на своето изкуство.“
Кристина Шишкова се изразява посредством чистите пластични средства –
цвят, форма, линия, фактура. Цветът се
превръща в основен изразител на творческата концепция – става едновременно форма и сюжет, тема, която се
развива и трансформира извън всякакъв
психологически или друг анализ. Авторът
се дистанцира от посредничеството на
външния свят, на материалните предмети, за да отправи своите послания към
зрителя. Стигат ù чистите живописни
средства, с които оптичните усещания
намират своето крайно съответствие
в емоционална експресивност. Живописта ù е едновременно хармония и сблъсък
от цветове, усещане за вечната връзка
между човека и природата. В пейзажите
ù се долавя непосредственост и искреност при предаването на състояния от
динамично променящата се природа.
С богатството и силата в нейното
претворяване и интензивността на колоритните съчетания авторката създава различна автономна среда.
Кристина Шишкова използва разнообразни изразни средства, за да реализира идеите си – работи чрез наслагване
на фини или по-плътни слоеве материя,
пясък, маслени бои, създавайки балансирана структура от абстрактни линии,
форми, монохромни или колоритни цветови решения, велатурно положена боя
или гъсто наслоената мазка, и това е
съзнателно търсен елемент в живописната ù техника. Както тя споделя:
„В този процес на работа се появяват
реакции, ефекти, които не са контролирани, и именно в тези моменти се случва
срещата между това, което търся като
автор, и това, което се появява вследствие на реакцията на даден материал.
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Моето удоволствие идва от това да
разреша случването на тези непредвидени реакции в процеса на работа, да
приема или преработя дадени ефекти,
породени от естеството на използвания материал. Използвам тези ефекти,
за да подсиля визуалното напрежение,
което искам да създам в творбата.“
Картините ù са на границата на фигуративното и абстрактното. Нейните
пейзажи не разказват определена история, не натрапват конкретен свят,
а по-скоро се явяват една провокация
към зрителя, който има възможността
да осмисли почти неестествения облик на отделните елементи, сблъсъка
на цветове, форми и контрасти, които го поставят върху една нестабилна
повърхност и го карат да създаде свой
собствен пейзаж. Според представите,
които ù внушават, тя ги преобразува
в конкретни веществени обекти (или
фрагменти от обекти). Тази, така да я
наречем, иконографска повествователност на произведението/образа е заимствана от предметната реалност,
която става нещо второстепенно, а
въздействието на „фантазния пейзаж“
и майсторството на изпълнението –
главно и единствено. Кристина Шишкова създава една автономна естетическа
реалност с хармонията на цветовете и
изящната игра на линии, светлосенки и
текстурни степенувания, с динамиката и баланса на обеми и форми. Силата и
интензитетът на цвета стават носители на цялостното експресивно съдържание на творбата. Кристина Шишкова
ги определя като ментални пейзажи,
тъй като са резултат от създали се
ситуации и илюзорни представи, които
са оказали трайно въздействие върху
сетивните ù възприятия. „Фокусирайки се върху материята и цветовете, се

Кристина Шишкова / Зен градината

стремя да отдалеча възможностите за
наративен прочит, които могат да възникнат от фигуративните елементи,
изобразени в картините ми. Изваждайки
изобразените обекти от тяхната среда
и представяйки ги в друг контекст, търся да провокирам един вид двусмислие,
странност, породена от необичайните
връзки, които се създават между тях
върху платното.“ Художничката създава светове, в чиито гранични зони се
сътворява нова реалия, едно хомогенно
пространство с богат диапазон от интерпретации. Доловени за миг от окото
пусти брегове, далечен остров, скъпоценен камък, планина, странни структури
на обекти на високо вдигнат хоризонт,
бурни небеса и надвиснала мистичност –
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IN VINO VERITAS –
НЕПРЕСЪХВАЩ ИЗВОР.
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА
ЕКАТЕРИНА ГЕЦОВА
18 ноември – 1 декември 2019
галерия „Аросита“, София

Кристина Шишкова / Островът

пейзажът може да е романтичен, драматичен, меланхоличен, съзерцателен,
мечтателен, лиричен, но зрителят инстинктивно иска да даде смисъл на всяко абстрактно изображение, да търси
навсякъде логични връзки и да ги създаде
там, където те липсват. А дали това се
явява акт на спонтанна екзалтация, или
разумно контролирана дейност, можем
само да предполагаме. Важно остава сугестивното въздействие на творбите,
постигнато чрез внушителната архитектоника и изяществото на линии,
цветове и образи, в които „срещата с
пейзажа“ на Кристина Шишкова се превръща в еквивалент и в символ на едно
преживяване.
Наташа Ноева
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Виното опиянява, но не по-малко опияняваща е силата на креативността. Именно креативността води Катя Гецова
към непрекъснато и продължително изследване и експериментиране. Нейният
безкраен извор на идеи не стихва.
Единадесетата самостоятелна изложба на Екатерина Гецова е посветена на
нейната 75-годишнина. Многобройни са
участията ù в общи изложби и наградите; проектите ù за градска архитектура и интериор в България, Япония (последните с декоративно-монументален
характер в размери 11 х 2 и 9 х 2 метра).
За Екатерина Гецова опияняващият
еликсир на истината е стъклото. От
него и чрез него тя черпи вдъхновение,
стимул и мотивация вече повече от пет
десетилетия. Този изключително трудоемък, недружелюбен материал (горещ и
едновременно студен, остър и същевременно чуплив) в ръцете ù е изцяло опитомен. И това е видно, ако погледнем
дори само част от създаденото от Катя
Гецова до момента. Не са много авторите, които чрез едно изразно средство
навлизат в полето и на скулптурата, и
на инсталацията, и на стенното пано,
и на пластиката, на декоративно-монументалните проекти в архитектурна
среда, на утилитарния предмет.
В последната си изложба Екатерина Гецова показва разнообразни пластични решения, създадени през различни периоди
от творчеството ù. Пана (от 80-те и
90-те години), серия от най-новите ù
пластики и инсталация, създадена специ-
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Екатерина Гецова / от изложбата

ално за пространството на галерията.
В паната стилът ù е силно разпознаваем, специфичната техника е лично откритие на авторката, което позволява
постигането на особена релефност и абразивност, облечени в цвят, чрез които
стъклото губи изначалните си качества
на прозирност и придобива измерения на
плътна маса, наподобяваща керамика.
Втората група пана са изработени в
смесена техника, съчетаваща ситопечат, релеф, рисувано стъкло. Абстрактни или фигурални, геометрични или инкрустирани, елементите в тези пана се
подчиняват на една вътрешна структура, композиционна цялост, които Гецова

е доказала, че владее безупречно. В тях
зрителят открива детайли от заобикалящата ни действителност, чиято
цел не е да оформят цялостна картина
или определен сюжет, а да провокират
съзнанието, да го пренесат в свят на
преживявания и спомени. Те са визуален
ключ към пъзел, който трябва да подредим сами. Тези картини от стъкло се
основават на пластичното, надхвърлят
декоративното, докосват се до живописното и графичното, оформяйки онзи
синтез от възгледи и технически способи, който откроява Катя Гецова като
автор. И макар изградила вече име, което
недвусмислено се свързва с изкуството
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Екатерина Гецова / от изложбата

на стъклото, тя не спира да търси и
експериментира, да надхвърля собствените си постижения.
От няколко години Екатерина Гецова е
запленена от дървото като материал.
В новите ù серии пластики дървото е
суров, почти необработен блок (някъде
просто оцветен), който служи за основа на стъклените елементи. Тази негова функция на постамент обаче е само
привидна. Улавяйки ефекта на грубата
тактилност на дървесината, отразена от гладкото стъкло, авторката
противопоставя двата материала и
същевременно създава една особена
симбиоза между тях. Меката, топла и
плътна структура на дървото и крехкото прозрачно стъкло съжителстват
в пълна хармония. Този ефект е подсилен
от ритмичното редуване на поглъщащи
и отразяващи светлината повърхности.
Стъкленият детайл органически се слива с основата и я разгръща, придавай-
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ки ù нов смисъл и реалност. Стъклото
пронизва остро дървото или се „стича“
плавно от него, подобно на течна смола,
допълвайки естествено формата му.
В някои от пластиките чистотата на
формата е завладяваща. Опростена, свободна от излишни натрупвания и прекомерна обработка, тя действа медитативно, потапя ни в друго измерение.
Овалните, плавно извиващи се, прозрачни силуети ни отвеждат някъде в самото начало, когато от първичния хаос се
ражда материята...
Дългогодишният опит и професионализмът на Катя Гецова ù позволяват да се
забавлява в процеса на създаване на произведението. Последните ù работи оставят усещане за игра с материала. Игра
между въображението, разума и опита. В
тях присъстват и хумор, и закачка със
зрителя, към когото авторът намигва и
се усмихва. Лекотата обаче е измамлива,
илюзорна. Съвременни, концептуални и
загадъчни, пластиките на Катя Гецова
разширяват границите на художественото стъкло и представите за него.
През нейните очи възможностите за неговите приложения изглеждат неизчерпаеми. В ръцете ù стъклото е загубило
всякакви следи от прахта и патината на
традицията.
А каква е символиката на пресушените
бутилки вино? Те ни карат да си зададем въпроса: Дали всичко е изпито? Или
тепърва ще се лее още много от този
божествен еликсир.
Ани Венкова

изложби, критика
ГОРАТА – ПОКРОВ НЕБЕСЕН.
ИЗЛОЖБА НА ДЖОН ДЕМОС
ноември – декември 2019
„Фотосинтезис“, София

Третата изложба на гръцкия фотограф
Джон Демос в София носи нежното заглавие „Дихание“. Уводната снимка в
колекцията е фотография на едно изкорубено дърво, обърнало сухите си клони
нагоре като пеленгатор към космоса. И
може би общува с него, както в средата
на миналия век бе доказан феноменът,
че дърветата изпращат и получават
сигнали от космоса. Действително дърветата на Демос в изложбата са много
магнетични. Някакви невидими силови
линии – продължение на авторовия замисъл, създават неповторими композиции и приказни сюжети. И в допълнение
на сюрреалистичните горски сюжети
от цикъла „Дихание“ са източените
композиции, които много напомнят за
духовната връзка на автора с големия
чешки фотограф Йозеф Судек. Трябва
да се видят тези снимки, за да се усети
онази плътна връзка на автора с природата. Каква беше нашата изненада,
когато на представянето той показа
една от своите първи колекции за гората, снимана още през 1970-те години
в родното му място Папинго, Горно и
Долно, в Гърция. Бях готов да кажа, че
познавам работата му от показаните
досега снимки, но останах изненадан
от новото многообразие на неговото
творчество. Чрез тази колекция ние се
докосваме до първите реализации на Демос с цел да одухотвори родния си край
след завръщането му от Чикаго.
В най-общ смисъл снимките са прости,
без никакви обективни изкривявания,
каквито изисква този жанр. Бих разделил колекцията на два основни дяла –

Джон Демос / Есенна украса

„Гората и хората“ и „Гората и децата“,
в които със своя безхитростен начин
показва природата, семейството си,
приятелите си, чешитите от селото
и религиозните празници в гората. Гърците са много по-религиозни от българите като народопсихология. Ако за
нас гората е майка закрилница, за тях е
храм. Каквото е тя за гръцкия хидалго
Демос Гъркът, име, свързано с простора, със свободата, с гръцкото сиртаки.
Характерно за снимките от средата на
1970-те е, че те са посветени на религиозните празници и обичаи, сред които
Джон живее и твори. Възрастните жени
обикновено са в черно и лицата им още
повече изпъкват на фона на гората. Колко приличат на стенописните икони от
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Джон Демос / Лицата на жените като икони в гората

храма на Ванга в Рупите! Страничното
осветление ги прави твърде пластични
като в драма от античен спектакъл.
Мадоната с детето си на ръце пред иконата на Христос. Или няколкото кадъра
с размазания танц панигрия, който като
облак е обхванал музикантите от фолкфеста в Папинго, 1975 г., от серията „Панигирия“. Вижте „Сенките на мълчанието“ като част от сенките на живота,
кукерите и върколаците, нестинарите
от Ахиа Елени. И въпреки многото графични перспективи снимките на Демос
са оптимистични. Особено когато разглеждаме игрите на децата в гората. Те
се докосват по изказ до испанския цикъл
на Анри Картие Бресон, направен през
1937 г. по време на Гражданската война
в Испания. Да не забравяме и журналис-
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тическия му цикъл от 90-те години за
промените в Албания – острите ракурси, дълбоки диапозитивни цветове, разкъсаната между традицията и съпътстващите промени нова демокрация,
леярите, погребенията, една подчертано реалистична представа за смяната
на режима в малката балканска страна.
Пред нас изпъква един многообразен
фотограф с американски паспорт, но с
типично балкански стил и излъчване на
емоции, какъвто рядко се среща в историята на европейската фотография.
Негови творби са притежание на много
американски и европейски музеи за съвременно изкуство.
Зафер Галибов

изложби, критика
ЛЕКИ РИСУНКИ С ТЕЖЪК
ХАРАКТЕР В ИЗЛОЖБАТА НА
ЯВОРА ПЕТРОВА
17 октомври – 5 ноември 2019
галерия „Ракурси“, София

От пръв поглед към изложбата става ясно, че Явора Петрова има какво да
каже и знае как да го направи. Виртуозното съчетание на лекота, професионализъм и майсторство в рисунъчния
изказ с тежестта и дълбочината на
вътрешно преживяното и житейски
осмислено чувство изцяло оправдават
завладяващото наименование на изложбата „Леки рисунки с тежък характер“.
По думите на самата художничка това
са „работни варианти, избрани от още
по-многобройни работни сюжети“ по
различни теми, вълнували творческото
ù въображение през годините. Сред тях
са „Акценти“, „Метаморфози“ по Овидий,
„Опера за три гроша“ по Бертолт Брехт,
като последната е личен проект на Явора Петрова, който предстои тепърва да
се развива. Излезли „от лабораторията“,
рисунките са резултат от умението да
се сведе фигурата до знак, да се търси
символика чрез използването на разнообразни рисунъчни материали, сред които неизменно присъстват молив, въглен,
лави, цветен пастел. Чрез деформацията, ракурса, светлината да претвори
дълбокото чувство и със свой личен маниер да го превърне в изразителни, силно
въздействащи композиционни послания.
В изложбата са включени и две работи
от предишен цикъл, озаглавен „Уроците на Рембранд“, представен в самостоятелна изложба през 2006 г. в галерия
„Средец“. Настоящата експозиция на
Явора Петрова ни дава възможност да
осъзнаем още един съществен урок от
големия учител за всеки художник – Рем-

Явора Петрова / от изложбата

бранд. Именно там, в „лабораторията“,
в общуването с молива и белия лист, в
тишината на вътрешния разговор се
раждат големите произведения на изкуството. Те носят лекота, породена от искреността, емоцията, първото чувство,
сетивността, полета на човешкия дух,
копнежа и надеждата, и от друга страна
– тежестта на вътрешните противоречия, дълбоките човешки преживявания
и страдания.
Такива са рисунките на Явора Петрова. В
тях всеки може да разпознае себе си, свое
лично и житейско състояние, а това е
сигурен белег на вечното в изкуството.
Това по думите на големия испански поет
Федерико Гарсия Лорка е силата, която се
усеща в „нежното родство на крехката
мравка с величествения вулкан, на вятъра с великата нощ, осветена от Млечния
път“. Казано с една дума – това е дуенде!
Рада Пилюшка
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ДВОЕН ПОРТРЕТ – ИЗЛОЖБА
МОЗАЙКИ НА ЙОРДАНКА ИЛИЕВА
И ИЛИЯ ИЛИЕВ
10 октомври – 3 ноември 2019
Галерия „Евдокия арт глас“, София

Йорданка Илиева и Илия Илиев са автори
с неповторимо и открояващо се естетическо звучене, а всяка тяхна изява е
впечатляваща и винаги е с нещо по-различна от останалите. Тази изложба също
е по-специална не само поради факта, че
художниците Йорданка Илиева и проф.
Илия Илиев ни правят съпричастни с
актуалните си творчески търсения, но
тази година те отбелязват и 50 години
от съвместния си житейски и творчески
път – време на едни от най-вълнуващите, най-съдбовни моменти от живота и
на двамата. Време на доказване, на реализация, на успехи и награди – всеки по своя
път, но винаги заедно, рамо до рамо. Всяка
една среща с тях и тяхното творчество
е силна и запомняща се, но аз никога няма
да забравя първия път, когато прекрачих
прага на ателието на семейство Илиеви.
Това е едно магично място, изпълнено с
творческа енергия, цвят и настроение,
където неусетно се потапяш в море от
сюжети, изящество и хармония.
От разхвърляните наоколо камъчета,
стъклени парчета, изхвърлените от
морето мидени черупки и рапани проф.
Илиев сътворяваше различни композиции с такава лекота, сякаш бяха плод на
спонтанни и неочаквани хрумвания. Зад
тази привидна лекота обаче се крият
размисъл, тематични търсения, извървян път. Той е надарен с аналитичен ум и
дълбока чувствителност. Утвърдил своя
неповторим пластичен почерк, създавайки изкуство, неподвластно на времето,
той разчупва каноните на класическата
мозайка, прилагайки съвременни техники
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и използвайки нови материали. Професор
Илия Илиев е автор, чието име отдавна
е заело достойно място в панорамата на
съвременното българско монументално
изкуство, сътворил многобройни мозайки, витражи, пластики; учредител на
Международната асоциация за съвременна мозайка в Равена, носител на редица
награди и високи отличия, сред които не
можем да не отбележим: награда „Иван
Пенков“ за принос в съвременното приложно изкуство, орден „Кирил и Методий“, Почетен знак на Съюза на архитектите в България, Награда на Художествената академия за принос, „Златно перо“
на Classic FМ за принос в изкуствата, а с
преподавателската си дейност и теоретичните си изследвания той възпитава
творческия и аналитичен дух на поколения млади художници в Художествената
академия.
Големите творци обаче имат нужда от
муза – за професора това е художничката
Йорданка Гойчева, която е негов верен

изложби, критика
спътник не само професионално, но е и
човекът, който създава домашна топлота, настроение и може би е най-точният и верен коректив. През всичките
тези години тя също не спира да твори.
Нейното изкуство, излъчващо емоция и
духовност, е силно въздействащо, независимо дали работи в областта на
витража, мозайката или живописта. Не
мога да не спомена за сложните ù монументални проекти в областта на витража, гоблена и текстилната пластика, реализирани в не една обществена и частна
сграда и хотели в София, Бояна, Смолян,
Трявна. За мен са изключително впечатляващи и портретите, които тя рисува
през годините. От тях блика своеобразен
романтизъм и поетична носталгия, издигайки в култ красотата в различните ù
интерпретации.
Направих това кратко пътуване през
годините, за да оценим значението на
новата изложба, на извървения жизнен и
професионален път, на тандема в неговите нюанси, на двамата ярки и значими
творци.
В настоящата изложба Йорданка и Илия
Илиеви изразяват любовта си един към
друг чрез мозаечното изкуство – тази
специфична художествена територия,
на която се срещат и традицията, и модерността, и класиката, и авангардът.
„Изкуството е поезия, която е видяна, а
не почувствана“, казва Леонардо да Винчи. Смятам, че тази мисъл на великия Леонардо много добре импонира с творбите
на Илия Илиев и Йорданка Гойчева, които
са изпълнени с живописна чувствителност по-близка именно до поетиката,
отколкото до определен пластичен разказ. Всяко едно от произведенията на
двамата автори е наситено с изтънчена
сетивност и изящество, хармония и баланс. В творчеството им е дълбоко зале-

Илия Илиев / Лист

гнала любовта към морето и природните
форми, от които те черпят вдъхновение. И двамата автори носят тази тема
в сърцето си, защото съм сигурна, че
неведнъж са се възхищавали пред красотата на морската шир, губеща се някъде
там, на хоризонта. Почувстваш ли тази
любов, тя никога не те напуска, намества
се в сърцето ти ревниво и изисква вярност, преданост и смелост да създаваш
и да твориш.
Боряна Вълчанова

СЛЕДИ ОТ ПОДСЪЗНАНИЕТО
НА ДЕЛЯ ЧАУШЕВА
ноември 2019
галерия „Интро“, София

Деля Чаушева е художник, който от години работи в полето на абстрактната
живопис, като с времето изгражда свой
собствен разпознаваем почерк. Но посъщественото е, че тя не застива на
едно определено ниво, не се успокоява
от рутината, нито от постигнатите
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Деля Чаушева / от изложбата

успехи като творец, а непрекъснато се
стреми към развитие и обогатяване на
художествения си език.
Маслени платна голям формат, рисунки,
изпълнени с пастел и въглен повдигат
завесата за нас, зрителите, към един неподозиран свят от абстрактни форми и
енигматични пространства, създадени
от художничката, който тя избира да
нарече „Следи от подсъзнанието“.
Абстрактната живопис се счита за една
от най-чистите форми на изразяване,
тъй като позволява на артиста свободно да общува визуално, без да се ограничава от формите, съществуващи в
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обективната реалност. Точно тази свобода на общуване, неопосредена от детерминираността на видимите образи,
ни предлага Деля Чаушева. Чрез картините си тя споделя с нас своето виждане
за живота – един безкраен кръговрат на
делничното и рутинното, който бива
прорязан от неочаквано случващото се.
Именно от този момент на конфликт,
на излизане от баналното и монотонното, на внезапния удар, който изведнъж
нарушава делничното, се интересува
авторката и тя го пресъздава със свой
специфичен изразен език. Гладкото, монохромно картинно поле се пронизва от

изложби, критика
пространствени структури, наподобяващи счупено стъкло или разбита ледена
маса. Леките, прозрачни, гладко нанесени
тонове са в конфликт с ярките акценти
или тъмни образувания, постигнати с
натрупване на мазки маслена боя.
В рисунките черните пространства се
нарушават от цветни проблясъци, а по
белите полета въгленът оставя черни
следи. Конфликтът между очакваното
и това, което всъщност се случва внезапно, е изразен и по една друга линия.
Художничката използва традиционния
живописен материал – маслото, за да
създава композиции, в които графичното
начало е водещото. Графично в смисъл
на точна, остра, строго структурирана
рисунка и пространствени решения, където не толкова цветът, а контурът и
мазката, положена като щрих, са смислоопределящи. И обратното, с приеманите
като графични материали въглен и пастел авторката търси живописни ефекти и внушения.
И накрая, но не на последно място, бих искала да обърна внимание на овладения до
съвършенство художествен език, който
Деля Чаушева сама е създала и непрекъснато развива и с който дава израз на
своите идеи и внушения. Тя не се колебае
в избора на изразни средства и похвати
– плод на дългогодишен труд и осмисляне. Тя не се колебае и в това, което иска
да сподели с нас или да запази в тайна.
Резултатът е, че нейните творби ни
дават свободата да ги възприемаме и
тълкуваме според нашата собствена
индивидуалност и чувствителност, но и
още нещо, което е може би най-важното
– успяват да отключат фантазията ни и
да ни помогнат да видим познатия свят
по нов, различен начин.
Стефания Янакиева

МАЩАБ 1 : 100 000.
ИЗКУСТВО В ПРОБАЦИЯ

26 септември – 15 октомври 2019
ГХГ – Варна
През 2015 г. във Велико Търново организирах устойчив във времето проект
със заглавие „Мащаби във...“, включващ
следните изложби: „Мащаби в локалното“ (2015), „Мащаби в социалното. Изкуството като реакция“ (2016) и „Мащаб
1:1. Нов социален реализъм“ (2017), София,
„Шипка“ 6 (последните две изложби, както и настоящата, подкрепени от фондация „Стари столици“), чиято основна
задача беше художествено отразяване
на социалната, екзистенциална и политическа ситуация в локален и в глобален
аспект чрез създаването на критична
маса от артисти – алтернатива както
на инертни формални артистични тенденции от началото на прехода, така и
на формирането на йерархични структури в най-демократичната територия (съвременното изобразително изкуство). В този смисъл проектът е абсолютно чужд на какъвто и да било хедонизъм, игрови практики, комерсиалност
и вертикални структури в изкуството.
Премахнахме и възрастовите ограничения при участието в изложбите с цел
континуум на образователните процеси
и стимулиране на студентите.
Манифестите, темите и формите на
художествено изразяване в проектите „Мащаби във…“ са еквивалентни на
демократичността на замисъла им и на
техния антиконформизъм. За съжаление
точно това не се понрави на една част
от администрацията във Велико Търново, което доведе до цензура. Същото
беше и основанието за отказ от страна на СГХГ за реализирането на настоящата изложба. За отбелязване обаче е

59
брой
01 / 2020

СБХ бюлетин

изложби, критика
съвпадението не само на заглавието на
един от проектите – „Нов социален реализъм“, с наскоро възникнало европейско философско течение, контрапункт
на постмодерната философия, но и съвпадения с концепции на европейски форуми за съвременно изкуство от най-висок
клас, което ни дава основания да направим извода, че реакциите ни са навременни, преодоляват клишето „център
– периферия“ и трябва да продължим.
Нещо повече, появиха се и реминисцентни проекти, което направи нашата работа още по-автентична.
Независимо от посочените съвпадения
с европейските търсения в съвременното изкуство и философия има основни
противоречия и те са най-вече в отношението на държавата и институциите към самото съвременно изобразително изкуство, което не е комерсиално-утилитарен, субкултурен продукт
или стока, които просто да се продават, при това на липсващ пазар, както
е в България.
Няма да правя исторически ретроспекции, но ще отбележа, че за развитието
на дадено общество освен по техническия прогрес, отношението към децата
и хората в неравнопоставено положение
се съди и по отношението и постиженията в изкуството.
Настоящият проект „Мащаб 1:100 000.
Изкуство в пробация“ разглежда проблема с правенето на съвременно изкуство
в контекста на липсата на подходящи,
стимулиращи законови условия, ширеща се агресивна субкултура, опити за
налагане на художествени ерзаци, маргинализиране и цензуриране на голяма
част от българските художници, административно и медийно налагане на
квазиелит, разпад на образованието и
в частност загуба на интерес към ху-
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дожествените му форми. Въпреки това
по силата на призванието си те, художниците, продължават да творят и да
дават своя труд в полза на културата
на обществото. Този труд обаче не се
цени, не се заплаща и не се стимулира, а
съотношението М 1:100 000 е символичен мащаб на „успелите“ художници.
За да могат да оцелеят и да продължат да творят (някои се отказват),
художниците често са принудени да се
преквалифицират – например в готвачи, охранители, зидари, бояджии, общи
работници по строежи (става въпрос
за доказани творци, включително хабилитирани лица), което по ирония на
съдбата се оказва нещо като метафоричен еквивалент на част от т.нар.
пробационни мерки. А ето какво точно
гласят те:
1. Включване в курсове за професионална
преквалификация и програми за обществено въздействие: може би най-превъзпитателната мярка от всички – по
същество представлява възможност за
някакъв вид трудово обучение и трудова
интеграция, за изграждане на социални
навици, създаване на умения, които да
им помогнат в живота занапред – набавяне на минимум необходими средства
за съществуване по законоопределен и
позволен начин.
2. Безвъзмезден труд в полза на обществото: пробационна мярка, задължаваща ме да положа неплатен труд в полза
на обществото, без по никакъв начин да
се ограничава свободата ми като осъден…
Искам да подчертая, че всяка една некомерсиална изложба (не аукцион) всъщност е безвъзмезден труд в полза на обществото – изкуството провокира, реагира, задава въпроси. Той не се заплаща,
авторите имат само разходи (за мате-
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Плакат с участниците в изложбата

риали, време за създаване на културния
продукт, транспорт и др.), а откупки
или финансова подкрепа няма поради посочените вече причини.
Тоест ние, художниците, всъщност сме
в режим на пробация!
Разбира се, циникът би казал, че никой не
ни задължава да правим изкуство, но тогава възниква фундаменталният въпрос:
какво ще се случи с изобразителното
изкуство в контекста на отбелязаните
по-горе тенденции? Българското общество ще има ли в бъдеще нужда от изкуство? И изобщо можем ли да си представим живота без изкуство?
Тези въпроси задава изложбата „Мащаб
1:100 000. Изкуство в пробация“. И ще

припомня, че задачата на изкуството е
да задава въпроси. Отговорите ги дават
други – властимащите.
Искам да благодаря на ръководството
на Градската художествена галерия във
Варна, което даде съгласието си за реализирането на четвъртото издание на
проекта "Мащаби във..." . За мен Варна
е много специален град. Град, от чиято
фабрика „Вулкан“ изригна лавата на съвременното българско изкуство с найдобрите си художествени примери. Тази
изложба е нашата благодарност към
Варна и всички тях!
Илиян Лалев
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ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЯ
НА ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ

септември 2019
Регионален исторически музей – София
Бързам да уточня, че става дума за една
твърде специфична разновидност на
дигиталната фотография, която вследствие на сложни процеси на допълнителна обработка придобива характеристиките на „живопис-фотография“, тъй
като метаморфозира до равнището на
завършена уникална картина.
По същество самостоятелната изложба на известния наш художник Велизар
Петров е първата по рода си тематична артдигитална експозиция, която
включва 34 фототабла с размер 100/70

Велизар Петров / от изложбата
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см. Сюжетите и мотивите са различни
представителни топоси от София (сгради, улици, обществени пространства и
т.н.). В тях автентичният обект от
фотокомпозицията е дигитално променен цветово и светлинно, без това да се
отразява на неговата разпознаваемост.
Осъществяването на такава изложба
е дълъг процес както като откриване
и селектиране на представителните
обекти от града, така и като дигитална
обработка. Последната е отнела на автора около три години и половина.
Така представени и отпечатани на релефен текстилен материал творбите
действително придобиват живописен
ефект. Със сочния и наситения си колорит, с изчистената си композиционна

изложби, критика
организация, с точно подбрания ракурс
те балансират на границата на „представителния изглед“ и на урбанистичния пейзаж, като съчетават в себе си
предимствата и достойнствата както
на дигиталната фотография, така и на
живописта. Това уникално съжителство,
реализирано в ярки, запомнящи се произведения, което ни помага да погледнем сякаш с нов, необременен и освободен от ежедневната рутинност поглед
към града, е основното достойнство и
качество на тази чудесна изложба.
Чавдар Попов

СКУЛПТИРАНАТА
РЕПРОДУКТИВНОСТ И АРИТМИЯ
НА СЪВРЕМИЕТО

Изложба на Емил Попов и Атанас Яранов
октомври 2019
Галерия „Nova art space“, София
Отдавна познавам големия скулптор
Eмил Попов и като философ и мислител,
способен да обективира фундаментални
истини от живота като относителен
и само по-известни проблеми разумeн,
но по панорамен поглед (абсолютно безсмислен, както го е разбирал гениалният
Лев Толстой). И в най-новата изложба в
импозантната галерия „Nova art space“
тази амбивалентна насоченост големият творец втълпява на своите почитатели като паралелно протичаща
в хармонично единство или в несъвместимост. И винаги остава у тях впечатлението за нова среща с красотата във
форма и съдържание на своите най-често ретроспективно излагани творби.
Красотата е еднакво съизмерима със съвършенството и оригиналната неповторимост и авторска разпознаваемост

във формата. И най-зловещи и отблъскващи реални обекти са моделирани от
този творец в блестящо арт превъплъщение.
И ако изложбата на Емил Попов „Вълчицата“ ме настрои за интерпретативен
размисъл в духа на Дерида, тази едностранчивост се оказа ограничена по отношение на изложбата в галерия „Nova
art space“. Не са една и две дълбоко позитивните и градивни идеи, обективирани
в нея... На първо място може да се постави общочовешката идея за изконната
репродуктивност на човечеството или
за майчинството, еднакво издигнати в
култ в едноименната картина с кърмеща
хищница („Майчинство“) и в мащабните, богато надарени детеродно глинени
скулптури на жени от поредицата „Въплъщения на Ева“. Или това са брилянтни творби от библейски и митологичен
вид, способни да красят и най-модерен
интериор („Идолна фигура“ 1 – 6, „Авел“,
„Конник“ 1 – 3). Особено богата на селски
и трудови идилии е наративно озаглавената визия „Отдавна, сега, преди да се
случи“, както и пастишно номинативно
определената с „Опит за летене“ пластика...
И най-новата ретроспекция на проф.
Емил Попов поражда у зрителя от раз
отдавна усетеното от публиката амплоа на твореца, умението му да вдъхва на своите творби всички рискове на
обективната и субективна конфигуративна деформация, която поражда у
посветените и душевен смут от несъвършенството на реалния свят и на
човека. Перманентно изразяваната в
изкуството му емоционална импулсивност се основава на преходността на
всяко добро и зло в съществуването. Тя
е в духа на теоретическата психология
на Анри Бергсон за подсъзнанието и ин-
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туицията и на Зигмунд Фройд. И у Емил
Попов изкуството на подсъзнанието, на
асоциациите, инстинктите и интуицията има психофизиологичен и специфичен
естетически фонд, както и непознато
от други творци еволюционно основание. Метафизическата трансформация
на жизнения и естествен обект или
представа довежда автора до изцяло
автономно създаден художествен образ
с условна фигурална схематичност и дифузно знаково загатване.
Преминал през всички тенденции на модерното изкуство, Емил Попов достига
до перфектно изобразяване на вечно
страдащата душа на човека. Убедително изразената позиция на художника, неговата готовност да претворява
скулптурно и нарушени в своята цялост
образи на хора и животни („Бик“, „Главата на агнеца“...) ни внушава идеи от
философското понятие теодицея, т.е.
оправдание за Господ, че е допуснал злото в света като вечно изпитание и съд.
В светлината на Аристотеловото
твърдение отпреди 2400 години, че човекът е обществено животно, експозицията с творби от Емил Попов определя
общуването на хора и животни като
иманентна сила на разумното съществуване. Вчувствам се в двуетажно разположените пластики и все по-властно
ме завладява усещането за изящество, а
и за изолация от околния свят. Не се запитвам от какво е направена овеществената интуитивно идея, скулптурата
не се интересува от това. И защото
целокупното творчество на Емил Попов
е пронизано от хуманизъм и от човеколюбиво познание чрез скулптирани форми
на авторската съпротива срещу сгрешените кодове в природата и обществото.
Владеещият перфектно пулсовата диагностика на човешкото общество тво-
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рец умее да превъплъти опустошенията
от хроничната аритмия като артистична игра с магическо въздействие, да
активира съзнанието на ерудираното
войнство от почитатели с хедонистично настроение в концептуално обективирано чудо...
Изложбата в галерия „Nova art space“ се
различава като философска нагласа на
твореца при сътворяването на експонатите и в страстния си стремеж да я
превърна в „свое духовно притежание“ се
обърнах в писмо до нейния автор:
Любезни професор Попов,
След вчувстването ми във вашата изложба „Вълчицата“ в галерия „Ракурси“ и
отпечатването на моя отзив в „Литературен вестник“ изпитвам недоизказано желание да споделя и други мисли за
изкуството Ви. Това писмо е провокирано
и от реакцията Ви по телефона от село
Дрен: „Никой не е писал за мене по този
начин!“ Отвърнах Ви с латинската мъдрост: Sapient sat!*
По принцип скулптурата като изкуство
винаги е „екзистенциална“, доколкото
предаването на смисъл e решаващ момент във Вашия стремеж да изобразите
по свой неповторим начин обсебените
от дявола в тяхната нарушена цялост.
И като философия на скулптурната регистрация на човешки достойнства, и
на неподлежащо на логичен контрол в
девиантно поведение свързва изкуството Ви с индийското понятие сансара:
„Всичко е живот: любов, самота, стремежи и покруса... Повтарящ се кръговрат в индивидуалния живот, където и
да погледнеш, все блъсканица и суетене в бясна надпревара за удоволствия,
трескаво бягство от болката и смъртта. Светът е нападнат от болен и меланхоличен смог. Всичко е сансара.“

изложби, критика

Общ изглед от изложбата

Другият, херменевтичен подход към Вашето изкуство минава през конструктивизма на френския философ Жак Дерида.
Основанията за това убеждение са в множествения конфликтен и неравен характер в пластиките Ви. В болшинството
от тях отделните съставки избягват
абсолютната хармония в съчетаването
и запазват многообразието и устойчивостта. В духа на конструктивизма Вие
се насочвате към такива девиантности,
които зрителят ще определи като драматични. Всеки арт просветен зрител
открива присъщо на творбите Ви логично противоречие в различни области
на сдружените във въображаемо примирение антропология и зооморфия. Или в
релефното изобразяване на неразрешими
проблеми от физическо естество.

Привлича ме фактът, че в духа на Жак
Дерида Вие отричате в своето изкуство критериите на реалното съществуване и обективирате митологично идеята за видоизменение на функцията както
на отделните части, така и на цялото.
Сега и завинаги бъдете благословен, Маестро Емил Попов, за сътвореното от
вас самовглъбено интелектуално и романтично изкуство, провокиращо у многобройните Ви почитатели философски
размисъл и синтез!
Кирил Попов

*Sapient sat (лат.) – умникът ще разбере

65
брой
01 / 2020

СБХ бюлетин

хроника

През месец ноември-декември
2019 в галерията на СБХ на ул.
„Шипка“ 6 Димитър Ангелов,
Добромир Бонев, Елена Гуглева, Кремена Жобова, Красимир Методиев, Стефан Лютаков, Иван Русев и Цветослав Христов представиха
пластики, създадени по време
на творческа резиденция в
Арт център – Илинденци. За
проекта „Зони на контакт“
на фондация „Поддържане на
изкуството в България“, финансиран от програма „Дебюти“ на Министерство на
културата, проф. Стефан Лютаков споделя: „Сигурен съм,
че съвместната работа на
студенти и преподаватели
от специалност „Скулптура“
ще бъде с неоценима полза за
бъдещото развитие на младите скулптори и ярък спомен
от едно истинско и пълноценно творческо общуване.“

„Приключения и срещи в паралелни светове“, изложба на
Александрина Игнатова, бе
показана през декември 2019
в галерия-книжарница „София
прес“. Познатата най-вече
като сценограф художничка
представи сценографски проекти и творби в акварелна
техника, събрани в циклите
„Клоуни“, „Клоуни и музи“, „Изгубени в карнавала“, както и
поредица от импресии, свързани с пленери „Кабиле“.
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Николай Янакиев взе участие
в Art camp Малта 2019 през октомври след конкурс, обявен
от СБХ по покана на организаторите. В пленера участваха
20 художници от Европейския
съюз, Северна Африка и Близкия изток. Творческите срещи започват през 2008 и се
насърчават от ЮНЕСКО.
Излезе от печат „Български
букви и винетки“ (2019, „Матадор 74“, 200 с.) на художника Стоян Зарков. В книгата са
поместени различни буквени
решения, с които авторът
разширява палитрата от
форми на кирилицата. Може
да бъде закупена от СБХ, „Хеликон“ и др.
Изложбата „Пластове“, открита на 23 октомври 2019,
в галерия „Арт Алея“, София,
включва 31 абстрактни картини на Магдалена Николова,
правени по различно време
и с различни техники. Живописни платна са включени в
контекста на философските
разсъждения, размисли и състояния на авторката.

„Мотиви“, изложба на младата скулпторка Николета Иванова, бе открита на
8 октомври в столичната галерия „Сезони“.

През октомври Ясен Гюзелев
представи илюстрации по
Жул Верн и Пушкин в галерия
„Арте“, София.
През ноември 2019 във варненската „Галерия 8“ Елица
Матеева-Паскинс показа за
първи път пред варненската
публика новите си живописни
платна, събрани в изложбата
„Старите лодки“.
„Няма „Аз“, няма „Имам“, няма
„Съм“ е мотото на изложбата в галерия „Академия“,
открита на 17 декември 2019.
Това е цитат от романа
„Думи няма“ (1949) на Самюъл
Бекет, чиито творби в найголяма степен представляват критика срещу реалистичната традиция. Участващите в проекта 21 автори
се оставят да бъдат провокирани от цитата на Бекет,
разсъждавайки за човека и
неговата същност.
Изложба на Станимир Видев
(живопис) и Кирил Матеев
(скулптура) бе показана в галерия „Аспект“ в Пловдив от
28 ноември до 11 декември
2019.
На 17 октомври 2019 в ХГ –
Добрич бе открита изложбата „360 градуса“ на Геновева
Рогова. Акцентът в нея е
артинсталация в 360 цвята,
създавана 360 дни. Експозицията включва и принтове, в
които изображенията са експонирани на лунна светлина
при лунно затъмнение.
Жанет Левордашка представи „Живот и живопис“
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през октомври 2019 в галерия
„Арт център 3“ в Плевен. Изложбата живопис, текстилни
пана, колажи и пластики е в
характерния ѝ абстрактноасоциативен стил и прецизно
изпълнение, усъвършенствани
за 40 години творчески път.
През октомври 2019 Тереза
Зиковска празнува 20 години
творческа дейност с изложба
„Цветни следи“ в ГХГ „Борис
Георгиев“, Варна.
В изложбата „Есенен салон“
на великотърновските художници (18 октомври – 9 ноември 2019) в Изложбени зали
„Рафаел Михайлов“ участваха
118 автори с 201 творби. Бяха
присъдени три равностойни награди: Николай Иванов
(живописна творба „Път“),
Милко Минчев (скулптурна
инсталация „Паяци“) и Николай Чемберски (кинетична
скулптура „В близост“).

Изложбата „Заедно“ (куратор Ружа Маринска) на Ива
Хаджиева (скулптура) и Димитър Арнаудов (живопис)
бе в галерия „Дебют“, София,
през ноември 2019.
През ноември 2019 в галерия
„Ракурси“, София, Велико Маринчевски представи изложбата си „Лунни отражения
II" – цикъл графични творби,
създадени в Китай.

Изложба живопис на Петър
Пиронков бе открита на
17 октомври 2019 в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“,
Кюстендил.

През ноември 2019 арт галерия „Ларго“, Варна, представи
изложба живопис „Фрагменти
от Рая“ на Цветан Лазаров.
На 14 ноември 2019 в ХГ – Добрич бе открита фамилна изложба по повод 70-ата годишнина на художника Иван Йотов съвместно със синовете
му Николай и Златил Йотови.
В изложбата са включени дървопластика, скулптура и живопис.
Изложбата „Стъкло и метал“
на скулптора Хари Арабян
беше открита през декември
2019 в столичната галерия
„Нюанс“.

На 1 ноември 2019 в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във
Велико Търново Сашо Филев
представи изложбата си и
своята книга. Експозицията
включва композиции на историческа тематика, пейзажи,
фигурални композиции, в чийто център е образът на жената.

Галерия „Видима“, Севлиево,
представи „Някъде, някога и
сега“, четвърта самостоятелна изложба на живописеца
от Дряново Антон Антонов.

На 13 декември в „Галерия 8“,
София, бе открита изложбата „Джобна скулптура в
джобна галерия“ на Зиятин
Нуриев, в която са показани
13 пластики.

В галерия „Райко Алексиев“
през ноември бе представено творчеството на Ташко
Попов от последните години
на живота му. Той е автор на
графични знаци, шрифтове,
плакати, пощенски марки,
пластики. В последните години работи живопис и оставя
впечатляващо наследство –
симбиоза между визуално чистото и плакатно мислене в
сложни живописни платна. В
малката пластика в експозицията той представя формулирания от самия него като
„овеществен абсурд“ визуален проблем.

„Вибрации“ – изложба на
Светлозар Захариев бе показана в галерия „Сезони“, София, през декември 2019.
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ЗА КРИТИКАТА
Редакцията на бюлетина на СБХ публикува мнения и критически
коментари, като не се намесва в тяхното съдържание и така информира за различни гледни точки към проблемите на изкуството днес.
Дебатът за критиката в изкуството като че ли е затихнал в
последните години. Началото му може да се потърси в периода
между двете световни войни, когато писатели, театрали, художници разпалено коментират и не крият своето неодобрение
относно някои творчески изяви. Тази бурна критическа страст е
типична за времето, когато не само в печата, но и лице в лице
са изричани остри, дори осъдителни квалификации за най-новата
творба на идеен опонент, конкурент или просто антипатичен
автор. В такава среда не само положителната рецензия, но дори
добра дума и похвала от страна на именит съвременник са имали
тежестта на обективна професионална оценка.
Век по-късно, в периода на дългия преход, критиката до голяма
степен е поела и функциита на куратор, пиар и съучастник на
отделни автори и групи, а диалог между критиците на практика
не съществува. Извън публикациите в научните форуми и издания, които са по-скоро стъпки за трупане на академичен престиж
и кариерно развитие, средата за анализ на изкуствата все повече залинява. В следващите броеве ще публикуваме и други статии
по темата.
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КРИТИКАТА УМРЯ, ДА ЖИВЕЕ
КРИТИКАТА!
(ИЛИ ЗА ОПЕРАТИВНАТА КРИТИКА
В СЕГАШНО ВРЕМЕ)
За критиката от периода на прехода
трябва да мислим с инструментариума на различната социокултурна среда, в която тя се е зародила и която е
обслужвала. Това важи и за критиката
във всеки един период. Не може днес да
ѝ приписваме функциите, които тя е
имала по време на прехода, в зората на
неконвенционалните форми или в годините на социализма например.
Това е и основният проблем на критиката днес – начинът, по който тя се
възприема, и функциите, които ѝ се
вменяват, идват от едно друго, отдавна отминало време. Ние мислим за нея с
инструментариума на прехода, а бързите темпове, с които се развиват технологиите и изискванията на времето,
в което живеем, налагат други правила,
съответно и друга роля на критиката днес. И докато критици, куратори
и художници не осъзнаят това, тя ще
продължава да бъде маргинализирана,
обслужваща и „безполезна“, както се
твърди в нашите среди напоследък.
По време на прехода критиката претърпява редица трансформации. От идеологически обслужваща силните на деня тя
постепенно започва да се отърсва от
зависимостта си и с появата на N-формите преживява своя катарзис, изразен
в тоталното откъсване от обслужващата си функция.
Проблемът с „изоставането“ на българската критика е съществувал още

тогава и нейната догонваща изкуството роля е съпътствала развитието ѝ
още в зората на прехода. Галина Лардева в книгата си „Изкуство на прехода“
(София, 2008) пише: „При новите форми
критиката вече има различни функции,
следователно днес тези функции са още
по-изменени, наложени от новата среда
на творчество, на които критиката
все още не съумява да отговори с правилните инструменти“ (с. 77).
Подобна теза защитава и Филип Зидаров в статията си „С риска на истинската безпристрастност“ във вестник
„Пулс“, бр. 21 от 1986 г., като я определя като „професионално съсловие с чисто гилдийни претенции“. Той казва, че
„изкуствоведът няма реално влияние и
средства за въздействие върху творческите процеси, а и не е допускан до тях.
(...) Изкуствознанието от второ лице на
художествения живот е превърнато в
негово следствие и послушен придатък,
чиито задачи се изчерпват в това да
констатира и регистрира, да популяризира и рекламира (творческите завоевания), да тълкува и обяснява (дълбочините
на авторските прозрения), да оценява и
славослови (творческото самолюбие) и
в никакъв случай да не влияе върху художествените процеси.“ Тази констатация за състоянието на критиката тогава е валидна и днес. Причините за това
се коренят още в онези години, когато
нито критиката, нито художниците са
имали инструментите за това какво да
правят със своята свобода. Критиката е
замръзнала в социализма, когато ролята ѝ
е била да изпълнява именно тези, изброени от Филип Зидаров, функции.
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Постепенно в началото на 90-те години
започва да се говори за критика като куратор и възможността да се правят научнообосновани и концептуално осмислени изложби. По този начин дейността на критика започва да се включва в
цялостния творчески процес, като тя
вече не е само коментатор и посредник
между изкуство и публика, а и „фиксира
произведението в своята интерпретация“ (Лардева, Г., с. 74).
Значимите изследвания за този период според мен трябва да се разглеждат
отделно, като разделим тези, писани по
негово време, и тези, при които има определена времева дистанция. Това дава
възможност за очертаване и формулиране на определени линии на развитие,
направления и течения в изкуството ни.
За мен най-изчерпателна откъм представени автори и тенденции (въпреки
някои претенции от определени автори), придобила вече едва ли не христоматиен характер, е „Авангард и норма“
на Свилен Стефанов. Писана с близка
времева дистанция, тя представлява
точен обзор на изкуството от периода,
като в нея са „регистрирани“ с еднаква
тежест прозведения и творци, без значение към коя група или гилдия принадлежат. Това важи и за „Изкуството между
традицията и провокацията“ от същия
автор. В по-ново време обаче тези „разделения“ и „пристрастия“ вече се открояват доста ясно. До такива изводи
би стигнал всеки, който е запознат с
трудовете на Свилен Стефанов и разгръща „Въведение в българското съвременно изкуство“ на Весела Ножарова.
Един и същ период с едни и същи автори
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и произведения, представен през призмата на пристрастието на пишещия,
предизвика вълна на недоволство и негативни коментари (за справка – Грозданов, Д. С изложби, акции, лекции, книги
се конструират нови „активни борци“.
Въпреки.ком).
От друга страна, в книгите, издадени в по-късно време, което е дало възможност за историческа проверка на
случилото се, вече ясно се формулират
тенденции и се правят изводи. „Изкуството на прехода“ на Галина Лардева,
„Постмодернизмът и българското изкуство“ на Чавдар Попов, „Българският
видеоарт“ на Юлиан Митев могат да се
определят като значими изследвания за
този период, които не само го историзират, но и оценяват и критикуват. Тук
бих споменала и т.нар. ретроспекции:
каталог „20 години фестивал Процеспространство“, „Сдружение „Изкуство“
в действие. 25 години – кауза и инструмент за художествени стратегии“ на
Орлин Дворянов, каталог към изложбата
„Изкуство за промяна 1985 – 2015“ в СГХГ.
Последната определям като едно своеобразно пробуждане, защото предизвика
толкова много реакции, критики и коментари сред задрямалата общност от
критици и художници, колкото досега не
помня да се е случвало. Тя си остана трън
в петата, защото още веднъж напомни
на обикновения творец, че няма място
в историята на изкуството, както и в
подобни галерии; че кураторът е сила и
винаги има право; че историята се пише
от силните на деня и бива лесно подменяна, когато няма алтернатива, когато
не се говори за другото изкуство, което
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се случва непрестанно. Напомни, че все
още съществува безумното деление на
лагери, обединени около определени кураторски кръгове и групи творци и че
всички останали, които не принадлежат
към някой от тях, живеят и творят в
паралелна вселена, от която я остане
помен за бъдещите поколения, я не.
***
Българската критика носи на раменете си едно „тежко наследство“ и това
може да стане ясно както от отношението на самите художници към нея,
така и от страна на публиката. Не, че е
ненужна. Неопределеното ѝ място в арт
средите и в самото общество я поставя в рамките на относителното. Казвам неопределено, защото в момента
тя е неадекватна. Средата се променя,
условията на творчество са различни,
изразните средства са други, а тя все
още борави със същите категории както преди. Не може днес, във времето на
свободния интернет и отворени граници, на социалните медии, които генерират новините, на инфлуенсърите, които диктуват модата в обществото,
критиката да продължава да комуникира
с неразбираема терминология изкуство,
което е толкова далече от публиката.
В този смисъл много актуален е коментарът на Ирина Генова от статията
във вестник „Култура“ от 1986 г., брой
21, „Закуската на изкуствоведа“: „Необходимостта от коментар на съвременните изследвания остава – дори и тази
необходимост на първо време да е просто от публичност, от реклама, а след
това от критически съждения“.
Ето защо не бива да заклеймяваме съв-

ременните комуникационни формати
като социални медии, ПР кампании и
прессъобщения, блогове за изкуство и
други на пръв поглед „несериозни“ опити
за критически подход. Те са съвременната и актуална арт критика днес и в
това тепърва ще се убеждаваме.
Румена Калчева

НЕ ОБВИНЯВАЙТЕ ОГЛЕДАЛОТО,
АКО ЛИЦЕТО Е ИЗКРИВЕНО*
Напоследък отношенията в света на
изобразителното изкуство все по-често ми напомнят за приказната героиня и
вълшебното огледало, което всяка сутрин трябвало да ѝ казва, че е най-красива
на света. Но, за съжаление, струва ми се,
че все по-рядко се случва огледалото да
изрича откровението, че не само тя е
най-красива, а има и други.
Днес изкуството е пряка жертва на компромиса, който правят и арт критиците, и арт журналистите – безпринципното хвалене на персони, творчества,
събития, концепции, които не заслужават подобно отношение. В работата си
като арт журналист също съм допускал
тази грешка. Грешка, защото огледалото се оказва криво, а изображенията –
парадоксални, смешни, тъжни и фалшиви.

* Eпиграф към шедьовъра „Ревизор“ от
Н. В. Гогол (1809 – 1852)

71
брой
01 / 2020

СБХ бюлетин

за критиката

Структурата на съвременния свят е изградена върху зависимости: финансови,
политически, морални, лобистки, лични,
и не бива да се учудваме, че нивото на
критиката пада и ще продължи да пада –
вече липсват критериите. Критиците
и журналистите би трябвало безпристрастно да кажат, покажат и докажат
кое/чие изкуство е стойностно, кой е
интересният творец, но в съвременните либерални общества всеки може да
заяви: „Кой си ти, че казваш какво може,
какво не може, кое е стойностно и кое
не?...“ Тази обезоръжаваща „свобода“
поставя него, критика/журналиста, в
абсурдна роля и не му остава нищо друго
освен с усмивка да си припомни, че „Всяко
решение създава нови проблеми“ (според
закона на Мърфи).
Българското изкуство очакваше решение преди 30 години. Надяваше се, защото идеологическите утопии на соцреализма го направляваха в свят без свобода
на мисълта и далеч от свободния пазар.
Промените, които настъпиха в страната ни, бяха осезаеми. Случи се и нещо важно: в България вече имаше независими
(хм!) медии и издателства – ситуация,
която даде възможност на изкуствоведите, на журналистите и въобще на
изкушените свободно да изразяват мнението си. Но се оказа, че изкуството не
е сред любимите теми на новите медийни „превъзходителства“, а и масовият
вкус гледаше в съвсем друга посока.
Появиха се „нови проблеми“ – почти огледален образ на старите. Партийните
функционери бяха сменени от лобита и
финансови благодетели; неусетно бяха
изградени кръгове от силно толерирани
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автори, остана и старата формула: без
протекцията и благословията на определени „фактори“ нищо значимо не може
да се случи. Резултатът: парадоксално,
но 30 години по-късно в България има
само имитация на арт пазар.
През годините разбрах, че за немалко
художници работата на журналиста се
измерва чрез броя на положителни рецензии. Но от известно време медиите
у нас изпаднаха в тотална криза (финансова, професионална, морална) и е повече
от ясно, че арт журналистиката е изчезващ вид, т.е. скоро медиите ще престанат въобще да обръщат внимание на
изкуството.
Не по-различно е положението и при нейната по-голяма сестра, арт критиката,
чийто авторитет стремглаво пое надолу, особено след последните грандиозни гафове в родното изкуствоведско
битие. Вследствие на това и доверието
към българското изобразително изкуство взе да става все по-дефицитно.
В копнежа си към елитарност изкуствознанието остана в омагьосания кръг на...
самодостатъчността и резултатите
са видими: почти няма задълбочени проучвания, липсва цялостен поглед върху
художествените процеси (ако въобще
има такива). Арт критика за самата...
арт критика. И за обкръжението ѝ. Навярно това е причината да нямаме нито
едно цялостно, обективно изследване
на българското изобразително изкуство
през последните 120 години например.
Днес пиарът основно замества мнението на критици и журналисти, а е въпрос
на професионална чест всеки от тях да
има позиция, вместо да бъде само „при-
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ходен ордер“ или „копирен апарат“.
Налагането на фалшиви авторитети е
ситуация без изход. Взаимната нетърпимост в българското арт пространство (и общество) е така безпощадна,
че последствията от този антагонизъм
неминуемо ще бъдат катастрофични.
Проблемът е, че не става дума за спор
между творчески идеи, а за... примитивни инстинкти: власт и пари.
За мен е важно, че след последните скандали в българското изкуство и култура,
сякаш започна диалог (първо в социалните мрежи), процес на пробуждане и
опит да бъдат обозначени пораженията,
които предизвикаха пагубният егоизъм
и безкритичността. Надявам се, че огледалото на критиката ще бъде смело и
няма да се страхува, че ще го... счупят.
Звучи като вълшебство, но...
Марио Николов

КРАТКА ИСТОРИЯ, НО НЕ
НА ВСИЧКО, А НА ДЕФИЦИТИТЕ

Един дълго отлаган коментар по повод
книгата на Весела Ножарова „Въведение
в българското съвременно изкуство
1982–2015“ (2018)
Ще си позволя да бъда откровен, нещо,
което все по-малко ни се позволява, защото, ако дръзнем да бъдем честни и
прями, да назоваваме нещата според
начина, по който мислим, то рискуваме да попаднем в хватката на живите
„първокласни“ умове от собственото
ни настояще. Рискуваме да се превърнем

в изключение, но не защото сме изключителни, а поради щото сме отказали да
бъдем ласкатели, ръкопляскащи в заслепен унес мълчаливци, притихнали там, в
ъгъла, професионалисти, за които добруването с другите е над всичко, дори
и над мерилото ни за истина. Отказвам
да бъда „пресметлив мерзавец“, но не за
да си навлека страдалческите доспехи
на самоотвержен рицар, а защото, макар и според мнозина наивно, вярвам, че
пътят на същностното подобряване на
реда на нещата в професионалното ни
поле, в което съсъществуваме художници, куратори, критици, историци на
изкуството, преминава през откровеността. Ето защо ще бъда честен и ще
кажа, че появилата се през май 2018 година книга на Весела Ножарова „Въведение
в българското изкуство 1982 – 2015“ е
много точна илюстрация на случващото
се в полето въобще на художествения
живот в страната ни. Тя е ярък документ за професионалните дефицити, с
които като че ли негласно сме стигнали
до консенсус да не се борим.
Нека още тук кажа, че като възможен
разказ за българското съвременно изкуство между 1982 и 2015 г., разказ, списан,
както авторката отбелязва, за „зрители, които имат нужда да знаят малко повече“ за развитието на съвременното
изкуство у нас, издаването на книгата
на В. Ножарова е важно събитие, отговарящо с формата си на поставената задача – да популяризира постиженията на
българските съвременни артисти през
последните 33 години и да маркира, разбира се, в едри щрихи общите процеси,
тенденции, а и някои изключения. Съв-
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сем естествено, както авторката сама
изтъкна в една от лекциите си (тази
от 16 април 2016 г. като инициатива на
фондация „Отворени изкуства“), които
са в основата на книгата, „нещата са
много по-сложни от това, което представям, но все пак това е въведение в
съвременното изкуство“, и нещо не помаловажно – това е разказ, в който се
поставя акцент само върху някои имена, които „могат да бъдат дълбоко оспорени от всеки един представител на
местната (локална) сцена, като имена,
които буквално потискат сцената със
своя изключителен авторитет“. В този
смисъл – всички обвинения за редукция,
за преднамереност на селекцията, за
субективност на предложения разказ,
макар и основателни, са несъстоятелни.
Защото, както изтъква Дейвид Лоуентал, всяка една история, ако „не проявява убежденията, интересите и въвлечеността в нея на автора ѝ, тя няма да
бъде разбрана или никой няма да ѝ обърне
внимание“, доколкото книгата на В. Ножарова изобщо може, а и въобще трябва
да бъде мислена като история на съвременното изкуство. Това е просто разказ,
за съжаление в много от своите части
написан с фактологични неточности,
неравно, неразбираемо и наукообразно дори, но личен разказ на автора –
според нейните възможности, сили,
компетенции. Разказ, който с всичките
си несъвършенства има право на своето
битие.
Ще бъда откровен – четох книгата на
плажа в Созопол в началото на август
миналата година. Припомних си много
неща и научих други, за които не знаех.
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Забавлявах се със стила на писане, с подбора на факти и с издиганите от авторката лозунги кои имена на автори са безспорни авторитети и кои – не съвсем,
кои творби и проекти са значими. Не помалко усмивки на фона на крясъците на
децата по плажа, августовското слънце
и морския бриз предизвикваха онези пасажи, в които В. Ножарова презентира
проекти с нейно участие, говорейки за
себе си в трето лице, единствено число, а понякога сама себе си се назовава
по име. Да, за хората от настоящото
съвремие, които по един или друг начин
присъстваме на художествената сцена
в страната и сме част от тази малка
„професионална общност“, предполагам,
че „Въведение…“-то – както и при мен,
предизвиква едновременно и одобрение,
и усмивки, а при някои от лицата, пряко
участвали в процесите между 1982 и 2015
година, огорчение, недоволство и гняв,
поради щото работата им не е отразена адекватно или пък въобще не присъства в този разказ. И всеки по някакъв
начин, сам за себе си, е прав.
Ще бъда откровен – сам аз не съм част
от този разказ. Той не е във фокуса на
професионалните ми занимания и ме
вълнува единствено като човек, чиято работа и живот се разгръщат
синхронно с него. Това обуславя и любопитството, а и въобще отношението
и ангажираността ми към личния опит
за историзиране на В. Ножарова, в който
повечето от героите все още са живи.
Това е задача колкото сложна, толкова
и отговорна, към чието решаване малцина се осмеляват да пристъпят. Но затова пък мнозина са ония, които безот-
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говорно роптаят, седнали край масата,
отсъждайки, че „тая книга е „боклук“,
истинска „манипулация за хода на развитието на съвременното изкуство“, в
която най-важното място е отредено
на групата артисти и куратори от кръга на една неправителствена организация като Института за съвременно изкуство, а всички останали, ако не са маргинализирани, не са оценени подобаващо.
Не се наемам да отричам или пък да привеждам аргументи в защита на което
и да е от твърденията, ала е факт, че
никой никому не е скършил писателския
устрем и не го е заставил да не списва
своя разказ за българското съвременно
изкуство. Именно в множествеността
на разказа някой ден може би някой ще
напише историята на изкуството, случило се в България между 1982 и 2015 г.
Защото книгата на В. Ножарова е всичко
друго, но не и история, както твърдят
мнозина, а и както е указано на задната
корица на самото издание – „първата
пространна история на българското изкуство от края на ХХ и началото на ХХІ
век“. Това е опитът на една изкуствоведка и кураторка да сътвори своята
приказка, да придаде значение на направените от други и – разбира се, от нея
самата „важни крачки“ в художествения
живот у нас, да остави своя документ за
случилото се на родната (локална) сцена
през последните няколко десетилетия,
на които самата тя е свидетел и „авторитетен“ играч. Съвсем различен е
въпросът как сетне тази приказка ще
бъде употребена и ще бъде ли конституирана като автентичен разказ за
събитията, като достоверна истори-

ческа хроника.
Ще бъда откровен – „Въведение…“-то
на В. Ножарова, а респективно и последвалите коментари, са овеществено
в слово свидетелство за онова, което
авторката на книгата изказва като безпокойство още в самия увод – „историята на българското съвременно изкуство
може да бъде прочетена като история
на дефицити“. За съжаление, дори самата книга е белязана от дефицит. Остър
професионален дефицит, за който отговорността е не само на В. Ножарова,
която, струва ми се, докато е създавала своята приказка, е била скована от
„всевъзможни мнения, авторитети и
предразсъдъци“. Отговорността не е и
само на нейните консултанти, издатели, продуценти – те имат свободата
да отстояват и легитимират своята
истина, поемайки отговорността, съзнато или не, че може би някой ден собствената им история ще ги опровергае.
Отговорността е и на всички онези
хленчещи, мрънкащи, недоволстващи
художници, куратори, критици, историци на изкуството, които не полагат
усилия да противостоят на това. Да
противостоят със своя опит, със своя
разказ за „истинската“ (каквото и да означава тук това) история на съвременното българско изкуство. Но за подобни
деяния се изискват кураж и усилия, при
това без гаранция за какъвто и да е успех. Има ли готови да поемат по този
път? Уви, малцина, а още по-малко да го
извървят докрай.
Бях ли откровен?
Пламен Хаджипетров
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ТОДОР ЕВГЕНИЕВ (1934 – 2019)
Тодор Евгениев е роден в Бургас. Завършва Художествената академия при проф. Георги Богданов през 1962 г. Творческият му път
е посветен на живописта и стенописа. Много години работи
като реставратор и връща към живот безценни икони в църкви
из Югоизточна България, в т.ч. и сбирката икони в на ХГ „Петко
Задгорски“ в Бургас. От 1990 г. до пенсионирането си е директор
на галерията.

СВЕТОСЛАВ МИЛЕВ (1944 – 2019)
Целият творчески път на Светослав Милев е свързан с ХГ „Димитър Добрович“ в Сливен, на която е дългогодишен директор.
Той работи всеотдайно и за облагородяване на градската среда
чрез изкуството. Завършил е скулптура във Великотърновския
университет през 1972 г. при Панайот Димитров. Работи в областта на малката пластика, комбинирайки мед, месинг, гранит,
дърво. Скулпторът си отиде внезапно, на път за галерията, където седмица по-късно бе открита негова юбилейна изложба.

РУМЕН МИХАЙЛОВ (1956 – 2019)
Румен Михайлов е роден в Шумен, където живее и твори. Завършва Великотърновския университет със специалност „Скулптура“
при Григор Кирчев. Изразява творческите си идеи в скулптура,
живопис и акварел, а темите са общочовешки, вечни. Самостоятелните му изложби извън България са в Марсилия (Франция),
Берлин (Германия), Бишкек (Киргизстан), Холандия, Люксембург,
Чикаго (САЩ), а в колективни изложби представя изкуството си
в Прага, Париж, Лондон, Братислава, Виена.
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СЛАВ БАКАЛОВ (1945 – 2019)
Слав Бакалов е сред най-изявените творци в историята на българското анимационно кино. В съавторство с колегата си Румен
Петков е удостоен със „Златна палма“ от фестивала в Кан през
1985 година за филма „Женитба“.
Слав Бакалов е роден в София. Завършва художествената гимназия в София, след това – Висшия институт по кинематография
(ВГИК) в Москва през 1974 г. След завръщането си започва работа
в Студията за анимационни филми „София“ като художник постановчик и режисьор. Там остава 15 години и създава 55 анимационни филма. Носител е на множество фестивални отличия – Първа
награда за анимация в Анси (Франция) „Златна плоча“ от Атина,
„Сребърен дракон“ от Краков, награда за постижения в анимацията от Отава.
В последните 20 години се обръща към живописта и представя
изкуството си в самостоятелни изложби в България и в чужбина –
Швейцария, Люксембург, Германия и др.

ЕЛЕНА БОТЕВА (1929 – 2019)
Елена Ботева е родена в град Севлиево, израства в София. Завършва живопис в Художествената академия при проф. Панайот
Панайотов през 1964 г.
Представя творбите си в многобройни национални, общи и групови изложби; има няколко награди за живопис. Последната ù самостоятелна изложба в галерията на „Шипка“ 6 е през 2014 г.
Творческият свят на Елена Ботева е изтънчен и изискан, от живописта ù струи любов и светлина.
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ИЛИЯ КАМБУРОВ (1947 – 2019)
Илия Камбуров е роден в София. През 1974 г. завършва Художествената академия, специалност „Дизайн“, при доц. Серафим Серафимов. Член е на секция „Керамика“ в СБХ.
Работи в областта на декоративно-монументалните изкуства,
керамиката и реставрацията. Участва в общи художествени изложби, в изложби на керамика и естетизиране на градската среда.
Многобройните са произведенията му, включени в архитектурата на обществени сгради из цялата страна.

НИКОЛАЙ РУСЕВ (1962 – 2020)
Николай Русев е роден в Хасково. Активната си творческа дейност започва през 1985 г., а през 1991 г. е първата му самостоятелна изложба. Ученик е на живописеца проф. Панайот Панайотов. Показал е живописните си творби в над 20 самостоятелни
изложби в България, а в чужбина се е представял в Българския културен център в Прага, галерия „Селин“, Париж, галерия „Дейвид
Хакет“ в Брюксел, във „Фамагуста гейт“ в Никозия по покана на
президента на Кипър.
Особено място в живота му и в неговия светоглед заема източното бойно изкуство айкидо. Работи и като художник в мащабни
кинопродукции.
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ПЕТРАНКА КАРАСТОЯНОВА (1951 – 2019)
Петранка Карастоянова е родена в София. Завършва живопис в
Художествената академия при проф. Иван Кирков през 1985 г. В
самостоятелните си изложби представя живопис и керамика.
Участва в национални и общи изложби с живописни творби. Отдава немалко години на преподаването на изобразително изкуство в 41-во основно училище в София.

ВАНКО УРУМОВ (1941 – 2020)
Ванко Урумов е една от най-ярките фигури на артистичното поколение, което влиза в българското изкуство в началото на 1970те и внася в него по-модерен дух и пластично изразяване.
Роден е във Варна. През 1971 г. завършва живопис в Художествената академия при проф. Панайот Панайотов. Работи в областта
на живописта, графиката, монументалните изкуства. Участва
във всички общи и национални изложби у нас, както и в представителни изложби на съвременно българско изкуство в Европа,
САЩ, Мексико, Канада, Индия, Япония.
Носител е на Голямата награда от Първия международен конкурс
за млади живописци (1976),наградата „Захари Зограф“ (1977), наградата на Биеналето за живопис в Букурещ (1979), Наградата на
Римската академия за съвременни изкуства „Медуза ауреа“ (1980),
и още други награди.
Дългогодишен директор на Градската галерия „Борис Георгиев“
във Варна.
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ТЕОФАН СОКЕРОВ (1943 – 2020)
Професор Теофан Сокеров е сред най-известните и значими съвременни български художници. Творчеството му е многолико и
богато.
През 1969 г. завършва Художествената академия – живопис при
проф. Илия Петров, и се установява в родния си град Ловеч. В периода 1971 – 1982 г. е председател на Представителството на
СБХ в града. По-късно се премества трайно в София.
Преподавател е по живопис в НХА, от 1994 г. е професор в академията.
Работи в сферата на живописта, рисунката, монументалните
изкуства, скулптурата. Участва в множество представителни
изложби на българско изкуство в чужбина.
Автор е на художествено оформление и стенописи в Патриаршеската църква, Царевец, Априловската гимназия в Габрово, Домпаметник на връх Бузлуджа, Националния музей „Земята и хората“, Националния дворец на културата, мозаечни пана в музей
„Васил Левски“, Съдебната палата и много други.
Професор Теофан Сокеров е лауреат на престижни награди за живопис – „Владимир Димитров – Майстора“ през 1979 и 1982 г., на
„Захари Зограф“ през 1984 и „Илия Петров“ през 1985 г.
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Теофан Сокеров / Интериор с колело, 1976 г.

