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На корицата: Оратория 
От изложбата „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“   
СБХ, Шипка 6, зала 1А. (фотография: Свобода Цекова)

Георги Петков / Притча 
от изложбата „Провинциалисти. Съвременни художници от Бургас“, СБХ, Шипка 6
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СБХ

На 25 юни 2021 в галерията на улица „Шипка“ 6 се състоя 20-ото 
общо събрание на Сдружение „Съюз на българските художници“. 
Дневният ред бе изчерпан в първия ден от обявените три 
последователни дни. 

Общото събрание избра за председател на СБХ Любен Генов за 
трети пореден мандат.

Новоизбраният Управителен съвет на СБХ е в състав:
Ивайло Дженев, Антон Стайков, Станислав Памукчиев, Олимпия 
Даниел, Долорес Дилова, Цвятко Остоич, Елена Панайотова, Деля 
Чаушева, Момчил Мирчев, Цветослав Христов – Цупи, Богомил 
Живков, Тоня Горанова, Слав Недев, Пламен В. Петров, Радослав 
Симеонов, Евгени Недев.

Общото събрание утвърди и Контролна комисия с членове: 
Никола Енев, Вихра Огнянова, Стоил Мирчев, Аделина Филева, 
Райнис Гелов.
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ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ НА СБХ, „ШИПКА“ 6

Фестивал на съвременната българска керамика – София 2021
1 – 17 септември 2021
откриване – 1 септември, 18 часа, 2 етаж

Данаил Атанасов – живопис
2 – 23 септември 2021, зала 1С
откриване – 2 септември, 18 часа 

Изложба конкурс за творчески престой в Сите де-з-ар – Париж
8 – 18 септември 2021, зала 1В
откриване – 8 септември, 18 часа

Георги Донов на 60 – скулптура
10 – 28 септември 2021, зала 1А
откриване – 10 септември, 18 часа

Никола Енев и Катя Петкова – изложба
24 септември – 7 октомври 2021, зала 1В 
откриване – 24 септември, 18 часа 

Минко Попдимитров – Mincasso – живопис
29 септември – 14 октомври 2021, 2 етаж
откриване – 29 септември, 18 часа 

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА НА СБХ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, „РАКОВСКИ“ 125

Борис Ненов (1921 – 2000) – живопис
9 – 30 септември 2021
откриване – 9 септември, 18 часа 
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КОНКУРС ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ 
В СИТЕ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ, ПРЕЗ 2022

Целта на конкурса е да бъдат избрани 12 художници за творчески престой 
(два месеца) в Cité internationale des arts, Париж, за календарната 2022.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
1. В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са 

пребивавали досега или са пребивавали в ателиетата преди 2012 
включително. В случай че някой от спечелилите конкурса реши да 
прекрати престоя си в Сите де-з-ар без основателни причини, той 
дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. Всеки отделен 
случай ще се разглежда от ИБ на СБХ. 

2. Необходими документи за кандидатстване
• заявление, което може да бъде изтеглено от sbhart.com или да се 

попълни на място
• творческа автобиография
• мотивационно писмо за целите на престоя
• портфолио, снимков материал или каталог, представящ автора, 

критически текстове (може и на електронен носител)
• разписка за платен членски внос в СБХ до 2021 включително.

3.  Подаване на документи
• дата: 2 септември 2021 от 10.00 до 17.00 ч.
• място: ул. „Шипка“ 6, етаж 4

В същия ден участниците в конкурса трябва да предадат и своите 
творби в зала 1В, ул. „Шипка“ 6, от 10.00 до 18.00 ч. Подадените след тази 
дата документи не се разглеждат от журито.
Всеки кандидат попълва декларация, с която потвърждава, че е автор на 
творбите, участващи в изложбата.
4. Изисквания за изложбата

• до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни 
изкуства)

• до пет творби в оригинал (за графика)
• списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
• репродукции в портфолио или до 3 броя табла (за пространствен 

дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)
• експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, за 

пространствено-обемни – до 6 куб.м. Обемно-пространствените 
творби, които изискват специален монтаж от автора и не подлежат 
на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в 
документален (снимков) материал.

Не се допускат студентски и дипломни работи.
Решението на журито ще бъде обявено на 8 септември 2021 при 
откриването (18.00 ч.) на изложбата на кандидатите.
Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и портфолиото 
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си в двудневен срок след датата на закриването ù. СБХ носи отговорност 
за творбите на кандидатите само 15 дни след закриване на изложбата.
5. Спечелилите конкурса (резидентите) правят дарение на творби 

за СБХ. Те се избират от представените в конкурса работи от 
комисия, назначена от ИБ на СБХ. Членове от секция „Графичен 
дизайн“ подписват декларация в срок до 30.09.2021, с която поемат 
задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 броя проекти за покана или 
постер. Членовете от секция „Критика“ подписват декларация, че ще 
осигурят 5 авторски текста (по 1 страница и половина) за нуждите на 
СБХ (бюлетин, изложбени проекти и пр.)

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 
СЛИВЕН 2021 

(пълният текст на статута на изложбата е на sbhart.com)

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Приемат се произведения от областта на живописта, скулптурата, 

графиката и неконвенционалните форми. Авторите във всички 
категории са свободни да ползват както класически, така и съвременни 
техники и технологии за създаване на творбите си. Технологичните 
характеристики на произведенията трябва да позволяват трайното 
им съхранение и възможност за реекспонирането им.

2. Представените творби са ограничени в минималния и максималния си 
размер:
• за живопис от 50/50 до 180/180 см без рамката
• за графика от 30/30 до 100/100 см без рамката 
• за скулптура от 40/40/40 до 150 см височина без постамента и площ 

до 1 кв.м.
• за неконвенционални форми (размерите да са съобразени с 

ограниченията, наложени на останалите категории, възможностите 
на организаторите и експозиционното пространство)

• за полиптих общият размер на произведението може да е:
- до 240/240 см за живопис
- до 150/150 см за графика
- до 200 см височина без постамента и площ до 1.5 кв.м. за скулптура.

3. Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, 
графика, скулптура и неконвенционални форми, като за всяка заплаща 
отделната такса преди онлайн селекцията.

4. Може да се участва с не повече от три творби в категория.
5. Произведенията трябва да са в подходящ вид за експониране.
6. Творбите се изпращат или предават лично на адрес:
 Художествена галерия „Димитър Добрович“
 Сливен 8800, бул. „Цар Симеон“ 2
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7. Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и 
обратно се поемат от авторите, като те трябва да отбележат във 
формуляра за участие начина на получаването им обратно – лично от 
ХГ „Димитър Добрович“ или чрез куриерска служба.

8. Задължителни са: 
 (всички необходими формуляри се изтеглят от sbhart.com):

• Формуляр за биографични данни 
• Декларация опис по матрица, зададена от организаторите. 

Документите могат да бъдат попълнени дигитално (може да бъдат 
сканирани и изпратени по ел. поща) или принтирани и написани 
четливо с печатни букви и подписани от автора или упълномощено 
лице. Типовите документи са в приложенията към статута

• Етикети за подаване и връщане на произведенията 
• Банкова разписка за платена такса за участие на банкова сметка:

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ – СЛИВЕН
TEXIM BANK
IBAN: BG03TEXI95451005835200
BIC: TEXIBGSF

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
1. Таксата за участие на творци, навършили 35, е 30 лв. и се заплаща по 

банков път.
2. При участие в повече от една категория на творци, навършили 35, се 

заплащат 30 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.
3. Таксата за участие на творци под 35 е 20 лв. и се заплаща по банков 

път.
4. При участие в повече от една категория на творци под 35 се заплащат 

20 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.
* Забележка: Ако журито не селектира творбите за участие в изложбата, 

таксата не се възстановява.
Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени 
творбите му, той се задължава да получи обратно творбите си на 
място от Художествена галерия „Димитър Добрович“ в срок от 10 
работни дни след закриване на изложбата. 
Всеки участник получава 1 каталог за участието си и има право да 
закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

СРОКОВЕ
1. Изпращане в дигитален вид на репродукции на творбите – от 7 до 

21 септември 2021 по упоменатите в VIII раздел електронни пощи. 
Параметри на файловете: 250 мм по дългата страна с разделителна 
способност 300 dpi, RGB или CMYK – за предпочитане подготвени 
за печат. Изображенията трябва да бъдат ясни, контрастни и 
репрезентативни.

с ъ о б щ е н и я
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2. Предварителна селекция на творбите – от 24 до 25 септември.
3. Получаване на творбите – от 27 септември до 6 октомври 2021.
4. Откриване на изложбата и връчване на наградите – 26 октомври 2021 

от 18 часа.
5. Закриване – 23 декември 2021.

КОНТАКТИ
Художествена галерия „Димитър Добрович“:
044/622083; 0892/218199;
e-mail: gallery_sliven@abv.bg
Представителство на СБХ – Сливен:
Илиян Урумов, председател: 0878/737932
e-mail: ilianurumov@gmail.com

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЛОЖБА В ЗАЛИТЕ НА СБХ

Заявления за изложби през 2022 ще се приемат от 1 до 30 октомври 2021 
на ул. „Шипка“ 6, ет. 4, при Марта Игнатова. За кандидатстването са 
необходими:

• формуляр (свален от sbhart.com или попълнен на място)
• концепция за изложба
• портфолио.

За въпроси: Марта Игнатова, 0879 149 562

ХАРТИИ ЗА ВИСОК И ДЪЛБОК ПЕЧАТ И АКВАРЕЛ

В галерия „Графикарт“ се предлагат продукти на най-старата италианска 
фабрика за производство на хартия „Magnani 1404“. Хартията, на която 
европейските владетелски дворове се доверяват векове наред, а 
художници като Пабло Пикасо, Джорджио Моранди и Джорджо де Кирико 
ползват десетилетия в работата си. 

Pescia White, 100% памук, 300 г/кв.м., 56 x 76 см
Pescia Crema, 100% памук, 300 г/кв.м., 56 X 76 см
Incisioni White, 50% памук и 50% целулоза, 310 г/кв.м., 70 x 100 cm
Incisioni 650, 50% памук и 50% целулоза, 310 г/кв.м., 35 X 50 см
Incisioni White, 50% памук и 50% целулоза, 220 г/кв.м., 50 x 70 см
Incisioni Avorio, 100% памук, 310 г/кв.м., 70 x 100 см
Acquerello Italia, 100% памук, 400 г/кв.м., 50 x 70 см

За допълнителна информация:
Галерия „Графикарт“, София, ул. „Златовръх“ 50
grafikart@grafikart.bg, 0894 543 434, 0898 517 375

с ъ о б щ е н и я
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НАПОМНЯНЕ  
ЗА ИЗТИЧАЩИ СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ:

(пълният текст за всяка изложба е на sbhart.com) 

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА „В НАЧАЛОТО Е НАТУРА 2“
През ноември 2021 ще се състои Национална изложба скулптура  
„В началото е натура 2“. 
Приемане: 1 ноември 2021 от 11:00 до 18:00 в СБХ, „Шипка“ 6, ет. I
Откриване: 5 ноември 2021 от 18:00 

VIII МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ „ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА“ – 
2021 РУСЕ

27 септември 2021 – краен срок за получаване на творбите 
13 октомври 2021 – откриване на изложбата и обявяване на наградите

За контакти:
+359 82 821 735
ruseartgallery@abv.bg
ruseartgallery.weebly.com

БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2021
Предаване на творбите – от 21 до 29 септември 2021. 

За контакт: 
- за живописните творби: Любомир Мечков, 0889 701 367
- за скулптура, графика и приложни изкуства: Дончо Планински
  0886 064 441

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА КЛАСИЧЕСКИ 
ТЕХНИКИ 2021

Творбите се събират от 15 септември до 1 октомври 2021.
Изложба – галерия „Средец“, 1 – 19 ноември 2021.

За уточнения: 
Пламен Петров, 0887 924 555, grafikart@grafikart.bg

с ъ о б щ е н и я
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС 
ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 2021

Г-н Тодор Стайков и комисия обявяват Национална изложба конкурс за 
живопис и скулптура за млади художници до 35 години от цялата страна, 
които не са студенти в настоящия момент.

Срок за подаване на портфолио – 7 октомври 2021 на електронен адрес: 
young.bg.artist@gmail.com 
Приемане на творбите – 23 октомври
галерия „Райко Алексиев“,  
ул. „Раковски“ 125, София.

ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ ,,ДЪРВОРЕЗБА“ 
Една от емблематичните изложби от 1980-те, получила широк 
професионален интерес и обществен отзвук, е Общата художествена 
изложба „Български предания и легенди“, проведена в залите на СБХ. 
Желанието на организаторите от секция „Дърворезба“ е да се направи 
съпоставка – и в нашето съвремие витаят предания, легенди и митове. 
Срок за изпращане на заявление за участие – 15 август 2021 г. (още на 
sbhart.com)

МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ – СОФИЯ
Десетото издание на Международно триенале на сценичния плакат 
предстои през 2022 г. Конкурсът е отворен към всички заинтересувани. 
Няма ограничения за възрастта на участниците, както и за броя на 
представените творби. Няма такса участие. Краен срок за предаване 
на проектите и заявките – 25 октомври 2021 г. (още на sbhart.com)

с ъ о б щ е н и я
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СВЕТЪТ НА БОРИС И СЛАВКА 
ДЕНЕВИ. ИЗЛОЖБАТА В СБХ Е 
ПОВЕЧЕ ОТ РЯДКО РАЗКАЗВАНА 
ИСТОРИЯ – ТЯ Е ЕМОЦИОНАЛНО 
ПРЕЖИВЯВАНЕ
19 май – 14 юли 2021
СБХ – Шипка 6, зала 1А
куратори: Антон Стайков  
и Свобода Цекова

Проектът е на фондация „Поддържане на 
изкуството в България“ и е осъществен с 
финансовата подкрепа на СБХ и Столична 
програма „Култура“

Обикновено една художествена излож-
ба по дефиниция трябва да бъде мислена 
като подредба на артефакти в прос-
транството на галерията или музея. Те 
могат да бъдат обединени по тема, вре-
ме, авторство и други признаци, а основ-
ната цел на срещата им е свързана със за-
дачата да се генерира своеобразен разказ.
Традиционно в българската практика, 
особено в случаите, когато говорим за 
музеен тип експозиции, уредниците, кои-
то след 1989 за по-шик свикнахме да назо-
ваваме куратори, подхождат ретроспек-
тивно – подреждат визуалния материал 
хронологично и по теми. По този начин 
показваните творби генерират визуален 
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наратив, който ни позволява да просле-
дим развитието на творческите теми, 
почерка на конкретни автори. Но при 
всички случаи най-често в тези разкази 
уредниците разполагат творби, които 
имат високи естетически качества.
Това боравене с „най-доброто“ логично 
подменя образ на художника и предпос-
тавя същностно изменение на негово-
то публично възприемане. Нещо повече 
– творчеството му се оказва изпълнено 
само с шедьоври, което не отговаря на 
действителността и по-важното – не 
позволява на публиката да разкрие реал-
ния път, който авторът изминава, за да 
достигне до най-значимите си творби. 
Този, нека го наречем романтичен, под-
ход на работа отдавна е дискредитиран 
и рядко намира употреба в световната 
изложбена практика. Не и у нас. В стра-
ната той все още продължава да е водещ 
и през годините е довел до същностно 
деформиране на представите ни за ху-
дожественото наследство на десетки 
имена в българското изкуство.
Особено ярък пример в това отношение 
са художниците Борис и Славка Деневи, 
които през 2010 бяха представени от Ве-
села Христова-Радоева с „най-доброто“ 
от тяхното художествено наследство. 

Двете изложби бяха съпътствани и от 
каталози, които и до днес свидетелст-
ват за извършената подмяна, въпреки 
че сама авторката, тогава като един 
от изследователите на фонд „Борис и 
Славка Деневи“, стопанисван от Съюза 
на българските художници и управляван 
от фондация „Поддържане на изкуство-
то в България“, познава добре цялото 
творческо, а и документално наследство 
на двамата художници. Подобна е ситу-
ацията и с монографичното изследване 
на Ирина Михалчева върху Борис Денев, 
публикувано през далечната 1964, в което 
авторката поставя акцент единствено 
върху „шедьоврите“ на автора, и то във 
времето, когато изкуството най-често 
се дели на буржоазно и социалистическо.
Могат да се приведат още десетки по-
добни примери за селекция, при която 
изкуствоведът, в специфичната си роля 
на познавач, на своеобразен демиург на 
историята на изкуството, определя 
кои фрагменти от творчеството на 
един автор са значими и кои трябва да 
бъдат назовани „боклук“ – отхвърлени, 
непоказани, забравяйки, че често тъкмо 
„отпадъкът“ ни позволява да разкрием 
важните стойности в творчеството на 
един автор и да го ситуираме адекватно 

а к ц е н т

От изложбатаОт изложбата



СБХ бюлетин брой
02 /2021

12

в големия разказ за художествения живот 
и явленията в него.
В контекста на всичко това се явява една 
изложба, която през последните седмици 
предизвика, при това съвсем заслуже-
но, вълна от емоционални коментари и 
реакции в медиите и социалните плат-
форми. Става дума за изложбата „Отвъд 
картините. За изкуството и живота на 
Борис и Славка Деневи“, уредници на коя-
то са Антон Стайков и Свобода Цекова. 
Те стъпват върху досегашния натрупан 
опит, оттласкват се от традиционни-
те модели и преди всичко отказват да 
подходят редукционистки към творче-
ския и документален архив на бащата и 
дъщерята. Резултатът е изложба, която 
без колебание бих определил като кул-
турно събитие като никое друго през по-
следните години у нас, и не без значение 

– в синхрон с добрите музейни практики 
в Европа, а и не само, от ХХI век.
Експозицията в зала 1А при СБХ на ул. 
„Шипка“ 6 идва след почти двегодишни 
изследователски усилия, а пред публика-
та се открива семпъл в замисъла си, но 
изключителен в реализацията си разказ. 
Самите автори на проекта, съпътстван 
и от печатно издание, побиращо в себе 
си основните пунктове от изложбения 
разказ, посочват, че изложбата е бази-
рана на проучване на художественото 
наследство и семейния архив на Деневи, 
завещан през 1983 на СБХ от Славка Де-
нева в последните месеци на живота ù. 
В експозицията са включени творби, фо-
тографии, обекти и документи, собстве-
ност на СБХ, много от които непоказвани 
досега, и произведения от колекциите на 
множество галерии в страната. Очерта-

а к ц е н т

От изложбата



СБХ бюлетинброй
 02 / 2021

13

ни са развитието на стила на двамата 
художници, възгледите им за живота и 
изкуството, но е осигурен и подстъп за 
надникване и в неосветените зони на 
творческия процес, в интимния свят на 
приятелствата, стремежите, идеалите 
на двамата автори.
Още плакатът към експозицията, дело на 
Свобода Цекова и Филип Попов, подсказва, 
че става дума за нещо отлично отпреди 
реализираните прочити върху наслед-
ството на Борис и Славка Деневи. Ръчна 
товарна количка с натрупани върху нея 
документи, радиоапарат Minerva, куп-
чина грамофонни плочи и два скулптурни 
портрета на героите в изложбения раз-
каз маркират посоките, в които ще се 
разгърне експозицията.
Наративът е развит в изложбени гнезда, 
в които са фокусирани отделни теми,  

а стотици артефакти изпълват прос-
транството. Естествената светлина, 
която нахлува през прозорците и която 
е употребена от уредниците на експози-
цията, като че ли се явява, за да подскаже 
на посетителите, че всичко в залата е 
своеобразно осветяване на едно сто-
летие, заключено между раждането на 
бащата Борис и кончината на дъщерята 
Славка. Двама художници, чиито име-
на, макар да познаваме добре, учудващо,  
въпреки досегашните проучвания и орга-
низирани изложби, не познаваме в тяхна-
та същност.
Отвъд големите им творчески пости-
жения, отвъд клишетата за репресии 
и недоимък, за високите естетически 
стойности. И не че всичко това не при-
съства, тъкмо напротив – то е изяве-
но ненатрапчиво и фино като част от  
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големия разказ за семейство Деневи и куп 
други епизоди от него за театъра, вещи-
те, експериментите, странстванията, 
перспективата, преводите, музиката, 
полетите, бързите скици и неугледните 
творчески опити.
За непрофесионалиста изложбата няма 
как да не се превърне в емоционално из-
живяване, а за вещото око – в своеоб-
разна провокация за размисъл относно 
мястото на Борис и Славка Деневи в ис-
торията на българското изкуство и пре-
ди всичко за разкриване и оразличаване на 
техния творчески метод и въобще – от-
ношението им към нагледа и овещест-
вяването му в границите на творбата. 
А експонираните в пространството 
документи – писма, фотографии, книги, 
на пръв поглед незначителни предмети 
от бита на художниците, се обособяват 
не в самоцелно изпълване на изложбата 
с артефакти, а в улики, доказателствен 
материал за всичко това.
„Отвъд картините. За изкуството и жи-
вота на Борис и Славка Деневи“ не налага 
начини на гледане, още повече на мислене 
за творчеството и житейския път на 
семейство Деневи, а предоставя възмож-
ност за жива среща с тях и завещанието 

им. Изправя ни очи в очи със собствена-
та ни изгубена, похабена, разтворена в 
невежеството ни възможност да бъдем 
честни. Ето защо изложбата „Отвъд 
картините. За изкуството и живота на 
Борис и Славка Деневи“, струва ми се, е 
преди всичко за нас самите, човеците 
от днешния ден. Поломени в бързеите 
на делниците си, затънали в притвор-
ства разни и лъжи, тя ни дава подход да 
се завърнем към големите стойности в 
битието. 
Защото светът на Борис и Славка Деневи 
като че ли не се отличава по нищо от на-
шия. Отличава го само едно – смисълът, с 
който са го изпълнили бащата и неговата 
дъщеря. Смисълът, който само ние можем 
да придадем на собственото си същест-
вуване. Отвъд всякакви политически док-
трини, отвъд злободневните картини на 
делника.

Пламен В. Петров
Текстът е публикуван във 

в. „Капитал“ и capital.bg

От изложбата
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НЯКОИ ОТЗИВИ В МЕДИИТЕ  
И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Зорница Христова
Преводач, издател, журналист (за Тоест.бг)
„Отвъд картините“ е необикновена не 
само с изложените творби, а като разказ, 
като читателско преживяване. Зад нея 
много силно се усеща задочното общува-
не с двамата ѝ герои – професионално, но 
не само. Също като добрата литература, 
тя те кара да видиш героя като жив чо-
век, който ти въздейства емоционално, 
влиза в зоната ти на комфорт и дръпва 
завесите, за да видиш света отвъд. Тази 
изложба е реабилитационен жест – не 
защото реабилитира Борис и Славка Де-
неви, а защото се опитва да възстанови 
справедливостта, честността пред ли-
цето на художественото наследство, да 
върне надеждата, че доброто времето 
ще го отсее. 

Георги Господинов
Писател 
Изложбата за Борис и Славка Деневи на 
Шипка 6! Вълнуваща работа, пълна с ис-
тории...

Мария Лaндова
Художник и преподавател
Изложбата „Отвъд картините“ отвежда 
далеч отвъд представите ни за изложба. 
Тя е откровение. Едно интелигентно и 
нежно, човешко представяне на Борис 
и Славка Деневи. Те двамата заедно по-
криват плътно две епохи. Кураторите 
са успяли да намерят точните акценти 
в прочита на живота и изкуството им 
в исторически, естетически, и екзис-
тенциален план. Правят го деликатно, 
без да натежават с присъствието си, 
без да пречат на зрителя в интимното 
общуване с двамата толкова фини и ари-
стократични, и абсолютно европейски 
автори – антиподи на шаячната правда 
в родното изкуство. Те са отстоявали 
стоически – въпреки битовата мизерия 
и тоталната изолация – свободата да 
бъдат честни в изкуството си. 

Ива Рудникова
Журналист
„Отвъд картините“ на „Шипка“ 6, пос-
ветена на живота и творчеството на  
Славка и Борис Деневи, е втората излож-
ба, на която видях разплакани хора. Пър-
вата беше Frida Kahlo в Лондон.

От изложбата
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Кирил Златков
художник, дизайнер, типограф
За първи път виждам толкова добре под-
редена изложба в българска галерия. Има 
и чудесна книга/каталог. Кураторската 
работа е на изключително високо ниво. 
Осмислянето на пространството не е 
самоцелно, в подбраните неща има исто-
рия, разказ, истинско познаване и разби-
ране на материята и, разбира се, висок 
вкус. Отделно от историята на изложба-
та, живота на художниците и историче-
ския контекст на изкуството им, още от 
момента, в който излязох от галерията, 
си мисля, че творчеството на Славка Де-
нева е много подценявано, недооценено и 
непознато. Много бих искал да имам пове-
че възможности да общувам с картините 
ѝ. Свалям шапка за усилията и талантите 
на Свобода Цекова и Антон Стайков. 

Тамара Вълчева
журналист
... Една изложба-събитие, която не тряб-
ва да се изпуска и която ще развълнува 
дори и тези, които не познават толкова 
добре българското изобразително изку-
ство. „Отвъд картините“ е разказ за жи-
вота и творчеството на Борис и Славка 
Деневи, създаден с внимание и уважение, 
което личи от всеки ъгъл на залата. През 
1983 г., в последните месеци от живота 
си, Славка Денева завещава семейния ар-
хив на Съюза на българските художници, а 
почти 30 години по-късно кураторите го 
обличат в думи и смисъл. Богата не само с 
творби и текстове, а и с много снимки и 
документални материали, изложбата ще 
ви преведе през години на война, труд-
ности и търсене на „чистото изкуство“.

Косьо Минчев
художник
Изключително важна изложба.

Весела Ножарова
изкуствовед, куратор
Без съмнение, „Отвъд картините. За 
изкуството и живота на Борис и Славка 
Деневи“ в салона на „Шипка“ 6 на СБХ е 
една от най-силните изложби, правени 
за наследството на български художници 
въобще. Стъпвайки на архива, останал в 
насипно състояние в къщата на семей-
ството, е разгърнат вълнуващ разказ 
за живота на баща и дъщеря, преминали 
през изпитанията, които времето и хо-
рата им поднасят. Как успяваш да запа-
зиш себе си, да не направиш компромис с 
изкуството си и на каква цена? Изложба-
та е създадена от Антон Стайков и Сво-
бода Цекова, които не са изкуствоведи, 
но са намерили перфектния баланс между 
историографския и художествения про-
чит. Подходът им не е линеарен и слава 
богу, на входа не ни посреща биографична 
справка в редичка, но е подход отварящ 
една по една вратите към различни био-
графични и тематични ниши, а разказът 
в тях се лее увлекателно в образи и крат-
ки текстове, с артистизъм, фантазия и 
точно намерени акценти. Това е задъл-
жителна изложба и за кураторите (уре-
дници) в държавните художествени гале-
рии в България. Дори мисля, че авторите 
й трябва да я превърнат в образователен 
наръчник, с който да започнат да правят 
обучения.

Зелма Алмалех
журналист
Забележителна изложба! Събитие на го-
дината!

Марио Николов
художник
Великолепна изложба. Адмирации за не-
вероятната и огромна изследователска 
работа на кураторите. 
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Майя Праматарова
режисьор, драматург
... Вълнуващо пътешествие във времето 
и изкуството, обхванало цял век.

Мариета Ценова
арт директор, куратор, дизайнер
Голям подарък за обществото ни. Дълго 
ще се помни.

Велина Мавродинова
художник, дизайнер
„Отвъд картините“ е явление и показва-
не на кураторско отношение и дълбочина.

Петър Станимиров
художник
Най-естетски подредената изложба, 
която съм разглеждал през последните 
пет години. От каталога, до последната 
витринка. Великолепно!

Анна Николова
художник
Най-интригуващото в изложбата е съв-
сем новият, различен подход – видения 
отвъд картините, през АРХИВА! Този 
подход превръща експозицията в СВРЪХ-
БИТИЕ! Изкуството, видяно през живота, 
през биографията на две големи лично-
сти, показана в изключителни докумен-
тални НАХОДКИ и великолепно намерени 
естетски детайли в интериора. Култур-
но събитие на тази страшна и паметна 
година, в която духовете на любимите 
мъртви помагат на живите да оцелеят 
духовно.

Чавдар Попов
изкуствовед (за въпреки.com)
Нима става дума просто за разказ, за ня-
каква хроника на събития, факти и доку-
менти, на които живописните и рису-
нъчните изображения служат единстве-

но като фон? При по-внимателно вглеж-
дане и прочит установяваме, че това, 
разбира се, далеч не е така. Замисълът на 
създателите на изложбата е по-сложен и 
по-дълбок – те са се опитали и успешно 
са реализирали идеята да създадат една 
особена драматургия на пространство-
то, „синкопирано“ на отделни тематич-
ни ядра и хронологични сегменти, чрез 
които житейските съдби и художест-
веното творчество на бащата и на дъ-
щерята, сплетени по неповторим начин, 
се разгръщат пред зрителя в нещо по-
добно на полифонично „стереозвучене“, 
при което отделните гласове не само не 
губят своята индивидуалност, но се от-
крояват още по-ярко и по-запомнящо се 
в контекста на обществения и на худо-
жествения живот в България през ХХ век.

Емил Георгиев
журналист (за в. Сега)
„Отвъд картините“ е необикновена  
изложба – не само за гледане, но и за дълго 
четене и размисъл.

Александра Гюзелева
журналист в БНТ
Прекрасна и вълнуваща изложба!

а к ц е н т

Основният екип на изложбата: Антон Стайков, 
Никол Карапеева, Свобода Цекова и Стефан  
Гаджовски. С благодарност към публиката и 
всички, участвали в реализацията на изложба-
та!
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КОННИЦИ. ОТКРОВЕНИЕ НА ЙОАН. 
ИЗЛОЖБА НА ЛЮБОМИР КАРАЛЕЕВ 
14 – 28 април 2021
СБХ – „Шипка“ 6, 1 етаж, зала 1B

„Конници. Откровение на Йоан“ е една 
дълбоко лична изложба, провокирана, по 
думите на автора, от съдбовни събития, 
случили се през последните две години, 
от края на 2018 до пролетта на 2021, към 
които не може да остане равнодушен. 
„Това е време, в което вълни от хора, 
прогонени от глад и война, напускаха до-
мовете си, други загубиха живота си от 
огън или в морето, почти достигнали 
обетованата за тях земя, опустошени 
от взривове села и градове, време на бо-
лест, която покосява милиони човешки 
животи. Вероятно всяко време и хората, 
които живеят в него, преминават през 

болести, глад, война, смърт… Всяко време 
и място имат своя Апокалипсис.“ 
Изложбата, натоварена с екзистенци-
ално напрежение и есхатологично пред-
чувствие, включва два основни цикъ-
ла – „Конници. Откровение на Йоан“ и 
„Война на конете“. В експозиционното 
пространство изплуват коне и конници, 
въплъщаващи мощ, сила, заплаха, унищо-
жение, смърт… Безмълвието придобива 
звучност, плахият шепот се извисява до 
остър вопъл, статичните форми се раз-
движват, а инертната материя оживява 
пред очите на зрителя.
В първия цикъл са представени чети-
римата конници – предвестници на 
Страшния съд. Каралеев изгражда силно 
въздействащи, наситени със сгъстено 
символно значение образи, следвайки тек-
ста от последната книга от Свещеното 
писание, Глава 6 [1 – 8]: [6:2] И видях, и ето 
бял кон, и на него ездач с лък; и даден му 
бе венец, и той излезе като победител, 
за да победи. [6:4] И излезе друг кон, риж; 
и на ездача му бе дадено да отнеме мира 
от земята, та човеците един други да се 
убиват; и даден му бе голям меч. [6:5] А 
когато сне третия печат, чух третото 
животно да говори: дойди и гледай! И ви-
дях, ето вран кон, и върху него ездач с къ-
пони в ръка. [6:8] И видях, и ето сив кон, и 
върху него ездач, чието име беше смърт; 
и адът следваше подире му; и им се даде 
власт над четвъртата част на земята 
– да умъртвяват с меч и глад, с мор и със 
земни зверове. Авторът умело използва 
четирите цвята – бял, червен, черен и 
сив, с които са описани конниците в „От-
кровение на Йоан“, всеки един от тях е 
изобразен със съответните атрибути – 
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Любомир Каралеев / Конници
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венец и лък, везни, меч, символ на различ-
ни събития и състояния – победа, война, 
глад и смърт. Апокалиптичните фигури 
на коне и ездачи са наситени с особен дра-
матизъм и ритуалност в движението. 
Вторият цикъл – „Война на конете“, ху-
дожникът създава във време на изолация, 
наложена от пандемията. Ситуация, коя-
то изостря сетивата за отсъстващото, 
отнетото. Като визуална метафора на 
случващото се Каралеев проследява мета-
морфозата на това миролюбиво трево-
пасно животно и превръщането му в звяр 
чрез кадриране на образа, показан в ракурс 
и движение. Всяка творба е плод на про-
дължителни размисли за света и човека. И 
ако попитате автора защо ги е нарисувал, 
то отговорът е: „Нарисувах тези рабо-
ти, защото не можех да не ги нарисувам. 
Те бяха изход“. Изход от едно пътуване 
през безпокойството, ужасното, гранич-
ното между живота и смъртта. 
Основно изразно средство за постигане 
на посланието е рисунката. „Рисунката 

е и начало, и край, но осъзнат творчески 
процес“, твърди художникът, според ко-
гото тя стои в основата на всеки твор-
чески замисъл; средството, което поз-
волява да изкристализира под ръката на 
твореца всичко, което вълнува съзнание-
то и бележи душата му. Композициите се 
отличават с виртуозност на рисунката, 
линията е изящна, категорична, свобод-
на, но и премерена, с онази особена плът-
ност, която придава монументалност на 
изображението. Любомир Каралеев рису-
ва върху различни повърхности – платно, 
дърво и хартия, използвайки текстура-
та и възможностите на материала, за 
да подсили внушението. При някои от 
творбите дървената основа е прогоре-
на, за да насити и усложни символиката в 
цялостното внушение на композицията. 
В една от работите, в която е изобразен 
черният конник, силуетът е изграден от 
сливането на боята с обгорената опу-
шена основа, фигурата като че ли е от 
течна магма, която всеки момент ще из-
ригне, за да унищожи всичко по пътя си. 
Докато в друга, при белия конник, този 
акцент заема пространството около 
изображението, създавайки загадъчност 
и мистериозност. Авторът насочва 
вниманието си към всеки детайл, за да 
постигне максимално смислово нато-
варване и изразителен пластичен говор. 
Думата апокалипсис предизвиква асоци-
ации с катастрофични събития – краят 
на света, земетресения, глад, болести, 
войни, но всъщност изначално означава 
„откриване, разбулване, разкриване“ (от 
гръцки αποκάλυψις). Изложбата на Любо-
мир Каралеев е една диаграма на време-
то, в което живеем, но дава и надежда, 
сочи пътя за спасение; само трябва да 
имаме сетивата, за да го видим.

Наташа Ноева
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АВТОПОРТРЕТИТЕ НА ЦВЕТА
9 – 29 март 2021
галерия „Culture Bench“, София

От години Цвета Явашева работи с хар-
тия, този най-близък до текстила ма-
териал, получен от растителни нишки, 
напоени с вода и след това пресовани. 
И винаги е стъпила с единия крак в хар-
тията, с другия – в текстила, специал-
ността ѝ от Академията. Цвета прави 
серии от малки пластични текстилни 
разработки, отлети в ръчна хартия, 
като древни фосили, белязали стъпките 
на цивилизацията ни; тъче черги по най-
стара технология, но от канапи, велпа-
пе, цветни хартии...

„Автопортрет“ е наречена най-новата 
ù изложба и там те са няколко – различно 
обработени графично и в цвят, допъл-
нени с рисунка фотоси-автопортрети. 
Потопени са в растер – също така раз-
нообразен по ритъм, релеф и матери-
алност. Този растер, както и играта на 
светлосянката върху повърхността са 
получени чрез преплитане по различен 
начин (наречен сплитка в текстила) и 
играят съпътстваща роля – деликатно 
съпровождащи рисунката. Тук техни-
ката – претъканите хартиени ленти 
с предварително отпечатан върху тях 
образ, е начин на изразяване на художник, 
съчетал тясната си специалност с ар-
тистичната идея точно като солиращ 
музикален инструмент на фона на перку-
сията, без която танцът също не става!
Допълнителен пространствен акцент 
в изложбата са малки пластики, изпъл-
нени в поредния вариант на описаната 
техника, кацнали върху цветни метални 
постаменти, хармонична част от цяла-
та работа. Нещо интересно в работата 
на съвременния художник (в случая тек- 
стилец) е постоянното отдалечаване и 
отново приближаване до техническите 
средства на основната специалност – 
живописецът бяга от живописта, но все 
пак мисли чрез нея, керамикът отива в 
скулптурата и т.н.
Колкото до текстила, това е материал, 
който съпътства живота ни и е познат 
всекиму, но в същото време крие смисли 
и дава богати възможности за разказ и 
внушаване на идеи. Всичко това е при-
чина текстилът във всичките му форми 
безапелационно да навлиза в съвремен-
ното изкуство. Дали подобни работи в 
крайна сметка са изящни или приложни, 
кой може да ми отговори?!

Михаела Пъдева
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БОЯН БОЯНОВ. 
РИСУНКИ И СКУЛПТУРА
18 май – 5 юни 2021
СБХ – „Шипка“ 6 , 2 етаж

С Боян се познаваме от годините на не-
говото следване в НХА, от времето на 
академичните уроци и усвояването на 
принципите, на които се гради пласти-
ческото пространство. Боян бе от най-
добрите, последователни и чистосър-
дечни студенти, едновременно топъл и 
открит и в същото време недосегаем. 
Тогава са се формирали освен професио-
налните умения и неговите личностни 
и духовни ориентири, определящи днес 
естетическия избор. Този избор, колкото 
спонтанен и искрен, толкова и закономе-
рен, колкото естествен и логичен, тол-
кова и странен и някак отдалечен. Във 

време, когато на световната артис-
тична сцена шества неоконцептуал-
ното и постсъвременно изкуство, Боян 
стои отстранен от този поток, оп-
ределя територията на свой духовен и 
естетически остров. Симпатизирам на 
това поведение, защото то пази като 
свой дълбок мотив принадлежност- 
та към вътрешно осъзнат духовен из-
бор, към импулсите, които извират от 
дълбоката сближеност с доброто и чис-
тото, иманентно присъщи на човешка-
та заложба, дадена ни в завещаното от 
по-високо измерение. 
Погълнати от пороя на времето и исто-
рията, като че ли забравяме за съдържа-
нията, които минават отвъд истори-
ческото, ситуативното, временното. 
Забравяме за онези самотни скитници, 
които не зачитат и не са подвластни 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Боян Боянов / Коне



СБХ бюлетин брой
02 /2021

22

на линейното време. Борис Георгиев във 
време, когато Европа се тресе от бури-
те на кубизма, футуризма, експресиониз- 
ма, дадаизма, абстракционизма, тър-
си упование в тишината на Ботичели 
и Пиеро дела Франческа, търси своето 
духовно единение някъде в Алпите или 
Тибет. Така, в усамотение и с дълбоки 
вътрешни основания, Боян стои устой-
чиво в свое автономно пространство, 
обработва и сее своята духовна нива. 
Боян стои незасегнат, неуязвим в чо-
вешката си цялост. Той е някъде със 
селяните, чешитите, особняците от 
трънския край. Той е в отрупаните със 
сняг ябълкови градини, той е някъде по 
стръмните пътеки на Метеора и Атон, 
с пеещите и молещите се монаси. Той е 
в светлината на момичешките лица и на 

хората от личното обкръжение. Заста-
нал в техните очи, Боян се взира с на-
дежда да открие доброто в нас. Откро-
вен, оголен и раним, Боян очаква своето 
и нашето спасение.
Това е най-мащабната изложба на Боян 
Боянов до този момент. Навлизайки в 
своята житейска и творческа зрялост, 
изборите изпитания са извели целостта 
на завършен светоглед, на нравствена 
и естетическа мяра. Изложбата сви-
детелства духовна ориентация, път 
през доброто и истината, път, избран 
и осмислен като свобода. Свобода извън 
суетните съблазни на артистичното 
Его, извън капаните на ситуативното 
живеене, извън обслужването на повсед-
невното.
На откриването на изложбата познат 
критик и културолог сподели, че излож-
бата го стъписва със своето чисто-
сърдечно откровение, че обезоръжава 
неговата теоретична ориентираност 
към съвременната култура. Отговорът 
е в безусловната човешка топлота и 
духовна откритост в тези скулптури и 
рисунки, в тяхната невидима сила да ни 
правят по-добри.

Станислав Памукчиев
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УСЕЩАНЕ ЗА РЕКА.
ИЗЛОЖБА НА РАДОСЛАВ НЕЙЧЕВ
10 – 28 май 2021
галерия-книжарница „София прес“

Пейзажната живопис не е непременно 
пресъздаване на натурата, а по-скоро 
нещо, конструирано отчасти на самата 
репрезентация или просто ехо от мина-
ли представи, което предизвиква свое 
собствено преживяване. Съставена от 
наподобяващи фрагменти, тя въздейст-
ва като цялостно възприемане на приро-
дата. Това се отнася особено за творби-
те на Радослав Нейчев, представени в 
изложбата „Усещане за река“, за когото 
пейзажът е предпочитан жанр.
Възприемани като пейзажи, неговите 

картини, разглеждани заедно, са по-ско-
ро продукт на състояние на духа и въз-
приятие на заобикалящата среда, от-
колкото конкретни изображения на оп-
ределени места. Те са симбиоза от наб- 
людения, фотографии, скици с акцент 
върху моментното впечатление и усе-
щане, пречупено през емоционалността 
на автора. Крайният ефект е резултат 
от напластяване на различни формални 
и концептуални елементи. Творбите му 
предизвикват странно и двусмислено 
повествование, често с атмосфера на 
радост, на лека тъга или предчувствие. 
Те изглеждат едновременно познати и 
въображаеми. 
Рисувани често и по памет, лишени от 
конкретни референтни точки, те по-
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стигат многообразието си чрез изобра-
зяване на различни атмосферни състо-
яния, природни явления, време на деня и 
нощта или дори сезони. Фотографията е 
използвана като изходен материал не за 
да се копира прецизността на фотограф-
ското изображение, а като „посредник“, 
препратка към елементи на паметта и 
съхраненото от нея. 
В техническо отношение Радослав за-
дълбочава пластическите си търсения. 
За разлика от по-ранни негови работи, 
тук обобщеното третиране преминава 
в по-конкретно разработване на де-
тайла, в засилена игра със светлината 
и колорита, контраст на ярки слънчеви 
петна и цветни сенки, безкрайни то-
налности и модулации на осветената 

водна повърхност...
Използвайки формите и цветовете на 
дунавския пейзаж, авторът изпитва 
видима наслада от насищането на ма-
териалността на живописния слой с 
уникалната светлина на района. Чрез 
леката, фина или по-едра текстура на 
четката той акцентира и извежда на 
преден план именно тази физичност и 
материалност на самата боя. Нейчев 
изгражда силна, добре балансирана компо-
зиция, уравновесявайки умело отделните 
ù елементи. Композициите са основани 
на постоянно присъстваща, макар и по-
някога слабо доловима хоризонтална ли-
ния, която създава усещане за дистанция, 
перспектива или внушава чувство за ат-
мосфера в пространството. 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Радослав Нейчев / Усещане за река
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Живото присъствие в изложбата са 
рибите. Носители на дълбока символи-
ка, те са неотделима, макар и невидима 
част от водния свят, който вълнува 
автора. Рибите въплъщават силата 
и способността на водата да пораж-
да и съхранява живот. Радослав Нейчев 
не ни представя конкретни видове, а 
само наподобителни събирателни обра-
зи (както споделя самият той), които 
плуват в речните му пейзажи. Худож-
никът съзнателно избягва в платната 
си човешкото присъствие и неговата 
намеса в заобикалящата среда, сякаш за 
да изтрие всички последствия, които 
то нанася на природата. Потапя себе си 
и зрителя в друг свят, носталгично-по-
етичен, лишен от шум, суета и разру-
шение... Предлага ни едно медитативно 
съзерцание отвъд брега. Отнася ни в 
безвремие... 
Силно привързан към природата, Нейчев 
вярва дълбоко в нейната духовна сила. 
Произведенията му носят послание, 
напомняйки на човека да се възприема 
като част от Вселената, а не като неин 
център, подканват го да се отърси от 
антропоцентричния си възглед.
С изострената си чувствителност и 
неконвенционално възприятие авторът 
концентрира вниманието към пренеб-
режимото, несъвършено, подминавано 
като незначително природно въплъ-
щение – изсъхнало растение или клон 
на дърво, който нежно докосва водата, 
самотен облак в небето, стрък трева...

Ани Венкова

РЕЦИКЛИРАНЕ.
АРТ ИНСТАЛАЦИЯ НА БЛАГОЙ 
АТАНАСОВ ОТ СЕРИЯТА ИЗЛОЖБИ 
„СПАСЕНИЕ НА СВЕТА“ 
1 – 10 април 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ

В зала „Райко Алексиев“ показах инстала-
цията „Рециклиране“. Тя е разказ, който 
се състои от три части – увод, изложе-
ние и заключение. 
Уводът на разказа е поводът за създава-
не на произведението – текст в нача-
лото на изложбата съдържа „Десетте 
нови божи заповеди“. Те се появиха в съня 
ми на 23 август 2020. Записах ги веднага 
такива, каквито ги видях:
1. Рециклирайте воала на невежество-

то, който покрива съзнанието ви, за 
да можете да ме виждате и чувате!

2. Рециклирайте езика, на който общу-
вате с мен!

3. Рециклирайте политическите и ико-
номическите си системи! Не позволя-
вайте на хора, които не знаят езика 
ми и нямат връзка с мен, да ви упра-
вляват!

4. Рециклирайте философиите си, ре-
лигиите си и алтернативната реал-
ност, в която живеете!
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5. Рециклирайте егоизма си, алчността си, 
желанията си за удоволствия и некон-
тролируемото си размножаване!

6. Рециклирайте ядрените си арсенали!
7. Рециклирайте културата и образова-

нието си!
8. Рециклирайте изкуството си!
9. Рециклирайте градовете и архитек-

турата си!
10.Подарих ви прекрасната планета 

Земя, която бавно унищожавате.  
Рециклирайте въздуха, водата, поч-
вата и цялата мръсотия, която сте 
създали, преди да съм започнал тотал-
но рециклиране!

Изложението в голямата зала на гале-
рията е изпълнение на заповед номер 8: 
Рециклирайте изкуството си! Четири-
найсет картини и 14 скулптури бяха „об-
лечени“ в завързани пластмасови чували, 
готови за рециклиране. Възприемам тази 
част от инсталацията като реквием за 
изминали пътища, пътеки и илюзии.
В малката зала на галерията бе заклю-
чението на изложбата – работите ми, 
преминали през процеса на рециклиране. 
Те бележат началото на нов етап в мо-
ето творчество. Наричам този етап 
„Рециклирани илюзии“. На стените около 
една естествена морена в средата на 
залата имаше по три живописни плат-
на. Заглавието на всяко от тези платна 
е „Страница от една Нова библия“. Тези 
страници ще бъдат показани на следва-
щата ми изложба – „Библия без думи“.
Инсталацията „Рециклиране“ се появява 
във време на глобална пандемия, на то-
тална екологична криза, която в неда-
лечно бъдеще може да унищожи света. 
Движението на нашата цивилизация, 
което все още наричаме прогрес, има и 
обратна страна. Тази инсталация е един 
зов за вглеждане в обратната страна 
на прогреса, за неговото преосмисляне 
и предприемане на действие. Предлагам 
България да стане инициатор на тази 
идея за спасение на света. Представяйки 
инсталацията „Рециклиране“ на след-
ващото Венецианско биенале, можем да 
покажем изкуство с дълбок философски 
замисъл, ориентирано към бъдещето – 
авангардно изкуство!

Благой Атанасов
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ДА ОТКРИЕШ СЕБЕ СИ.
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛА ЛИЧКОВ  
И МИЛЕН ЛИЧКОВ 
11 май – 19 юни 2021
СБХ – „Шипка“ 6, 1 етаж, зала 1C

С изложбата на Никола Личков (скулпту-
ра) и Милен Личков (графика) бе отбеля-
зана 80-годишнината на Никола Личков. 
Експозицията обхваща различни периоди 
от тяхното творчество, разкривай-
ки стиловото и жанрово многообразие 
в търсенията на двамата художници, 
баща и син. 
Малко известно е, че Никола Личков има 
нелека съдба. Роден е през 1940 в с. Зър-
нево, Драмско (Гърция), където живее 

до петгодишна възраст с родителите 
и двете си сестри. Гонени от гръцките 
власти, през 1944 семейството се пре-
селва в България. Следват години на не-
прекъсната смяна на местожителство и 
работа в търсене на прехрана: за кратко 
живеят в Гоце Делчев, след това се мес-
тят в с. Исперихово, Пазарджишко, за 
четири години, след което през 1949 се 
установяват в Пещера, където Нико-
ла Личков получава средно образование. 
Непосредствено след завършването 
постъпва на работа в завода за антиби-
отици в Пещера, където работи до при-
емането му в Художествената академия 
през 1962. От дете обича да рисува и из-
бира да тръгне по пътя на изкуството. 
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По време на работата си в завода се за-
познава с Георги Ваташки, тогава кмет 
на район Бояна в София, който вижда 
рисунките му и решава да го запознае с 
проф. Иван Фунев. Това определя съдбата 
му. Фунев му дава парче глина, забелязва 
таланта, с който моделират „тънките 
му пръсти“, и го насочва да следва скулп-
тура. Няколко години преди да бъде при-
ет за студент, работи в ателието на 
професора редом с неговите студенти. 
Завършва през 1969 при проф. Секул Кру-
мов. В продължение на 25 години (1970 – 
1995) е преподавател по изобразително 
изкуство в 26 ЕСПУ „Йордан Йовков“ в 
София. Участва в организираните от СБХ 
общи и национални изложби в страната, 
има представяния и в чужбина (Австрия, 
САЩ, Гърция, Италия, Англия и др.). Ав-
тор е на няколко паметника, но се насоч-

ва главно към кавалетната скулптура. 
В изложбата Никола Личков представя 
бронзови пластики, в които проличава 
реалистичната линия в творчеството 
му. Предпочитаните от него жанро-
ве са портрет и фигурална композиция, 
които свидетелстват за особеното му 
отношение към човека. Овладял до съ-
вършенство работата си с материала, 
скулпторът вдъхва живот на бронза, 
улавяйки движението, позата, жеста, 
психологическото състояние на обра-
за. За автора е предизвикателство да 
предаде обикновеното всекидневие на 
хората. Той успява да създаде атмосфера 
около всяка творба, да я насити с емо-
ция и специфичен заряд. Работи в широк 
обхват от теми – от християнството 
(„Пиета“, „Разпятие“), музиката („Цигу-
лар“, „Улични музиканти“), през обичай-
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ни случки от ежедневието („Почивка“, 
„Работа“, „Късно завръщане“, „Семейни 
проблеми“, „На пейката на слънце“, „Сед-
нал на стол с книга“) до екзистенциални 
въпроси („Старият интелектуалец“, 
„Дон Кихот“, „Жажда за творчество“, 
„Старият чиновник“, „Старчески при-
ют“). В изложбата важно място заемат 
портретите на Златю Бояджиев, Чарли 
Чаплин, дядо Добри, Ева и др. Никола Ли-
чков успява да вгради смисли и в най-ба-
налните на пръв поглед сюжети, разказ-
ва истории в миниатюри. 
Интересна работа е „Генезис“, която 
провокира вниманието на зрителя с 
експеримента в композиционното ре-
шение и материала – множество глави 
с различнo изражение на лицето извират 
като че от недрата на живота. 
Няма как да не се отбележи посоката 

към абстракционизъм в серия малки, 
полирани до съвършенство златисти 
скулптури („Три грации“, „Носталгия“, 
„Първа рожба“, „Целувка“), в които Лич- 
ков експериментира с формата, обе-
мите, повърхностите. Пластиките са 
лишени от детайли, водеща е линията, 
формата, движението се явява основен 
елемент като изразно средство, отра-
зяващо състоянието. 
Милен Личков показва графики, изпъл-
нени в различни техники – суха игла, 
офорт и линогравюра, с точно обрису-
ван детайл, виртуозност на линията и 
щриха. Творбите ни въвеждат в свят, в 
който осмислените теми от християн-
ската религия, митологията, народните 
традиции, притчи и легенди получават 
съвременно звучене. В експозицията се 
забелязва една последователна линия по 
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СБХ бюлетин брой
02 /2021

30

отношение на тематиката – сюжети-
те представят сцени от християнско-
то учение – „Тайната вечеря“, „Благо-
вещение“, „Вход Господен в Йерусалим“, 
„Голгота“, „Кръщение Христово“, „Хрис-
тос нахранва гладните“, „Свалянето от 
кръста“, „Христос укротява бурята“, 
„Сънят на Яков“, „Изгонването на Адам 
и Ева“ и т.н. Линогравюрите „Христос 
Пантократор“, „Богородица с младене-
ца“, „Архангел Михаил“, „Св. Иван Рил-
ски“, „Св. Георги Зографски“, застинали 
като древни икони, насищат простран-
ството в залата с особена сакралност. 
Сред графиките може да се види „Ха-
мелнският ловец на плъхове“, разказваща 
средновековната легенда за флейтиста, 
извел децата от града, които никога не 
се завръщат, неразгадана и до днес, опи-
сана в приказките на Братя Грим и въз-
пята от Гьоте и Робърт Браунинг. 

Майсторството в изпипването на де-
тайла, характерно за цялото творчест-
во на Милен Личков, проличава отчетли-
во в „Лазарки“, „Нестинарки“, „Момина 
чешма“, „Кукери“, „Към нивата“, „Жът-
ва“ – разработени прецизно и целенасо-
чено с етнографска описателност ком-
позиции, вдъхновени от фолклорното ни 
наследство. 
Тази изложба е за живота, такъв какъвто 
е – весел и тъжен, прекрасен и смутен, 
понякога жесток, понякога щедър, искрен 
разказ на двама художници, изминали не-
лек житейски и творчески път. 

Наташа Ноева

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Никола Личков / Конници



СБХ бюлетинброй
 02 / 2021

31

SIGNAL.
ИЗЛОЖБА НА КОСЬО МИНЧЕВ  
И ЛЮДМИЛА МАГДАЛЕНА 
13 май – 8 юни 2021
СБХ – Шипка 6, 1 етаж, зала 1B

Косьо Минчев и Людмила Магдалена за 
първи път се представят заедно в из-
ложба, макар да са житейски свързани 
и обменът на творчески идеи вероят-
но е част от ежедневието им въпреки 
разстоянията, движението през океана, 
или… вероятно не е. Косьо Минчев, кой-
то от 25 години живее в Ню Йорк, идва 
със скулптури, създадени там. Людмила 
Магдалена се занимава с фотография от 
10 години и в тази изложба показа нере-
жисирани образи, „образи в живия жи-
вот“. 
Поредица от случайности доведе до ед-

новременното откриване на две изложби 
на двамата автори в София – SIGNAL на 
„Шипка“ 6 и SON в One Gallery. Това дубли-
ране се явява и един своеобразен пърфор-
манс, в който непредвидено участват и 
улиците между двете галерии, докато 
зрителите се придвижват от едната 
зала към другата в очакване да потърсят 
разликата, да видят нюансите в идеята 
на двамата автори.
В SIGNAL Людмила Магдалена е събрала 
фотографии с „женска чувствител-
ност“, и въобще нарича цялата изложба 
„женска“ – сред фотографиите ще ви-
дим неин автопортрет, а една от пред-
ставените четири скулптури на Косьо 
Минчев е неин портрет. 
В One Gallery е изложбата с „мъж-
ка чувствителност“ – между тях са  
автопортрет на Косьо Минчев и негов 
фотопортрет от Людмила Магдалена; 
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представените фотографии са с „мъжки 
образи“, както ги определя авторката 
им.
Людмила Магдалена е родена през 1976 
във Варна. Завършила е художествена 
гимназия и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, 
специалност „Анимационна режисура“. 
Участвала е във фестивали с късоме-
тражно кино, анимация и видеоинста-
лации, една от които е откупена от 
Националната галерия. От 10 години ра-
боти в областта на фотографията. 
Косьо Минчев е роден през 1969. Завърш-
ва Националната художествена акаде-
мия. Той е един от най-видимите и дори 
скандални автори, свързани с дейност-
та на групата XXL през 90-те. Извес-
тен е със своите провокативни ре-кон-

цептуализации на класическата живопис 
и скулптура. От 1997 живее в Ню Йорк. 
Той е излагал творбите си в цяла Европа 
и в САЩ, включително в Херинген Кун-
стферайн в Германия, Дом Витгенщайн 
във Виена, Музея на изкуствата Куинс 
в Ню Йорк и Обществената галерия 
„Бомонт“ в Люксембург. Изложбите му 
са обект на много публикации, включи-
телно The New York Times, Village Voice, 
Sculpture Magazine, Woxx, Zeitung vum 
Lëtzebuerger Vollek и D'Lëtzebuerger Land 
в Люксембург, в. „Култура“ и др. 

Прес СБХ
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Тлението, тлението, което ни следва 
с тихото настървение на кварталния 
хулиган, винаги там, винаги на хвърлей 
място, напомняйки ни с присъствието 
си за това, което дължим. Абстрактно-
то задължение! 
Задължението в лимита, в който се по-
мещаваме тук. В който плътта бива 
победена и от нея ухае на смърт. И на 
страх. И на желание за близост. И на го-
товност за жертва. В името на интим-
ността. 
Нашето възкресение дири любовта, на 
която да се посвети и да излезе от све-
та на тленното. 
В цялото си упование за това отчаяние-
то е обърнало поглед към чувственото и 
моли за последен шанс. А любовта е там, 

недокосната от времето, един тотем, 
иконичен образ, паметник на страстта. 
Един фетиш от желанията, които вече 
обаче са способни да съзидават. Да съзи-
дават плът, форма и образи, личности, 
сурогати, проекции, желания, обещания, 
хиляди молби и прелестни мигове. Мо-
делирани дори през свободната воля на 
колективното ни съзнание, което про-
извежда сигнали в ареала на културното 
ни обозримо. 

Васил Жечев
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ЖИВОПИСНИТЕ ПЛАТНА  
НА МАЯ ДОЧЕВА ГОВОРЯТ 
УНИВЕРСАЛЕН ЕЗИК
9 – 26 юни 2021
СБХ – „Шипка“ 6, 2 етаж

Изобилието от цветове в родните пла-
нини и в градските дворове през всички 
сезони на годината е събрала в живо-
писните си платна художничката Мая 
Дочева. Казва, че всяка от картините в 
изложбата „Пътеки на слънцето“ е израз 
на някакво преживяване, на човешка емо-
ция, предадена чрез формите и цветове-
те на природата.
Мая Дочева е художник с богата твор-
ческа биография, а наскоро се завърна в 
България, за да отбележи с изложба своя 
70-годишен юбилей. „Живописта ù е 
приятна, без да е краснописна, без да е 
сладникава; истинска, без да е наподо-
бителна. Нейната живопис идва да ни 
напомни някои прости и вечни истини, с 
които модерната цивилизация, затворе-
на в железобетонните гета на „градския 
комфорт“, се е разминала“ – пише за нея 
Светлин Русев.

Със своя стил художничката Мая  
Дочева е привлякла вниманието на ко-
лекционери от цял свят и нейни картини 
пътуват към Япония, Кувейт, Германия, 
Испания, САЩ, Англия, Австрия, Израел и 
др. Най-силен творчески стимул ѝ дава 
природата.
Мая Дочева не престава да рисува иди-
личните си пейзажи дори далеч от роди-
ната. През 2019 тя предприема пътуване 
до Англия, където живее със семейство-
то на една от дъщерите си. На Острова 
открива, че природата, а и хората ѝ съз-
дават комфортна среда за творчество. 
Така плановете за кратък престой се 
променят и сега художничката е раздво-
ена между гостоприемството на англи-
чаните и уюта на собствения дом в Бъл-
гария. Още не знае кое ще надделее, но 
със сигурност знае какво ние, българите, 
можем да заимстваме от англичаните:
„Аз съм влюбена в природата. Мислех, 
че харесвам само България, обаче като 
отидох в Англия, видях, че там има мно-
го красиви панорамни гледки и се оказа, 
че харесвам и тревата, и дърветата, и 
водата, и снега, и дъжда, просто всич-
ко. Връзката ми със самата земя е това, 
което ми дава сила. За настоящата юби-
лейна изложба аз се върнах в България в 
началото на май. Картините са от дълъг 
творчески период, не са направени сега. 
Но самият факт, че искам да покажа 
платната си тук, е красноречив: аз съм 
свързана с България. Но се чувствам до-
бре и в Англия. Отношението към мен, 
възприятието за изкуство е много не-
посредствено и чувствам уважението 
на хората там.“
Като художник Мая Дочева е изцяло 
фокусирана върху природата, но като 
човек, родител и дори пътешественик 
тя силно се вълнува от отношенията 
между хората. Англичаните вече са спе-

Мая Дочева / от изложбата
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челили симпатиите на българката:
„Те не са студени хора, много рационални 
са и са малко консервативни, също така 
много държат на красотата около себе 
си. И нещо друго, там силно ме впечатли 
една задача в училище, която моят внук 
ми показа. Изисква се от децата да из-
берат един учен и да покажат неговото 
въздействие върху постиженията на 
други изследователи. Това е много хуба-
во, кара децата да търсят, да разсъжда-
ват. Много ми се иска българските деца 
да четат повече книги, защото чете-
нето развива мисълта. Понеже винаги 
съм обичала природата и винаги съм наб- 
лягала на екологията, в Англия ме пора-
зи фактът, че събират разделно всички 
отпадъци, а и на самите опаковки е запи-
сано кое как се рециклира. Е, няма как да 
не харесвам това английско отношение 
към природата! Много е приятно, когато 
някой, без да ме познава, дойде и ме поз-
драви за картината, която рисувам. 
Ние, българите, имаме с какво да се гор-
деем – имаме велики оперни гласове, 
изключителни артисти, учени в област- 
та на физиката, самолетостроенето 
и други области. Но дали сме направили 
филм за тях, за да ги покажем и да ги при-
помним на света? – пита риторично Мая 
Дочева и обобщава: – Много искам и ние 
като англичаните да бъдем прагматич-
ни и да отсяваме важните за нас неща, а 
да не обръщаме внимание на дребните и 
маловажните.“

Интервю на Гергана Манчева 
за Радио България – БНР

ИЗЛОЖБА ОТ ИЗЛОЖБИ.
ПРОЕКТЪТ „ВЪЗМОЖНИ ИЗЛОЖБИ“ 
НА СВЕТЛАНА МИРЧЕВА 
10 юни – 11 юли 2021
Национална галерия – САМСИ

Креслото от Франк Гери, хартиена лам-
па от Инго Маурер, столовете на Чарлз 
и Рей Иймс, Un Cabinet D’Amateur и един 
французин в София, чийто силует напом-
ня силно на онзи иконичен портрет на 
Ерих Мария Ремарк с широкополата шап-
ка, сега останала на закачалката. Бонви-
ван, артист и меценат, Оливие Боасиер 
през 2012 взе шармантното решение да 
превърне дома си в София в простран-
ство за изкуство и събития и да покаже 
там художниците, които истински цени. 
И познатият „български концептуали-
зъм“ има също това апартаментно 
начало, зародил се именно в частните 
пространства на отдадени художници и 
галеристи. Но в един много по-зрял пе-
риод на съвременната българска сцена 
Оливие създаде не галерия, а атмосфера 
и общество, което действаше по-скоро 
като портал към огромната световна 
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култура, в която той е имал щастието 
да се движи и развива през изпъстрената 
си със съдбовни срещи и места биография 
и това го направи извънредно специален, 
дори единствен.
Но не за него става дума тук, а за Свет-
лана Мирчева, която реши да се разкрие 
в изложба, посветена на живота в това 
артистично пространство. Изложбата 
се състои от серия редуващи се големи 
и малки рисунки, пресъздаващи по памет 
събитията, интериора и произведени-
ята в Un Cabinet D’Amateur. Апартамен-
тът е пространство за изкуство до 
смъртта на Оливие Боасиер през 2017 и 
в този период там гостуват с изложби 
Луис Балц, Софи Кал, Жан-Шарл Бле, Ка-
лин Серапионов, Стефан Николаев, Мари 
Маяр, Стела Василева, Светлана Мирче-
ва, Иван Мудов, Кирил Прашков, Алехан-
дро Гери, Таня Глебова, Искра Благоева, 

Димитър Солаков, Мисирков/Богданов, 
Искра Благоева/Михаил Новаков, Стефа-
ния Батоева и др., както и се реализират 
множество срещи, представяния на из-
данията, инициирани от Оливие. Свет-
лана Мирчева е част от кръга артисти, 
приятели на Un Cabinet D’Amateur, и 
участва в организацията на неговата 
дейност. Както се разбира от информа-
цията за изложбата ù, показаното сега в 
САМСИ е само малка част от множество-
то лични и споделени спомени, които 
пресъздава в рисунка. Започва да работи 
по тази серия през 2019 и я показва сега 
със заявката да продължи да я надгражда, 
събирайки и документирайки спомените, 
които се отприщват с нейното пред-
ставяне пред публиката. 
Цялото пространство на изложбата 
в САМСИ се озвучава от едно видео на 
Стоян Йоргов, в което е документиран 
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и самият процес: авторката в действие 
върху големия лист хартия, вперена в 
контура, удебелява го, роши го и го след-
ва с такава тотална увереност, сякаш 
е предварително заложен там. Чува се 
само рисуването.
За един изявено медиен художник като 
Светлана Мирчева (макар да не подкре-
пям поставянето на рамки на съвремен-
ния творец) рисунката е нещо пределно 
лично, дори интимно, запазено за себе си, 
невидяно. В този случай тя се появява 
изненадващо „на светло“ като красива 
апроприация на цели произведения или 
фрагменти, като отделни детайли от 
интериора на пространството и споме-
ни. Силна и експресивна поп естетика, 
която е сама по себе си като „вундерка-
мера“ на преживяното и видяното, из-
следване на сянката и образа, останали 
в художническото съзнание. Цялата из-

ложба от изложби („Възможни изложби“) 
е по-скоро едно произведение, нераздел-
на инсталация. Ако трябваше да се раз-
глежда поотделно, може би най-вълнува-
щи са онези рисунки, в които авторката 
е пресъздала самата себе си по спомен, 
както и конкретни произведения на дру-
гите артисти, формата, композиция-
та, цвета от техните произведения в 
нейното. И макар влезли в спомена ù, те 
вече да не принадлежат на авторите си, 
са показани така, сякаш е успяла да нари-
сува точно аурата им.
Историята, архивът, частен или об-
ществен, паметта често са тема на съв- 
ременните артисти. Интересно е, че 
рисунката е предпочитан жанр за много 
от авторите, които се занимават със 
спомени, може би заради тази директна 
рефлективност, която тя позволява, и 
неопосредстваното предаване на обра-
за, мъглив, декомпозиран или затворен 
само в един контур. По някакъв начин 
изложбата на Светлана Мирчева напом-
ня със своята откровеност на Софи Кал, 
с която се запознахме в София именно 
благодарение на Оливие Боасиер. Това, от 
една страна, е може би точно тази сте-
пен на лично разкриване и преживяване 
на конкретен автобиографичен епизод 
за Мирчева, чрез разтварянето му в мно-
гобройни различни картини и в чуждите 
перспективи към него. А от друга – стоп 
кадър, тотален портрет на мястото в 
определен отрязък от време, създаден 
от различните индивидуалности, които 
са се срещнали там. 
„Възможни изложби“ е проект с продъл-
жение, който освен вълнуващия обрат 
в изкуството на Светлана Мирчева  
бележи и едно от най-ярките събития на 
художествената сцена през тази година. 

Светлана Куюмджиева
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ОБЪРНИ – ПРЕОБРАЖЕНИЯ  
И ТРАНСФИГУРАЦИИ. 
СПАСИТЕЛЯТ НА ГРАДСКИ 
ПРЕДМЕТИ И ЗНАЦИ ЗА НОВ 
ЖИВОТ. ИЗЛОЖБА ИНСТАЛАЦИЯ  
НА РОМИЛ КАЛИНОВ
20 – 28 март 2021
галерия „a cube contemporary“, София

Парареален обект, представляващ ин-
терактивна инсталация и кратко пояс-
нение с оптимистично изходно допуска-
не на настоящия предварителен анализ, 
което би могло да го направи възможен. 
Материализация на идея и процес. 
Подходът вероятно би могъл да бъде 
охарактеризиран като аналитико- 
екзистенциално-феноменологичен.
Човек e в състояние на баланс един-
ствено когато е обърнат с краката 
нагоре. Това е вид мисловна екстракция 

при представената инсталация, чия-
то артистична игра включва обърнат 
въпросителен знак. Но другият смисъл  
(ако обърнем знака), с който инсталаци-
ята-обект реферира, е човек с главата 
нагоре. При обръщане (субективиране) 
на въпросителния знак фигурата на зна-
ка се превръща в човек.
Автоцензурата не ни позволява да зада-
ваме въпросите защо, какво, колко, как, 
кой… Генезисът на автоцензурата се на-
мира в нагнетения страх: да не би да не 
се идентифицираш (oцелееш). Kоя иден-
тификация е базисна – физическата или 
душевната? Насаждането на страх от 
задаването на въпроси е репресия, из-
ползвана от този, който ни показва кое 
е справедливо и кое не като функция на 
истината. Смисълът на въпросителния 
знак се състои в езика и значението му. В 
случая той е обърнат, или по-точно иде-

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Ромил Калинов / от изложбата



СБХ бюлетинброй
 02 / 2021

39

ята подкрепя тезата, че табутата ис-
кат реванш и се връщат с обратен знак, 
когато дойде истинската възможност 
за свобода на мислене и действия. Това, 
което беше забранено, сега човеците го 
искат стократно повече, и то на всяка 
цена! 
Потисканите желания (активно по-
тиснатото от съзнателните мисли) в 
миналото търсят реванш и изкупление 
днес, състоящо се от нови претенции. 
Това изкупление поражда негодувание, 
протест, който задава незададени въп- 
роси. Дали бихме могли да различим илю-
зия от действителност чрез разума си 
и дали могат те да съществуват едно 
без друго при трансфигурацията им, или 
са осъзната утопия? Постоянният цикъл 
на моторно въртене е повторението 
човек – въпрос, човек – въпрос. Човек не 
израства ли с въпросите за стойността 
и произвеждането на смисъл? 
Питанката след завъртане става чо-
вешка фигура. Тя цели да възбуди в съз-
нaнието реакция за задаване на въпроси 
или поставяне знака на мястото му, т.е. 
обръщането му в нормално положение 
(като въпросителен знак). Минавайки в 
долна позиция, homo sapiens качва въпроса 
в горна позиция. И оттук идва въпросът: 
ако не си задавахме въпроси, дали щяхме 
да бъдем? Дали подмените не идват от 
инерцията на цикъла? Дали стойността 
не е отчасти в нестойността? Дали за 
да зададеш въпрос, трябва да си с главата 
надолу или в омагьосан кръг? 
Препратката е съзидателна и е отраже-
ние на състоянието на човека (механизъм 
на битието) и само когато е с краката 
нагоре или когато среща препятствия, 
се задействат въпросите за смисловия 
му етос. Това, че си долу, дава ли ти сили с 
креативност да се качиш горе? 
Несъстоялата се позитивна промяна 

не е ли в постоянния цикъл на въртене, 
задавайки въпроси? Човек израства, ко-
гато има свободата и смелостта на ере-
тик да задава въпроси, търсейки отго-
ворите им напук на потребителския дух. 
Спасяването, събуждането са трудни 
задачи и изискват най-малко физическа 
или материална подмяна и много повече 
духовна активност чрез одушевяване 
към нов живот с красота и мисъл. 

Ромил Калинов
Изложбата е реализирана с подкрепата на 

Национален фонд „Култура“

 
ХИБРИДИ.
ИЗЛОЖБА НА СТЕФАН ПЕТРУНОВ
7 май – 11 юни 2021
галерия „Сердика“, София
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В новата си изложба Стефан Петрунов 
ни изправя фронтално пред фантазни 
създания, съновидения и фиктивни сцени, 
които ни карат да предоговаряме със са-
мите себе си границите на познатото и 
непознатото, вътрешното и външното. 
Преосмислянето на отношението към 
изобразените „обекти“ изисква прецен-
ка дали те са източник на заплаха или на 
привличане – вероятно и двете. 
Безспорно, работите на Стефан Петру-
нов изненадват, провокират и магнетич-
но привличат със своята „неземност“. 
Срещата с тях е надникване от обратна-
та страна на огледалото, където собст-
веното отражение и това на околния 
свят са трансформирани. Чрез сблъсъка 
на взаимоизключващи се елементи, раз-
лични културни модели и епохи авторът 
поражда нова вселена, променя начина на 
мислене и активира въображението. 

Човешкото тяло е обект на интерес за 
Стефан Петрунов. Той изследва психоло-
гически състояния, обществени и соци-
ални позиции на личността и тяхното 
отражение в езика на тялото. Женска-
та фигура доминира в творчеството 
на Петрунов. Чрез изваждането ù от 
определен контекст и поставянето ù в 
нов, мистифицирайки образа ù, авторът 
изгражда собствен идиоматичен худо-
жествен език, в който включва и други 
мотиви, комбинирайки ги в неочаквани 
конфигурации. 
Дори и статични, фигурите рядко са па-
сивни. Позите на телата са напрегнати, 
огъващи се, S-образно извити, те загат-
ват движение, предизвиквайки у зрителя 
дискомфорт и въвличайки го във фабула, в 
която да търси причина и следствие, на-
чало и край, предшестващи и последващи 
„стоп кадъра” събития. Авторът съзна-
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телно кара зрителя да си задава въпроси. 
Разчитайки на елемента на изненадата, 
чрез включването на неочаквани визу-
ални съпоставки и мисловни ребуси, той 
ни поставя на границата на рационално-
то, между съня и реалността, живота и 
смъртта.
Красивите лица на перфектните пропор-
ции в женските тела, често модели от 
списания, са заменени от животински 
черепи. Образите са хибридни, мутират 
(подобно на съвременната култура), оп-

ределяйки свои собствени параметри и 
идентичност, нарушавайки конвенциите 
за красота.
Технически и стилово изкуството на 
Стефан Петрунов също може да се  
определи като хибридно. Реалистичният 
образ е подплатен от колаж, изрезки от 
лъскава реклама, със заемки от сюрре-
алистични видения и експресивни наслаг-
вания. Присъстват директни препратки 
към попарта. Колоритът е ярък, наситен, 
фовистичен, натрапващ се, обсебващ... 
Но същевременно жизнен и енергизиращ, 
силно присъствен и въздействащ. 
Рисунката е катализатор на неговото 
изкуство. Тя е самостоен артефакт,  
основен елемент, около който се развива 
колажът или скицата, по която се раз-
гръща живописната творба. За автора 
рисуването олицетворява мисленето, 
превръщайки се в жив акт на творение... 
Логично е, че сред поколение, което се 
чувства все по-комфортно в отворени-
те граници на идентичността и владее 
огромната токсична и трансформацион-
на флуидност в интернет, художниците 
да създават естетика, в чиито корени 
лежат промяна и хибридност. Постоян-
ното състояние на преход е константа. 
В известен смисъл всеки е подложен на 
мутация. Този стремеж към изследване и 
преодоляване на границите на човешкия 
опит, колкото и да изглежда тревожен 
или безпокоен – да се реконструира и пре-
открие тялото – поражда някои от най-
жизнените и комплексни изкуства, които 
се създават днес. Сред тях пълноценно 
и достойно се вписва индивидуалният  
художествен език на Стефан Петрунов.

Ани Венкова
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ПАРАРЕАЛНОСТ. 
ИЗЛОЖБА НА ДЕЛЯ ЧАУШЕВА
май 2021
галерия „[a] cube contemporary“, София

„Какво е човекът във Вселената?  
Нищо в сравнение с безкрайното, всичко 
в сравнение с нищото, средина между 
нищото и всичкото.“ 
Блез Паскал 

Въпреки сложното време, в което жи-
веем, отново имаме възможност да ви-
дим творческия порив и експресивните 
търсения на Деля Чаушева в изложбата 
„Парареалност“. 
Годината, белязана от пандемия, ограни-
чения, неизвестност и изолация, неми-
нуемо остави отпечатък в съзнанието 
и душите на хората, както намери свое-
то отражение и в изкуството. Непри-
миримото желание на човек да избяга 
от настоящето, да потърси онази па-
ралелна реалност, в която да бъде себе 

си и да намери отговор на духовните си 
търсения и желания, присъства в твор-
бите на Деля Чаушева. От една страна, 
изложбата е своеобразно отражение на 
тревожната действителност, но от 
друга, и на свободата на духа, преодоля-
ващ гравитацията на битието. 
Деля Чаушева е автор, който от дълги 
години работи в полето на абстракт-
ната живопис, като с времето изгражда 
собствен почерк и стил. Родена е през 
1965 в София, завършва Краковската ху-
дожествена академия „Ян Матейко“ през 
1993, специалност „Живопис“ и втора 
специалност „Графика“. Авторката има 
редица участия в общи и самостоятелни 
изложби в страната и чужбина, носител 
е на национални и международни награди. 
Член е на СБХ.
В настоящата изложба Деля Чаушева 
представя маслени платна, които впе-
чатляват с наситените си цветове и 
експресивни внушения, провокирайки се-
тивността ни да погледнем познатия ни 
свят по различен начин. Още от древни 
времена изследователите са вярвали, че 
няма ефект без причина и движение без 
сила. Принципите на гравитацията и 
нейното влияние във Вселената са про-
вокация за много творци и търсен ефект 
в картините на художничката. В тях 
откриваме алюзия за онова гравитацион-
но забавяне на времето, доказано като 
физично явление в теорията за грави-
тацията, където времето протича раз-
лично. Границите между въображаемост 
и реалност, между обозримо и невидимо 
се преплитат. Всеки обект, всяка идея 
има своята енергия и отражение във Все-
лената. С интуитивна чувствителност 
художничката пресъздава тези обекти и 
тяхното ситуиране в пространството и 
времето, преплитайки илюзията на вре-
мето и непреходността на Универсума. 
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Деля Чаушева безспорно е един от онези 
творци, запазили своята чувствител-
ност към невидимото, стремежа на 
човешкото съзнание да премине отвъд 
границите на въображението, ностал-
гия по хармонията вътре в нас и усеща-
не за стойностните неща в живота.

Нели Илиева

БЕЗВРЕМИЕ.
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС  
НА ЦАНКО ЦАНКОВ
24 март – 12 април 2021
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

От живописните платна на Цанко Цан-
ков, представени в изложбата „Без-
времие“ в ГХГ – Варна, ни се откриват 
неговите вълнуващи преживявания и 
емоционални прозрения по време на пре-
биваването му в Индия. Там между 1994 
и 1998 в търсене на своята творческа и 
човешка същност художникът се среща 
със своя духовен учител Шри Пад Баба 
във „Вараджа академи“ във Вриндаван. 
Също като своя съгражданин Борис Геор-
гиев от Варна (1888 – 1962) след повече 
от половин век творецът поема път на 
изток, за да се обогати с нови познания 
за човека и за изкуството. В стремежа 
си да развива своя потенциал в продъл-
жение на много години след завръщане-
то си той твори в различни техники и 
жанрове на живописта и рисунката. Съз-
дава стотици произведения, тематич-
но свързани с Индия, като неоспоримо 
доказателство, че „който е бил в Индия, 
никога не се завръща от там“. 
Някои от живописните платна на Цанко 
Цанков са създадени по песенната поезия 

от сборника „Гитанджали“ на Рабинд-
ранат Тагор, за която през 1913 поетът 
получава Нобеловата награда за литера-
тура. Исторически поезията на великия 
индиец се оценява във времето си като 
първи опит за изграждане на връзка 
между културите на Изтока и Запада.  
В изложбата са представени живописни 
картини със стихове и по стихове на  
Тагор на български и на санскрит, изпи-
сани или гравирани по цветно напластен 
фон. В изобразителното поле на живо-
писната композиция стихът като в пе-
сен се появява някъде ясно изписан или 
гравиран и звучи в кресчендо, а някъде из-
чезва в придихания по цветната струк-
тура на пространството. Този тълкува- 
телен визуален похват на живописване  

Цанко Цанков / За отречението
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метафорично резонира със стиха на Тагор:  
„Гмурвам се в дълбините на океана от 
форми, с надежда да се сдобия със свър-
шената форма на безформеността“. 
Цанко Цанков тръгва по пътеката на 
бхакти йога и изучава текстовете от 
„Бхагавад гита“, за да открие за себе си 
каква е същността на живота и как съ-
държателно се отразява тя в изкуство-
то. В контекста на изобразителното 
пространство на картините творецът 
не само илюзорно, но и смислово визуали-
зира своите въпроси и отговори за пътя 
на познанието в духовния градеж на чо-
века. В картината „Пътят на Слънцето“ 
се съчетават в живописното простран-
ство абстрактното виждане и знаците. 
Слънцето е символ на Блестящото око на 
Върховния бог по древните текстове и в 
неговия път се изразява кохерентност-
та на видимото/невидимото. В карти-
ната „Пътят на Луната“ Луната е оли-
цетворение на бога Кришна, но във ве-
дическите текстове тя е звезда, която 
отразява неговата светлина. И в двете 
картини са гравирани текстове на сан-
скрит от „Бхагавад гита“. Те са разпо-
ложени в горната част на картината и 
внасят смислов и известен декоративен 
елемент. От химните на „Атхарваве-
да“ Цанко Цанков възприема, че единно-
то време има две функции – едната на 
времето, което е циклично свързано с  

материалния живот и кармата, и дру-
гата е функция на времето като олице-
творена вечност на несътворения аб-
солют, който има две форми на брахман 
– време и безвремие. Избира втората, 
безвремие, за метафора на изкуството и 
за название на тази изложба. 
Чрез познанието, почерпено от „Бхага-
вад гита“, в търсене на вътрешната 
си хармония съзнанието му преминава 
в описаните там състояния, наречени 
потребление, отричане и отдаденост. 
Последните две – „Отричане“ и „Отда-
деност“, са заглавия на негови картини 
и са изписани по тях като знакови слова. 
Изпитал във Вриндаван тайнството на 
непосредственото общуване със свети 
личности (садху-санга) и с велики духов-
ни учители (гуру), в него се полага нача-
лото на един нов творчески път. 
Фигуралните композиции „Пътят към 
реката“, „Бикът Нанди“, „Срещи по 
пътя“, „Малката принцеса“, „Краят на 
краищата“ са изпълнени с екзотична 
цветност и мекота на формите. Хармо-
нията на багрите е деликатна, в топла 
охрова гама с ярки цветни акценти. Из-
образени с реалистична точност, порт-
ретните фигури на гопите са надарени с 
природна красота и царственост, неза-
висимо че това са бедни хора, които жи-
веят и се грижат за кравите в селцето 
на Кришна и Радха – Вриндаван. Това са 
образи, изпълнени с естествена красота 
и грациозност, образи, които излъчват 
духовно удовлетворение и блаженство 
от това, че имат свое собствено мяс-
то, на което живеят, изпълнени с без-
користна и безпределна любов към Бога.
Картините с индийска тематика на 
Цанко Цанков носят белезите на сложно 
изградената тонална живопис, в която 
богатството на цветните нюанси е 
постигнато с използването на полуто-
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нове и велатури, постепенно положени 
като воали. Хармонията между форми и 
цветове е постигната и с изразител-
ната красота на чистите плавни линии 
и изящни силуети. Образите, изнесени 
в предния план на композицията, са с 
поглед, насочен директно към зрите-
ля. Художникът използва този сценичен 
похват, за да направи визуалния разказ 
видим и въздействащ. А там, където 
словото се намесва в живописното прос-
транство, то въображаемо и асоциа-
тивно поражда и новите образи в него. 
Цанко Цанков постига своето творческо 
духовно единение в изкуството и това 

го прави много по-различен в контекста 
на изобразителната тематика за Индия. 
С живописните си произведения той ни 
пренася в един свят, в който духовните 
практики, интегралната визия и възгле-
дът за цялото на човешката природа с 
Космоса ни се разкриват визуално през 
свещеното канонично знание от древ-
ните ведически времена. Това е живото 
знание на Изтока, предавано и днес чрез 
будизма и неговите различни школи и 
направления, в неговото систематично 
етическо учение и практики. 

Пламена Димитрова-Рачева
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АНДРЕЙ ДАНИЕЛ.
МЕЖДУ ДВЕ ЕПОХИ
СГХГ, 13 април – 13 юни 2021

През 2019 Андрей Даниел бе поканен да 
подготви самостоятелна изложба заед-
но с екипа на СГХГ. В процеса на обмис-
ляне какво и как да се подбере за пред-
стоящата експозиция художникът ни 
напусна. Загубата на Андрей Даниел, на 
неговата богата мисъл и знания, на па-
метта му за преживяното, на възмож-
ността за личен избор и невъзможност-
та за създаване на нови съпътстващи 
текстове наложиха преосмислянето на 
целия проект, на неговото разширяване 
и създаването на албум, с включена био-
графия и каталожна част, представяща 
неговата живопис в хронологичен ред. 
Запазихме избраното приживе от тво-
реца заглавие „Между две епохи“ и про-
изтичащата от него идея за развитие 
на изложбата.
Между две епохи е творческото усе-
щане за принадлежност преди и след,  

на граница, на кръстопът. Направил и 
правещ своя избор, Андрей Даниел е не-
вероятно последователен в своето из-
куство и ще остане неделима част от 
нашето съвремие. Художник, общест-
веник, колега, преподавател, той е една 
от водещите фигури в изкуството, 
тласкащи напред българската живопис 
от края на 20 и началото на 21 век.
Настоящата изложба и придружаващи-
ят я албум са резултат от направеното 
проучване и събирателство на произ-
веденията на художника, пръснати по 
държавните и частни колекции из цяла-
та страна и в чужбина. Те станаха въз-
можни благодарение на съдействието 
от страна на семейството на Андрей 
Даниел, Съюза на българските художни-
ци, Националната художествена акаде-
мия, Националната галерия, държавните, 
общински и частни галерии в София и 
страната, неговите колеги – художници 
и изкуствоведи, фотографи и частните 
колекционери. 
От издирените и описани в изданието 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Андрей Даниел / Хомо луденс

Андрей Даниел / Между доброто и злото
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повече от 500 живописни творби посе-
тителите могат да видят над 160 от 
тях разположени на двата етажа на 
галерията. Включени са някои от най-
ранните му творчески прояви, творби 
от 80-те години, които са получавали 
различни награди, и такива, които близо 
30 години не са били показвани пред сто-

личната публика, както и произведения 
от емблематични цикли и значими теми 
за цялостното творчество на Андрей 
Даниел, определящи мястото му сред 
най-изтъкнатите български художници 
от последните четири десетилетия.

Прес СГХГ

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Андрей Даниел / Характерни подробности
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46. НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА  
НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА 
15 – 31 юли 2021
НДК, София

Националната изложба „Карикатура” е 
ежегодно и обичано от публиката съ-
битие, преглед на постиженията на 
съвременните български художници, ра-
ботещи в областта на различните жа-
нрове на карикатурата. 46-ото издание 
се организира от секция „Карикатура” 
към Съюза на българските художници с 
любезното домакинство на Националния 
дворец на културата.
Изложбата цели да стимулира разви-
тието на изкуството на карикатурата 
в България; да допринася за популяризи-
ране на творчеството на българските 

карикатуристи, които и тази година 
получиха редица награди в страната и в 
чужбина, и преди всичко да провокира и 
развесели своите зрители.
В изложбата са представени произведе-
ния на повече от 30 съвременни българ-
ски автори, създадени от 1 април 2020 г. 
до днес. Освен карикатури и шаржове на 
известни личности в изложбата могат 
да бъдат видени сатирични рисунки, ди-
гитална графика, живопис. 
Темите, както винаги, са разнообразни, 
с преобладаващ интерес към полити-
ческата сатира, пандемията и кризата 
като основен „вдъхновител“; не липсват 
и произведения на футболна и еротична 
тематика.

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Валентин Георгиев / Без думи

Милко Диков / Без думи

Валери Александров / Без думи
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Жури в състав:
Стоян Дечев, Валери Александров –  
Валекс, Диляна Николова, Любомир  
Михайлов, Светлин Стефанов, определи 
следните награди: 

• Голяма награда на СБХ (диплом и  
пластика „Перо”, автори Нишхан Ни-
гохосян и Емил Лазаров) – Милко Диков

• Награда на секция „Карикатура”  
(сатирична пластика „Мишена”,  
автор Слави Петрински) – Цочо Пеев

• Награда на Столична община, учредена 
в памет на големия български художник 
Доньо Донев – Валентин Георгиев 

Други награди:
• Награда на клуб „Жарава“ (диплом,  

плакет и самостоятелна изложба в 
град Кубрат) – Ириен Трендафилов

• Награда на Музей „Дом на хумора и  
сатирата“ – Габрово (почетен плакет 
„Светът е оцелял, защото се е смял”, са-
мостоятелна изложба в Музей „Дом на 
хумора и сатирата“) – Генчо Симеонов 

• Награда „Хриле и копита”, учредена от 
инж. Борислав Константинов и Любо 
Николов за карикатура на тема „При-
рода, лов и риболов” – Валери Алексан-
дров – Валекс

• Награда на Българския червен кръст – 
Анатолий Станкулов

• Диплом „Хонорис ментион“ –  
Халит Куртулмуш – Айтослу

• Награда на вестник „Дума“ –  
Ивайло Цветков

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Ивайло Цветков / Без думи

Анатоли Станкулов / Без думи Ириен Трендафилов / Без думи
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АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА НА 90. 
ДА РИСУВАШ АНГЕЛ 
И НЕГОВАТА СЯНКА

Годината, в която Анастасия Панайото-
ва открива първата си самостоятелна 
изложба с ретроспективен характер в 
изложбената зала на СБХ на ул. „Раковска“ 
125 в София, е 1981. Това е същата година, 
в която през месец май се откри първо-
то Биенале на графиката с международ-
но участие във Варна. Това се превърна 
в едно незабравимо културно събитие 

за Анастасия Панайотова, защото за 
цветната ѝ литография „Заден двор“ 
(1980) и за новаторските ѝ постижения 
в графичното изкуство тя бе отличена 
с Първа награда и сребърен плакет. Днес 
талантливата художничка е с междуна-
родна известност, утвърдено име в съв- 
ременната българската графика и сред 
най-ярките имена в едно от поколения-
та на Бешковите ученици. Заедно с Тодор 
Панайотов, Златка Дъбова, Христо Ней-
ков, Симеон Венов, Борислав Стоев след 
70-те години на ХХ в. те са двигателите 
на този естетически и мирогледен пре-
лом в съвременната българска графика, 
който би бил невъзможен без контакта с 
другите напреднали национални култури. 
За Анастасия Панайотова еволюцията 
на пластичния език за постигане дълбо-
чина на графичния израз започва от сре-
дата на 60-те години. Стилистиката на 
изкуството ѝ се формира в техниката 
на цветната литография и тематично 
е свързана с традициите на направле-
нието „Родно изкуство“, утвърждаващо 
националните ценности в пластичната 
ни култура още през 20-те и 30 те го-
дини на ХХ в. През 70-те години на ХХ 
в. под влияние на западноевропейската 
графика в българската се появяват нови 
тенденции, които обогатяват технич-
ния репертоар на графичните техники 
и тематичния с нови идеи в съдържа-
нието, изразяващи вътрешния свят и 
личните чувства на твореца. Анастасия 
Панайотова се обръща към тушовата 
рисунка с перо, която отговаря на им-
пулсивния ѝ експресионистичен подход и 
така постига сугестивно въздействие 
на графичните изображения и драматич-

Анастасия Панайотова / По Емили Дикинсън
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на изразителност. През 1974 и 1978 г. за 
постижения в рисунката тя получава  
Голямата награда на СБХ на името на 
„Илия Бешков“. 
В изкуството си Анастасия Панайотова 
остава искрен творец, който изразява 
своите чувства спонтанно. Идейната 
ѝ програма следва две основни линии – 
едната е свързана с поезията и музика-
та, например в серията тушови рисунки 
„Музика“ (1985), а другата е свързана със 
значимостта на националната история. 
Постепенно в нея тя намира нови теми 
за произведенията си. Открива ги в раз-
лични артефакти от огромното кул-

турно наследство на българското Сред-
новековие и на българското Възраждане, 
обвързани с духовната и националната 
ни памет –„Ангели с чаша“ (1993), „Хрис-
тос неразпознат“ (2000), „Сваляне от 
кръста“ (2002), „Изгонване от Рая“ (2005). 
Духовно следва своя учител, сияйни-
ят в мъдростта си проф. Илия Беш-
ков, от когото се учи да опознае света 
чрез рисунката, защото „Изкуството, 
претворявайки фактите в истини, от-
меня естествената им смърт…“. Тази 
творческа рефлексия при обучението ѝ в 
Академията е повлияна и от другите ѝ 
преподаватели – проф. Веселин Стайков, 

Анастасия Панайотова / Разходката на птицата
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който е учил студентите си на занаят 
в графичните техники, проф. Борис Ива-
нов, насърчил работата ѝ на колорист. 
Също и от проф. Кирил Цонев, проф. Ни-
колай Райнов, които дават на студен-
тите си широко познание за шедьоври-
те в световните музеи. И както казва 
художничката, след проф. Илия Бешков 
най-силно ѝ е повлиял проф. Борис Ангелу-
шев, който по това време е бил уволнен 
от Академията, но е приемал за беседи 
в дома си любознателните студенти по 
графика и илюстрация. 
Анастасия Панайотова от всички тях 
открива нови светове за изкуството си 
и творчески се себеопознава през Беш-

ковото мъдро слово, което магично пре-
открива чрез рисуването. Рисунката с 
цвят и с туш е това, в което духът ѝ се 
разкрива за истината, а ръката ѝ умело 
предава красотата с енергията на вдъх-
новението.
В темите, които тя разработва, визу-
ализира своите лични прозрения във и 
извън времето, откровения в човешко-
то познание, за това в какво се изразява 
величието на света. Открива своите 
парадокси в изкуството, но винаги през 
интимната и творческата си същност. 
С годините графичните ѝ листове се 
натоварват визуално, като графичните 
и живописните ѝ похвати са завладени 

п о р т р е т

Анастасия Панайотова / Писателска сбирка (по Джойс)
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от някаква стихия на жеста, чрез който 
те изразяват емоцията („В градината“ 
(2004), „Музиканти и мъртво чудовище“ 
(2003), „Златният ангел“ (2002), „Край 
пианото“ (2003).
Графичното изкуство на Анастасия Па-
найотова притежава изящен стил, при 
който в определени тематични цикли 
декоративното се вгражда в структу-
рата на композициите и ги превръща 
в сложни изображения, богати на вну-
шения. Това е характерно за цветните 
ѝ литографии след 80-те години и ри-
сунките, в които ритмиката на цве-
товете следва линеарните очертания 
по някакво вътрешно чувство, което 
магично трансформира пространство-
то. Графичните листове са завладени 
от един вихрен ритъм от линии, щрихи, 
цветни акценти – черти, точки и пет-
на, и в същото това изобразително поле 
фигурите сякаш са застинали като във 
фотографски кадър. С математическа 
точност са намерени ясни съотношения 
между различните елементи в компо-
зициите. Това е типично за асоциатив-
но-метафоричния език на графиката ни 
в десетилетията след 70-те години. 
Различните фигурални мащаби и тази 
многосъставност в структурирането 
на изобразителното пространство от 
многомерни други пространства в него 
натоварва визуално графичния лист със 
сложни композиционни и асоциативни 
взаимоотношения. 
Графичните произведения на Анастасия 
Панайотова, изпълнени в смесена тех-
ника с използване на темпера и гваш, се 
доближават по сила с въздействието на 
експресивната живопис. Черно-белите 
рисунки с туш и перо са артистични, 
характерни с деформациите и стилиза-
цията си, която превръща образите им 
в знакови. Те са въздействащи и ярки, 

защото изразяват един индивидуален 
свят, в който са споделени образно пое- 
зията и прозата на живота. Когато се 
вглеждаме в тях, сякаш пространство-
то се разтваря и ни увлича с енергията 
си в дълбините и по повърхността си, 
провокира сетивата и въображението 
ни с тайни, които сами трябва да откри-
ем и преживеем. Известният художник и 
изкуствовед Димитър Арнаудов откри 
ценността на изкуството на Анастасия 
Панайотова в богатата художествена 
проблематика, която то носи, решена по 
неповторим, своеобразен начин – искрен 
и професионално задълбочен. 
Пламена Димитрова-Рачева

Пламена Димитрова-Рачева

По повод юбилейната изложба на 
Анастасия Панайотова в ГХГ „Борис 
Георгиев“ – Варна и отличаването с 

наградата „Златно перо“ за 2021
Текстът се публикува със съкращения, 

пълният текст ще се публикува  
на новия сайт sbh.bg

п о р т р е т

Анастасия Панайотова / По Янис Рицос
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ЗАБРАНЕНАТА ИЗЛОЖБА НА 
АНДРЕЙ ДАНИЕЛ ВЪВ ВАРНА 

Да се забрани изложба на Андрей  
Даниел – един от най-добрите съвремен-
ни български живописци, и то в днешните 
времена, е толкова скандален прецедент, 
че не е възможно той да остане при-
крит, премълчан и неглижиран. Подобни 
позорни и срамни актове са познати от 
най-трагичните и репресивни времена на 
тоталитарния режим, но те са абсурдни 
и несъвместими с духа и отношенията в 
сегашната културна ситуация на цивили-
зована Европа. Затова ще разкажа малко 
повече за тази история. Със сигурност 
ще се направят изводи. 
Всичко започна на 18 септември 2020 в 
Самоков, когато се проведе ритуалът 
по връчването на националната награда 
за живопис „Захарий Зограф“. Този път 
носителите бяха двама – Вихрони Попне-
делев и Андрей Даниел, който за жалост 
вече беше в отвъдното. След церемо-
нията се срещнах с двамата уважавани 
журналисти Стефан Джамбазов и Зелма 
Алмалех и се уговорихме да представим 
във Варненската галерия фотоизложба-
та на Стефан, наречена „Андрей Даниел 
— последните 7 години“. Мисля, че още 
тогава им предложих към фотоизложба-
та да прибавя паралелна камерна изложба 
от картини на Андрей Даниел, което те 
приеха възторжено. През март тази го-
дина се свързах с галериите в Силистра, 
Добрич, Балчик и Бургас и те отзивчиво 
ми предоставиха творбите, с които раз-
полагаха. Двама сериозни колекционери 
от Варна, Иван Ненков и Борис Стателов, 
също ми дадоха картини. Заедно с двете 

работи от Варненската галерия събрах 
общо 10 платна, които представяха изку-
ството на Андрей от самото начало на 
пътя му, от все още веристичния мани-
ер на изобразяване в „Прозорците на моя 
Русе“ от 1979, през творби от 1980-те и 
1990-те години, в които е много по-осво-
боден, експресивен и хроматично богат, 
до един великолепен автопортрет от 
2000. Картините са почти непознати на 
публиката, което увеличава стойността 
и смисъла на изложбата. Безусловно те 
носят и внушават изключителната жи-
вописна дарба на Андрей Даниел, рядката 
му чувствителност към сюжетния мо-
тив и наративното, към оригиналното 
и нестандартно композиране, към слож-
ното и звучно колоритно хармониране, 
към психологическото проникновение в 
дълбините на човешката душа. Излож-
бата беше експонирана в малка отделна 
зала, непосредствено до двете зали с 
фотоизложбата на Стефан Джамбазов, 
и се постигаше търсеното взаимно обо-
гатяване. Изразителните състояния на 

Андрей Даниел / Абатство в Нотингам
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Андрей сред приятели, колеги, студенти 
или сам пред природното и духовното би-
тие оживяваха в чудесните фотографии 
и естествено и логично довеждаха зри-
теля до това, на което художникът беше 
посветил живота си – своето изкуство. 
Реших да се обърна и към съпругата на 
Андрей, Олимпия Николова, за 2-3 семей-
ни картини, с които бих могъл да допълня 
изложбата. По нейна молба написах обяс-
нително писмо до всичките четирима 
наследници на Андрей Даниел. Неочаквано 
получих не само отказ за предоставяне 
на семейни картини, но и категорич-
но несъгласие да се открива изложба от 
живописни творби. Доводите – тя се 
намесвала „неетично“ във фотограф-
ската изложба на Стефан Джамбазов и 
по-важното, повторено няколко пъти в 
разговорите и писмата, беше, че Андрей 
е „завещал“ на Олимпия Николова да бъде 
куратор на всичките му бъдещи изложби. 
Разбира се, беше изпратено писмо в този 
дух и до директорката на Варненската 
галерия Пламена Димитрова-Рачева, коя-
то веднага, първосигнално и лекомисле-
но издаде забранителна заповед, чийто 
финал гласи: „Разпореждам се зала №4, 
в която са експонирани живописни про-
изведения на проф. Андрей Даниел, да не 
бъде отворена за достъп на публика и 
медии“. Рачева направи това дори след 
като чу от юридическите експерти на 
Министерството на културата, че нас- 
ледниците на художника нямат право да 
поставят условия и особено да искат за-
тваряне на изложба, след като в нея не 
участват творби, собственост на се-
мейството, а само такива на общински 
галерии и частни колекции. Тази недо-
стойна нейна постъпка показва не само 
липса на компетентност и професионален 
морал, но за съжаление хвърля тежка сянка 
върху престижа на Варненската галерия. 

Впрочем това не е първата ù забрана и 
осуетяване на стойностно художест-
вено събитие. Още на шестия ден след 
встъпването си на директорска длъж-
ност през юни 2015 Рачева забрани про-
веждането на ежемесечните изложби в 
художествения музей „Георги Велчев“, 
които бяха високо ценени и обичани от 
културната общност цели 18 години. Тя 
охотно съдейства да се прекрати про-
веждането на най-мащабния у нас фес-
тивал на визуалните изкуства „Август 
в изкуството“, за който днес съжаляват 
много художници в България. Не направи 
нищо, за да продължи новият качествен 
артфорум на галерията, наречен „Изкус- 
твото като противодействие“, чието 
единствено издание беше през август 
2017. Само ще спомена малката подроб-
ност, че тези събития бяха свързани с 
мен и професионалната ми дейност. 
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Поради всичко това аз като изкуствовед, 
дългогодишен музеен уредник и куратор 
на над 400 изложби у нас и в други стра-
ни я призовах да напусне директорския 
пост на Варненската галерия, който тя 
незаслужено заема вече цяла година след 
приключването на официалния 5-годишен 
мандат. Последната ù постъпка с издава-
нето на забранителна заповед за излож-
бата на Андрей Даниел е изключително 
срамна и унизителна и надхвърля всякакви 
граници на колегиална търпимост. 
Случаят обаче повдига и ред други въпро-
си в художествения живот и музейната 
практика днес. Неминуемо инцидентът 
трябва да предизвика дискусия в профе-
сионалните среди на художествените 
музеи, за да се обсъдят и дефинират 
юридически и нормативно проблемите с 
основанията, правата и границите при 
намесата и претенциите на наследни-
ците на художниците; запазването на 
автономността на музеите като кул-
турни институти; етическите аспекти 
и отношения в изложбената дейност и 
работата на експертите; отговорност-
та на галерийните ръководства и много 
други проблеми в тази културна сфера. 

Още повече че подобни проблеми се спо-
делят с тревога и от специалистите на 
СГХГ отново във връзка с изложбата и ка-
талога на Андрей Даниел. 
Може ли например да се приеме обстоя-
телството, че само един куратор придо-
бива правото да представя изкуството 
на определен художник, и то в качест-
вото си на негов наследник, какъвто се 
очертава казусът с Олимпия Николова? 
Не се ли възпрепятства по този начин 
разнообразният и богат изследовател-
ски подход към изкуството на толкова 
значим артист като Андрей Даниел, ин-
терпретацията на различни смислови 
проекции и дискурси в тематично, плас- 
тическо, семиотично и естетическо 
отношение на неговото творчество? И 
дали е в състояние само един куратор да 
понесе такава професионална и интелек-
туална тежест и отговорност?
По никакъв начин не мога да приема за 
нормална и логична острата негативна 
реакция на Олимпия Николова, безапела-
ционното ù нежелание да се открие па-
ралелната камерна изложба от картини 
на Андрей Даниел. При това без в нея да 
участва семейна собственост. И без тя 
да се поинтересува и да види какви плат-
на са събрани. Абсурдно звучи мисълта ù, 
че изложбата може „да урони доброто 
име“ на Андрей Даниел. Та това бяха 10 
качествени негови картини, закупени 
през годините от пет сериозни български 
галерии и от двама порядъчни и неком-
прометирани колекционери! Разбира се, 
допускам опасенията ù, че един провин-
циален куратор като мен не би могъл да 
представи подобаващо изкуството на 
съпруга ù. Но не се ли сблъскваме отново 
с вездесъщото, себично и ревниво „его“, 
с неговите глъбинни, скрити нива, болез-
нени комплекси, неосъзнати проявления и 
мъчителни метаморфози, така добре оп-
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исани от Карл Густав Юнг? И не лишиха ли 
Олимпия Николова и Пламена Димитрова-
Рачева културната публика от още една 
пълноценна и духовна среща с малко позна-
ти и прекрасни творби на Андрей Даниел? 
Намерението ми като музеен уредник 
беше да представя чрез двете изложби 
по възможно по-добър и въздействащ 
начин личността на изключителен ар-
тист и интелект като проф. Андрей 
Даниел. С изключение на двете дами 
всички останали разбраха това – все-
отдайните Стефан Джамбазов и Зелма 
Алмалех като автори и инициатори на 
фотоизложбата, приели с радост иде-
ята за паралелна изложба от картини; 
любезните и отзивчиви директори на 
галерии и колекционерите, към които се 
обърнах; водещи експерти от дирекция 
„Културно наследство, музеи и галерии“ 
на Министерството на културата, дали 
положително становище; авторитетни 
художници, изкуствоведи и куратори, 
изразили одобрението си за изложбата 
и възмущението си от нейното затва-
ряне; специалистите от експертния 
съвет на Варненската галерия, които 
официално и категорично се противо-
поставиха на решението и забранител-
ната заповед на директорката Раче-
ва. Две седмици по-късно тя очевидно  
осъзна нелепостта на своята постъпка 
и отмени забранителната си заповед, 
но до края на изложбата бяха останали 
само няколко дни. Преживях нещо, което 
си въобразявах, че вече е невъзможно да 
се случи в съвременния художествен жи-
вот. Твърде много уважавам професията 
си и не ми е безразлично, когато някой я 
петни и опорочава. Не трябва да забра-
вяме поучителната мъдрост на стария 
израз „Sic transit gloria mundi“! 

Румен Серафимов

ЗА ЛЕВСКИ И НЕХУДОЖЕСТВЕНАТА 
САМОДЕЙНОСТ

Уважаема редакция,
Прави чест на вестника навременната 
и точна реакция по повод паметника 
на Левски в Смолян. С отчаяние мислех, 
че никой няма да се отнесе критично и 
няма да възрази. Текстът с изключител-
но остроумното и находчиво заглавие 
„Нехудожествена самодейност“ чрез 
конкретния случай в Смолян поста-
вя един значим и принципен проблем в 
нашата култура, който като че ли не 
прави впечатление на никого, не се за-
белязва, не му се отдава необходимото 
внимание, не се дискутира и не се прави 
нищо за неговото разрешаване. Смутен 
от това, използвам случая да споделя 
горчиви впечатления, натрупани с го-
дини и несрещнали разбиране.
„Съзиданието“ понякога е много по-па-
губно и деструктивно от разрушение-
то и пасивността. Необяснимо защо 
хората смятат, че всичко, което се 
прави, изгражда, сътворява, е добро, 
полезно, необходимо, а оттам и задъл-
жително красиво. Битува и такъв из-
раз: „ Лесно се руши, трудно се гради“. 
Но това, дори да е истина, не оправдава 
необузданата, напориста, ентусиа-
зирана, безкритична дейност на хора, 
организации, комитети, сдружения и 
други групи, формирани на чудновати 
признаци, които със самочувствието, 
че строят история и култура, предпри-
емат възмутителни начинания, без да 
се съобразяват с традиции и ценности, 
с морални и естетически норми. Потре-
саващо е, че тези действия лежат на 
една велика злоупотреба с най-съкрове-
ните чувства на човека и опъват най-
фините струни на неговото искрено 
родолюбие или лицемерен патриотизъм. 
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Ще се прави черква, параклис, памет-
ник!!! Какво по-хубаво! Кой ще възрази?! 
Но защо да се направи, къде ще се напра-
ви, кой ще го направи, как ще го направи 
и трябва ли въобще да се направи – не 
е важно. Щом е черква – хубаво е! Ако 
някой прояви съмнения по споменатите 
въпроси, той ще бъда обруган, порицан, 
заклеймен като човек, който пречи за 
духовното развитие на нацията. Има 
такова явление в изкуството, което 
условно може да се нарече „Съдържание-
то изяжда формата“. Всеки портрет 
на Левски – крив, ляв, уродлив, без ни-
какъв художествен вкус, който не само 
не прилича на Левски, но не прилича въ-
обще на човек, е хубав. Защото е Лев-
ски, защото този герой е за нас икона. 
Всеки портрет на Ленин дори с явни и 
неоспорими художествени достойнства 
е лош. Защото е Ленин, защото той е 
отрицателният герой. Поредното до-
казателство, че изкуството у нас все 
още е бръснарска работа, то още си 
остава в сферата на обслужването… 
Това превратно разбиране на нещата 
дава свободата и възможността на 
всеки самозванец, дилетант, сноб, спе-
кулант, лишен от критичност и само-
критичност, да яхне ракетата носител 
Левски, Ботев, Раковски… и да застане 
в светлината на прожекторите, като 
реализира всяка приумица като худо-
жествено произведение и велико дело и 
с нескрито самочувствие да се изживя-
ва като герой, патриот, благодетел… 
Аз пазя „портретите“ на Левски и Бо-
тев от гаражните врати, които бяха 
публикувани в „Стършел“, и често ги 
цитирам. В квартала, в който живея аз, 
от две врати на трафопост ме гледат 
назидателно и учудено същите Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа. 
От  доста години в Родопите битува 

една порочна практика, наречена „Дар 
от набор…“ Това са хора връстници, 
родени в една и съща година, които се 
обединяват с идеята да направят нещо 
добро, събират пари, правят ПЛАСТ-
МАСОВА ограда на някакво стълбище 
и окачват на нея МРАМОРНА плоча с 
надпис „Дар от набор  1975“ (годината 
е произволна и условна). Не случайно 
посочвам този пример, защото много 
често мотивите са възмутителни – 
оградата бързо ще се изпотроши, изго-
ряла от слънцето, но каменната плоча с 
надписа „Дар от набор…“ ще остане за 
археологията. Тези набори се надпревар-
ват да строят, поправят, обновяват, 
подобряват, облагородяват най често 
обекти на изкуството и културата и 
така ги ПОХАБЯВАТ. Похабяват ги, за-
щото в повечето случаи не се съобразя-
ват с никого и с нищо, не питат, не съ-
гласуват, не се консултират, не привли-
чат компетентни специалисти, нямат 
респект от историческото наследство 
и доказаната култура и с липса на са-
мокритичност, скромност и смирение 
правят каквото им дойде на ум. И никой 
не помисля уместно ли е това, подходя-
що ли е, художествено ли е, утвърждава 
ли престижа и авторитета на обекта, 
или го профанизира и унизява. А,  недай 
Боже, някой да възрази… Щом се прави, а 
не се руши – прекрасно е!
В българското изкуство са броени ху-
дожниците, които са се докосвали до 
образа на Левски. И това е естествено, 
защото не всеки има сили за него. Това 
е показателно, поучително и напомня, 
че почитта към Апостола на свобода-
та не е още причина някой да я излее в 
бронз. В Смолян има над пет-шест пре-
красни художници скулптори и на нико-
го от тях не му е дошло на ум да прави 
паметник на Левски. Тези хора освен 
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професионалната си подготовка имат 
морал, съвест, самопреценка, отговор-
ност, гражданско поведение и съзнание 
за трудността на задачата. Когато се 
правят паметници на такива велики 
личности или събития, обичайно се про-
веждат конкурси, назначават се жури-
та, привличат се експерти, консултан-
ти, прави се обществено проучване, 
организират се дискусии, проявява се 
доверие към художници и архитекти… 
В този смисъл господин Милушев в из-
вестна степен е невинен. Има община, 
има дружество на художниците, съюз 
на архитектите, клуб на дейците на 
културата, които биха могли да му под-
скажат, че това едва ли е по силите му. 
Дори близки и роднини от скромност и 
смирение биха могли да го посъветват да 
експонира бронза в колоритния си двор, 
но не и на такова обществено място и 
с такъв претенциозен шум. Аз уважавам 
господин Милушев, уважавам неговата 
възраст и бистър ум, физическата му и 
умствена активност, горещите му ро-
долюбиви чувства, не отричам негова-
та професионална подготовка, знания и 
умения, но той като финансист няма да 
приеме несръчните счетоводни сметки 
на някой артист, защото, ще каже той, 
има икономически закони. Но изкуство-
то също не е произвол. То е артистична 
математика. То също има свои закони, 
свой съд и присъди.
Но има грешка – има поправка. Има по-
правка – има прошка. Не е грях както 
да се прави, така и да се разваля. От-
страняването на нещо лошо има стой-
ност толкова, колкото и направата на 
нещо хубаво. Забележителният ита-
лиански дизайнер Масимо Винели казва, 
че задачата на художника не е толкова 
да твори и да създава гениални неща, 
колкото да се бори с грозното, да не до-

пуска пошлото, да спира нехудожестве-
ното. В този смисъл съвсем законни са 
дискусиите и споровете за нашите па-
метници, за тяхното минало, тяхното 
бъдеще и право на съществуване.  Иска-
нията, призивите и намеренията някои 
паметници да бъдат премахнати, а дру-
ги възстановени не са само по полити-
чески причини, но и по чисто естетиче-
ски. Разбира се, има логика и нещо лошо 
да се запази заради поуката, но все пак 
някаква разумна мярка трябва да има…

Стоян Дечев
писмо до в. „Стършел“ по повод 
публикация в бр. 25, 25 юни 2021

м н е н и е

Георги Милушев / Паметник на Левски (фрагмент)
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ЗА ПРИКАЗНИТЕ ИСТОРИИ 
И ПЪСТРИТЕ ПРЕДЕЛИ НА 
ВЪОБРАЖЕНИЕТО.
„ВЕНЕРА ХИПОПОТАМСКА“ НА 
МИЛА ПОПНЕДЕЛЕВА-ГЕНОВА 

Мила Попнеделева-Генова е от онези ав-
тори (тя е пишещ художник и рисуващ 
писател), които пленяват читателя 
от първата страница. С новата си кни-
га „Венера Хипопотамска" за пореден 
път тя поставя въпроса за същността 
и мисията на детската илюстрация, за 
границата на пластичното в оформле-
нието на книгата, за комуникацията ху-
дожник – писател – читател.
Според артистичната концепция на 
Мила Попнеделева книгата трябва да 
носи естетическа наслада, да е баланси-
рано живописна, синтетична като изказ 
и да съдържа елемент на изненада. „Ве-
нера Хипопотамска" е комплексен орга-
низъм, който цели да дарява нови знания 

и възможности за развитие на въобра-
жението. Ето защо се нарежда сред оне-
зи книги, чиято аудитория няма възраст. 
Книгата е концентрирана върху наглед 
обичайна история, поднесена забавно, 
закачливо и увлекателно. Хармонията, 
социалната адаптация, отношението 
индивид – общество, търсенето на лю-
бовта и проблемите на екологичното 
равновесие са примесени с елемент на 
игра, с възможност за размисъл или прос-
то със споделена усмивка. 
Мила Попнеделева умее да предразположи 
читателя и да задържи интереса му. С 
всички средства – цвят, ракурс, мащаб, 
детайл. Във времена, когато децата че-
тат все по-малко, изкушени от достъпа 
до електронни устройства, тя съумява да 
ги привлече и провокира; дава си сметка, 
че прекият път към детската аудитория 
преминава през кратко, но интригуващо 
послание, многоцветни илююстрации и 
широко достъпна тематика. 
Затова и в книгата всеки може да намери 
по нещо за себе си, да се разпознае в ге-
роите. В изданието авторката съчета-
ва шеговит тон, общодостъпен проб- 
лем, универсални, близки до всеки човек 
усещания и същности и артефакти. Из-
конната роля на детската книга е да за-
бавлява, но и да обучава и тук в ролята 
на писател и художник Мила Попнеделева 
хитро вплита артефакти. С идеята не-
усетно да накара децата, а и техните 
родители, да задържат интереса към ис-
торията на изкуството и отвъд стра-
ниците на книгата, тя генерира търсе-
ния, които да отправят читателите из 
необятното пътешествие на познание-
то плавно и магнетично. 

Мила Попнеделева-Генова / Корица на книгата
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В тази книга Мила Попнеделева съчетава 
на смислово и формално ниво универсално 
послание и динамични изразни средства. 
Проблемът за хармонията на личността 
е изявен чрез експресията на цвета и 
свободата на акварелния разлив. Злобо-
дневният детайл е предложен с шего-
вит тон, а чисто човешките търсения 
са представени ясно, детайлно и запом-
нящо се. Няма страница без илюстрация. 
Това издание е от книгите, които те 
оставят без дъх, в очакване да раз-
твориш всичките им страници. Мила 
Попнеделева те кара да поемеш посла-
нието наведнъж – с увлекателен раз-
каз и обилие от цветове тя разкрива 
безграничните контури на познанието. 
„Венера Хипопотамска“ предлага на чи- 
тателите един уж познат, но всъщ-

ност нов свят. Те попадат в увлека-
телните предели на експресивен под-
ход и надникват неусетно в дебрите 
на историята на изкуството. На стра-
ниците на книгата се появява Вилен-
дорфската Хипопотамка, усмихва се и 
Витрувианската Хипопотамка. Там се 
ражда и Венера Хипопотамска, а редом с 
тях се проектират въпроси като какво 
е праистория или пък кой е Витрувиан-
ският човек, какво рисува Ботичели, 
къде е неговата творба „Раждането на 
Венера" и още куп други. Отговора все-
ки е свободен да потърси сам. Важното 
е, че огънят на любопитството е за-
пален. 

Даниела Чулова-Маркова

к н и г и

Мила Попнеделева-Генова / Илюстрация от книгата „Венера Хипопотамска“
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НОВА КНИГА НА СКУЛПТОРА  
ИВАН РУСЕВ

Основен фокус на книгата „Разказ за 
Пътя и Каменни истории“ е изгражда-
нето на първия и единствен по рода 
си частен скулптурен парк в България, 
намиращ се в Арт център – Илинден-
ци, както и механизмите му на дейст-
вие. Изданието документира в детай-
ли 20-годишната история на центъра, 
отбелязана неотдавна. Освен солидна 
текстова част то включва и богат 
илюстративен материал. Трудът на 
Иван Русев предлага широкоспектърна 
информация за организираните през го-
дините събития, за процеса на общува-
не и обмен, за творческия похват и на-
трупвания. Ценна база данни, която би 
могла да послужи като основа за бъдещи 
проучвания, за научни изследвания, но и 
като модел за развиването на нови ини-
циативи от подобен характер.
Книгата по същество е авторефлек- 
сивна, тя систематизира и изследва с 
подчертано чувство за историчност 
собствен опит и действия, като пред-
ставя автора в двете му амплоа – на 
скулптор и организатор. Но тя не е само 
данни и статистика, а нещо повече – в 
нея Иван Русев ни въвежда в своя свят 
на търсения, преследвани и постигнати 

цели в областта на изкуството. И го 
прави по един открит, вълнуващ и ще-
дър начин, в дълбочина. 
Първата част на книгата предлага увле-
кателен разказ за израстването и раз-
витието на бъдещия скулптор. Той про-
следява ранните творчески години на 
Иван Русев и формирането на възгледи и 
позиция, избора на камъка като основен 
работен материал, както и първите 
поръчки и участия, в които ключовият 
елемент се оказва илинденският мра-
мор. Книгата ни запознава с основните 
характеристики на този материал, 
както и с историята на най-големите 
каменни кариери на Балканския полуос-
тров – тези над село Илинденци, за да 
достигне до извеждането на идеята за 
създаване на скулптурен парк именно в 
близост до тях. А това се случва в края 
на 80-те и началото на 90-те годи-
ни на XX век след важни международни 
участия и срещи. Включени са и срав-
нителни исторически данни, свързани с 
първообраза на Арт център – Илинден-
ци – симпозиумите в Линдабрун и Санкт 
Маргаретен (Австрия), където водещ 
принцип е работата в общност, а не „на 
парче”. Работа, която позволява осмис-
лянето на комплексното въздействие 
на един скулптурен парк като цялостен 
организъм, съобразен с конкретна сре-
да, където всяко отделно произведение 
има точно определено място и функция. 
Във втората част читателят може да 
се запознае с по-важните събития, ор-
ганизирани в Арт център – Илинденци – 
с ежегодните скулптурни симпозиуми и 
срещи, интердисциплинарните прояви, 
празниците, сътрудничествата, ини-
циативите, с множеството участни-
ци. Проследяването на тези събития 
е допълнено и от подбрани текстове, 
публикувани от и за организаторите на 
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Корица на книгата
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дейността в центъра за изкуство, как-
то и с цитати от мнения на участници 
за процеса им на работа.
Освен хронологичното следване на съ-
битията тази част извежда и базисни-
те принципи на организация на центъ-
ра, свързани с неговото финансиране, с 
изграждането на специфична и балан-
сирана програма, както и с прецизен 
подбор на участниците, с развиването 
на социално ангажирани проекти, въвли-
чащи местната общност, както и с об-
разователни програми с участието на 
ученици и студенти по изкуство, с ор-
ганизиране на събития не само в облас-
тта на скулптурата, но и на живопис- 
та, както и музикални прояви. Тук нау-
чаваме и защо пред индивидуалните са 
предпочетени съвместните участия, 
защо и как се работи по функционални 
проекти, свързани със средата, както 
и по мащабни дългосрочни скулптурни 
проекти.
Центърът за изкуство в Илинденци е 
водещ артистичен проект за Иван Ру-
сев, но паралелно с него той осъщест-
вява и свои индивидуални скулптурни 
проекти и участия по цял свят. Вклю-
чените в книгата рубрики „Паралелни 
проекти” и „Дейност извън Илинденци” 
позволяват да се научи, в първия случай, 
повече за реализацията му като скулп-
тор, за творческата му концепция и 
мащаба на постигнатото от него през 
годините, а във втория – за осъщест-
вяваната от фондацията дейност из-
вън територията на Арт центъра.
Като цяло книгата обобщава приноса на 
Арт център – Илинденци като нераз-
делна част от съвременното развитие 
на българската скулптура, а и на изкус- 
твото в страната като цяло. Смело 
обаче може да се твърди, че постиг-
натото в центъра за изкуство пред-

ставлява важно културно наследство 
и в полето на световната практика, 
а настоящото издание го доказва по  
категоричен начин.

Светла Петкова

„Разказ за Пътя и Каменни истории“, 
2021. Издание на фондация „Арт 

център – Илинденци“ с подкрепата на 
Министерство на културата

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 
СЪВРЕМЕННОСТ И ЗНАЧИМОСТ

Каталогът „Изобразително изкуство 
– съвременност и значимост“ е изда-
ден от издателството на ЮЗУ „Нео-
фит Рилски“ – Благоевград с подкрепа-
та на Националната научна програма 
„Културно-историческо наследство, 
национална памет и обществено разви-
тие“, финансирана от Министерство на  
образованието и науката. Каталогът е 
двуезичен, текстовете са преведени на 
английски език.
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Корица на каталога
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Съставител и автор на текста е Анна 
Покровнишка, доцент в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“. Изложението се фокусира вър-
ху естетическите и философски поня-
тия и връзки между изкуство и култура, 
разгледани в по-широк смислов аспект. 
Вниманието се насочва към ролята на 
произведението на изкуството и него-
вото значение, изразени чрез идейното 
му съдържание и художествена форма, 
чрез които то въздейства върху зри-
теля. Авторката се опира върху въз-
гледите на Имануел Кант, изразени в 
„Критика на чистия разум“ и „Критика 
на способността за съждение“. В своя 
дискурс тя се позовава също така и на 
определенията на Жак Моризо и Роже 
Пувие от „Речник по естетика и фило-
софия на изкуството“. Този текст ни 
подготвя за пълноценното възприемане 
на визуалния материал.
В каталога са представени над четири-
десет художници, родени или работещи 
в Югозападна България, чието твор-
чество е значимо за съвременното бъл-
гарско изкуство и изгражда културния 
облик на региона.
Подборът включва артисти, работещи 
в сферата на живописта, скулптурата, 
графиката, дърворезбата и рисунката. 
Всеки автор е представен на една стра-
ница с портретна снимка, биографична 
справка и две репродукции. Представена 
е богата и динамична картина на случ-
ващото се в съвременното българско 
изкуство с акцент върху Югозападния 
регион, като са включени водещи ху-
дожници от различни творчески по-
коления с ярка индивидуалност и стил. 
Между най-възрастния художник Любен 
Гайдаров, който ни пленява с виталната 
си живопис, и най-младия – Диана Заха-
риева, има възрастово отстояние от 
почти осемдесет години. В този период 

се открояват няколко поколения автори 
със съществен принос към изкуството 
у нас. С изричната уговорка, че всички, 
включени в каталога автори, са без-
спорни професионалисти на високо ниво, 
ще си позволя специално да спомена 
Христо Бараковски със забележителни-
те му пластики в дърво, концептуалния 
художник Алцек Мишев с международно 
признание, Атанас Дафинов – график 
с ярък стил, живописците с откроя- 
ващ се личен почерк Ивайло Попов, Асен 
Ушев, Данаил Атанасов, Георги Алайков, 
Свилен Блажев, Пламен Бонев, Николай 
Янакиев, Сашо Стоицов, Ралица Игнато-
ва и др. Не могат да бъдат подминати 
и имената на знаковите за българска-
та скулптура Емил Попов и Иван Русев, 
както и по-младите, но утвърдени ав-
тори Валентин Господинов, Димитър 
Петров, Камен Цветков и др.
В подкрепа на изложеното дотук и на-
правените изводи, ще си позволя да ци-
тирам Анна Покровнишка, която казва: 
„Културният авангард на художниците, 
представени в този каталог, е свързан 
с техните основни творчески посла-
ния, чието значение е да променят чув-
ствата и мислите чрез изказите си. [...] 
Въображението като основна черта на 
съзнанието е източник на мечти, ми-
съл и талант, благодарение на което се  
зарежда изкуството.“
В екипа на каталога участват още Хрис-
то Шапкаров и Румен Дешев – дизайн и 
корица, Огнян Георгиев и Румен Дешев – 
предпечат, Иванка Сакарева – превод на 
английски език. 
Каталогът има ограничен тираж и се 
разпространява само в библиотеките.

Стефания Янакиева
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ХАРЕСВАМ СМЕЛОСТТА, КОЯТО 
ТАЗИ КНИГА НОСИ В СЕБЕ СИ

„Гранично/безгранично. Антиномиите 
в творческата програма на Станислав 
Памукчиев“ („Сиела“, 2021) е своеобразно 
художествено превъплъщение на дисер-
тацията на Елена Олимпиева, а аз винаги 
съм адмирирал творческата дързост на 
младите доктори да представят ус-
пешните си разработки пред широк кръг 
читатели. Още повече че изследването 
е посветено на един от ярките съвре-
менни художници, което само по себе си е 
отговорно и полемично начинание.
Книгата на Елена не е от лесните тек-
стове – нито за писане, нито за чете-
не, но мисля, че това само ще мотивира 
стойностния читател. Навярно той е 
привлечен още от заглавието, което само 
по себе си е антиномия и очертава амби-
цията на автора да се анализират крип-
тираните наноси в личните духовни депа 
на Памукчиев. Предизвикателството е 
антиномиите да се изследват в конте-
кста, в който ги коментира Имануел Кант 
във фундаменталния си философски труд 

„Критика на чистия разум“, превърнал се 
в апотеоз на метафизиката и трансцен-
денталното учение за елементите. 
Използвайки координатна система на 
визуалните антиномии, тези на възприя-
тието и сетивността, антиномиите на 
пространствено-времевия континуум и 
„антиномиите на ценността“, книгата 
се превръща в изследване на визуални-
те образи, които Станислав Памукчи-
ев твори в резултат на философския си 
диа(моно)лог с обективното и субектив-
ното. А как се случва специфичното оп-
редметяване на философски концентрат 
в материален образ и как духовната ме-
тафора на този образ формира нова ху-
дожествена енергия, е един от вечните 
въпроси в изкуството.
Затова от първата до последната стра-
ница „Гранично/безгранично“ всъщност е 
една интелектуална провокация към чи-
тателя. В тази провокация се нареждат 
още символни противопоставяния като 
черно – бяло, светлина – сянка, форма – 
транс/форма, присъствие –отсъствие, 
отвън – отвътре, архаично – съвремен-
но и, разбира се, гранично-безграничното,  
превърнало се в концептуален акцент на 
текста. Анализирайки потенциалите на 
антиномиите, книгата мотивира да раз-
съждаваме за общуването между инту-
иция и рацио при зараждането на твор-
ческата идея, за личността на твореца 
като обект на (само)анализ, отноше-
нието „личност – творчески замисъл –  
реализация“ и още много други въпроси.
В началото нарекох текста смел. Негови-
те интерпретации стигат до сакрални 
теми като архетипа на прародителя и 
релацията му в мъжкото и женското на-
чало, намерили визуализация в работите 
на Памукчиев. Самият той в едно от пуб-
ликуваните тук интервюта признава, че 
подобни образи в творчеството му са 
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повлияни от философията на Фройд, Юнг 
и Мирча Елиаде и цитира Елиаде, според 
когото ние като смъртни сме изядени от 
времето, защото не зачитаме вечност-
та. Така че разгръщането на завесата 
отвъд видимия свят на един интелек-
туален и четящ творец, походът към 
дълбините на интуитивното и обмис-
леното правят книгата едновременно 
биографичен, аналитичен и диалогичен 
текст с любопитни валенции. 
Познавам лично Елена Олимпиева и худож-
ника Станислав Памукчиев и това е още 
един повод да изпитвам удоволствие, че 
книгата вече е факт. В нея има отговори, 
които се надявам читателят да оцени, 
но текстът също така задава и много 
въпроси. За разлика от други, аз харесвам, 
когато един текст не отговаря на всичко 
и оставя някои въпроси отворени, защо-
то човекът в развитие е питащият се 
човек. Диалогът предстои и това всъщ-
ност е най-хубавото преживяване между 
една нова книга и нейните читатели.

Проф. д-р Любомир Караджов

ИЗКУСТВО И ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

През юни 2021 излезе от печат моногра-
фията „Изкуство и власт в България през 
70-те години на ХХ век“ с автор Пламен 
В. Петров, която се издава от УИ „Св. 
Климент Охридски“. Научен редактор е 
проф. д-р Евгения Калинова, а рецензен-
ти – проф. д-р Искра Баева и доц. д-р 
Румяна Маринова-Христиди. Художник на 
книгата е Надежда Олег Ляхова. Книгата 
е снабдена с пространни резюмета на ан-
глийски, френски и немски език, подгот-
вени съответно от Зорница Христова, 

Емилия Чичова и Лили Щамлер.
Изследването на Пламен В. Петров за 
отношенията между властта и изку-
ството в България през 70-те години на 
XX век вече получи високата оценка на 
научната колегия – то е успешно защи-
тено като докторска дисертация. Сега 
под формата на монография му предстои 
срещата с наистина широка читателска 
аудитория. Сигурна съм, че сред чита-
телите на тази внушителна книга ще 
има както професионални историци и 
изкуствоведи, така и хора, неизкушени 
от науката, но опитващи се да разберат 
по-добре близкото минало, което про-
дължава да предизвиква силни страсти и 
противоположни оценки.
Пред бъдещите читатели на книгата ще 
се разкрие една мащабна панорама на кул-
турната политика на държавата, на по-
стиженията и проблемите на творците 
през 70-те години на XX в. Тя е резултат 
от впечатляващата отдаденост на ав-
тора в работата му с разнородни архи-
ви: над 460 източника от колекциите на 
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на БАН, на културни институции като Народния театър „Иван Вазов“, Националната 
художествена академия, БНР, БНТ, на творчески съюзи, както и с повече от 
90 дневници и мемоари, периодичен печат и десетки публицистични материали 
(рецензии, коментари, интервюта), каталози от изложби, драматургични 
и литературни текстове, киносценарии, партитури и фотографски 
албуми. Към тях трябва да се добавят и над 900 монографии и статии 
на български, руски, украински, сръбски, английски, италиански, 
немски, полски, чешки, френски, румънски. Върху тази 
впечатляваща основа Пламен В. Петров, разполагащ с широки 
исторически и изкуствоведски познания и умения, гради 
интердисциплинарно изследване с премислена концепция, 
ясен и точен научен изказ, добре намерен баланс 
между фактологичното и аналитичното. Изводите и 
оценките, защитени с научни аргументи извън 
клишетата и т.нар. политкоректност, със 
сигурност ще впечатлят читателя и ще 
провокират нови въпроси. А това 
винаги е доказателство за добре 
свършена работа!

проф. д-р Евгения Калинова
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Централния държавен архив, Комисията 
по досиетата, БИА-НБКМ, 16 регионални 
архива, архивите на БАН, на културни ин-
ституции като Народния театър „Иван 
Вазов", Националната художествена ака-
демия, БНР, БНТ, на творчески съюзи, как-
то и с повече от 90 дневници и мемоари, 
периодичен печат и десетки публици-
стични материали (рецензии, коментари, 
интервюта), каталози от изложби, дра-
матургични и литературни текстове, 
киносценарии, партитури и фотографски 
албуми. Към тях трябва да се добавят и 
над 900 монографии и статии на българ-
ски, руски, украински, сръбски, английски, 
италиански, немски, полски, чешки, френ-
ски, румънски. Върху тази впечатляваща 
основа Пламен В. Петров, разполагащ с 
широки исторически и изкуствоведски 
познания и умения, гради интердисци-
плинарно изследване с премислена кон-
цепция, ясен и точен научен изказ, добре 
намерен баланс между фактологичното 
и аналитичното. Изводите и оценките, 
защитени с научни аргументи извън кли-
шетата и т.нар. политкоректност, със 
сигурност ще впечатлят читателя и ще 
провокират нови въпроси. А това вина-
ги е доказателство за добре свършена  
работа.

проф. д-р Евгения Калинова

ОТВЪД КАРТИНИТЕ.  
КАТАЛОГ-КНИГА

Изданието е документ на осъществена-
та едноименна изложба в СБХ през май – 
юли 2021. То е резултат от изключител-
ните усилия и вещина на Антон Стайков 
и Свобода Цекова, които върху 140 стр. 
привеждат множество новоразкрити 

факти и свидетелства за житейския и 
творчески път на Борис Денев и дъщеря 
му Славка. Книгата бива да бъде мисле-
на и като произведение на изкуството, 
в което като че ли всичко е доминира-
но от категорията време – в преносен, 
а и в буквален смисъл. Цифрите „влас-
тват“ в текстовите полета. Те са из-
явени, сякаш за да подскажат, че както 
беше написал романистът – „Времето 
не е поле, което трябва да се измерва в 
пръчки, нито море, да се измерва в мили; 
това е пулс“. Пулс, който в целия проект  
„Отвъд картините“ е напипан повече 
от впечатляващо, превръщайки излож-
бата и книгата в явление в художестве-
ния живот у нас. 

Пламен В. Петров

Изданието се реализира от  
СБХ и фондация ПИБ,  

с подкрепата на СП „Култура“

Корица на каталога-книга
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Дора Бонева – Портрет на Вера Ганчева

В галерия „Райко Алексиев“ 
от 15 април до 10 май 2021 
година бе подредена голяма 
ретроспективна изложба на 
Дора Бонева, превърнала се в 
прощаване с голямата худож-
ничка, която напусна този 
свят на 22 април.
„Винаги имам впечатление-
то, че с всяка картина Дора 
отваря прозорец към света. 
Сякаш иска да каже: погледни 
какво чудо е тази зима, това 
цвете. Тихи, незабелязани 
преди нея вълшебства. Тряб-
ва да ги видим в платната 
ù, за да осъзнаем, че в света 
има хармония, че той може 
да бъде тих и вглъбен.“ Иван 
Маразов

Иво Бистрички – Шортрет на Антон

От 7 до 29 април 2021 в га-
лерията на СБХ – „Шипка“ 
6 привлече вниманието из-
ложбата „Провинциалис-
ти. Съвременни художници 
от Бургас“. Кураторът Иво 
Бистрички бе избрал 24 ав-
тори, само част от активно 
работещите художници от 
морския град. Те бяха пред-
ставени с по няколко творби, 
създадени през последните 
години. 

Женя Адамова – Територии

Идеята за изложбата и за-
главието идват от докумен-
талния филм на студия „Ек-
ран“ „Провинциалисти“ (ре-

жисьор Елена Владова, 1974). 
В него се поставя въпросът 
към тримата бургаски поети 
Христо Фотев, Недялко Йор-
данов и Георги Баев какво е 
провинциализъм и чувстват 
ли се те по този начин.

Валентин Топалов – На покрива

През април 2021 Валентин 
Топалов откри изложба в га-
лерия „Париж", София, под 
мотото „Ефирни пътеки" – 
живопис от последната една 
година. В навечерието на 
24 май ХГ „Любен Гайдаров“, 
Перник, представи автора с 
над 30 платна, които показа-
ха необятните възможности 
на абстрактната живопис за 
визуално споделяне със зри-
теля на размисли и емоцио-
нални състояния.

Веселин Начев – Моят завой
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От 15 юни до 3 юли 2021 гале-
рия „Стубел“, София, за тре-
ти път представи Веселин 
Начев. Мотото „Бях там“ 
обобщава темите в излож-
бата, включващи конкретни 
лични впечатления, прежи-
вявания и спомени. „Актуални 
общозначими проблеми вина-
ги за мен са носили опасност-
та да достигна до клише. 
Затова избирам реалността, 
която ме заобикаля – колко-
то по-банална, толкова по-
податлива за навлизане под 
повърхността на видяното.“

Ирина Иванова – Сутрешно кафе

Лондонското списание Land 
Escape Art Review има за цел 
да подкрепя млади автори. За 
последното си издание чрез 
конкурс са избрани 9 автори, 
една от тях е Ирина Ивано-
ва, представена на 28 стра-
ници със 17 репродукции. 

От 19 май до 9 юни 2021 га-
лерия „Стубел“, София, пред-
стави „Мъртво вълнение – 
графична живопис“, на Илиян 
Лалев. Изложбата се опитва 
да насочи вниманието към 
онази настояща социална 
проблематика, чиято диалек-
тика се основава на тежки 

социални противоречия, съз-
нателно отказвайки се от 
възможната привилегия да ги 
прелива, омекотява, синте-
зира.

Илиян Лалев – Голфър

Светлин Бaлездров – от изложбата

Светлин Бaлездров влезе в 
галерия „Depoo“ с изложбата 
дигитална графика „Еголю-
ция – черно на бяло“ от 10 
до 24 май 2021. Експозицията 
изследва сложното взаимо-
действие между автор и зри-
тел, като отхвърля тради-

ционно отредената пасивна 
роля на посетителя и го пре-
връща в активен участник в 
контролирано доизграждане 
на художественото произве-
дение, без да го прави съав-
тор.

 Вълко Ценов – от изложбата

Изложбата на Вълко Ценов, 
показана в галерия-книжарни-
ца „София прес“ от 1 до 14 юни 
2021, бе в духа на търсенията 
на художника в последните 
пет години. Бяха представе-
ни нови 40 рисунки, в които 
колоритът и абстрактният 
език надграждат пластични-
те търсения, сега в по-голям 
формат. Емоционално свър-
зани с цветните рисунки са 
трите камерни скулптури, 
аранжирани в залата. 

„Излекувай се със смях!“ е по-
етична книга на акад. проф. 
Димитър Димитров (Дим К. 
Дим). Авторът избира 25 ри-
сунки на Марина Горелова от 
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нейна изложба. Макар да не 
са създадени като илюстра-
ции, лекият закачлив хумор в 
рисунките се свързва тема-
тично със стиховете в хар-
монично емоционално цяло. 
Книгата бе представена на 17 
юни 2021 в музей „Дом на ху-
мора и сатирата“ в Габрово.

Марина Горелова – По-силно от смъртта 

Илия Желев – Две къщи

От 3 до 22 юни 2021 галерия 
„Ларго“, Варна, представи жи-
вопис на Илия Желев. В пос- 
ледните години той развива 
цикъл дигитални мозайки – 
колажи от миниатюрни фо-

тоизображения, отпечатани 
върху платно и обединени в 
творба чрез живописна тех-
ника. В изложбата са включе-
ни и знаковите за творчест-
вото му композиции от мно-
гобройни миниатюри.

„Скок във вода“ е изложба на 
Калина Мавродиева и Юлий 
Таков, представена през юни 
2021 в Художествен музей 
„Георги Велчев“, Варна. „Жи-
вописта е техният начин 
за пътешествие, залутано 
през белите мъгли и сияния, 
гмуркане и пътуване в синя-
та глъб. Непрогледността и 
безпределността облепват 
невидимото тяло на душата 
с мистика, с копнежа и любо-
питството към изначалния 
и трансцендентен хоризонт 
на спасение.“ Станислав Па-
мукчиев

Калина Мавродиева – от изложбата

„Граници на изкуството“ – 
изложба на Иван Б. Иванов, е 
третият проект към програ-
ма „Поколения“ в Художест-
вена галерия „Дечко Узунов“, 
София. Изложбата продъл-
жава от май до август 2021 
и показва избрани гвашове и 
акварели от различни периоди 
на богатия творчески път на 
автора. Проектът предста-
вя в самостоятелни изложби 
ученици на Дечко Узунов. 

Иван Б. Иванов – Коне

Валентин Дончевски полу-
чи награда на фестивал за 
късометражно кино LAMP 
– Los Angeles Motion Picture 
festival САЩ, където филмът 
му „Чуй петела, Чони" полу-
чи Голямата награда в раздел 
„Legendary“. Филмът е създа-
ден през 2009 като част от 
проект изложба на автора 
през 2013 в СБХ – „Шипка“ 6. 

Валентин Дончевски с наградата

х р о н и к а
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Юлий Таков / От изложбата „Скок във вода“
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ВАСИЛ ВЪЛЕВ (1934 – 2021)

Васил Вълев е роден в село Сигмен, Бургаска област.
През 1959 завършва „Декоративно-монументална живопис“ в Художестве-
ната академия при проф. Георги Богданов. След завършването той тясно 
обвързва името си с културната история на Търговище. Голяма е ролята 
му за създаване на художествен отдел в Окръжния исторически музей, пре-
раснал в галерия. Инициатор е на Международния пленер за акварел в града, 
чието първо издание е през 1977. Днес акварелната сбирка е най-голямата 
в страната. От 1967 живее в София. Преподавател е в Художествената  
гимназия (1967-1972). От 1990 е професор по рисуване в НХА. Преподава в 
НБУ, Варненския свободен университет, Свободната академия „Жул Пас-
кин“. В творческата му биография са вписани награди за живопис, акварел и 
графика от престижни форуми у нас и в чужбина.
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ЗА ВАСИЛ, АКВАРЕЛА  
И ИСТИНАТА

На 30 юни 2021 ни напусна големият 
български художник и дългогодишен 
преподавател в Националната худо-
жествена академия професор Васил 
Вълев. Има художници, които успяват 
да съберат в цялостен, завършен 
свят артистичните си интуиции 
с чистотата и откровението на 
човешката си природа. Художници, 
за които чистосърдечността и ду-
ховната откритост на творческия 
акт се изпълват със съдържанията 
на истинното, дълбоко човешкото, с 
принадлежността към топлината на 
земята и паметта на рода.
Изкуството на Васил Вълев потърси 
тишината на притаената привечер, 
на златистите охри на залязващия 
ден, на жените, завръщащи се от 
полето, прибиращи животните или 
приседнали на раздумка. Артистична-
та поетика на Васил органично вгради 
в живописна материя виталността 
на природата, одушевена от чисто-
тата, простотата и добротата на 
селянина. Тепърва ще откриваме ду-
ховните измерения в творчеството 
на Васил Вълев. Ще търсим защита 
в добротата и душевната щедрост 
на неговия поетичен свят. Васил пре-
върна високата естетическа мярка 
на своята живопис в етична норма, 
нравствен коректив в дълбокото 
разбиране за живота като естество 
и истинност. Васил Вълев е един от 
най-силните акварелисти в България. 
Акварелът е средството, което му 

даваше свободата да следва движе-
нието, променливостта, капризите 
на разливащата се вода, цветните 
преходи, случайностите и неочак-
ваните открития във формата и 
фактурата. Материалът, който със 
своето интерпретативно качество 
разкрива трепета, вълнението, дви-
жението на артистичната чувст-
вителност. Вълев постигна по вир-
туозен начин цялото богатство на 
този материал и изрази пълноценно 
своята емоционална и духовна приро-
да. Професор Васил Вълев научи много 
поколения художници на рисуване и 
живопис. Учител във високия профе-
сионален и духовен смисъл, който със 
знанието за пластическия строеж, за 
живописната материя, дълбокия тон 
и сложен цвят учеше на професиона-
лен морал, на честност, откровение 
и артистично достойнство. Профе-
сорът умееше да печели доверие, да 
вгражда в съзнанието и душата на 
учениците си онази висока естети-
ческа, нравствена и духовна мярка, 
дето ще ти трябва за цял живот. 
Някак естествено, без дидактика и 
излишен патос възпита десетки ху-
дожници. Неговата дълга и дълбока 
проекция гради пространства в но-
вата българска живопис. Васил Вълев 
ще продължава да живее с примера на 
своя отдаден на изкуството живот 
и с истината на своето дълбоко, то-
пло, проникновено творчество.

Поклон, с обич и признателност... 
Учителю!

Станислав Памукчиев
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АЛЕКСАНДЪР СЕРТЕВ (1937 – 2021) 

Александър Сертев е художник и фотограф, пътешественик, чо-
век с многопосочни интереси и завидно творческо дълголетие. За-
вършва Художествената академия при проф. Илия Бешков и проф. 
Веселин Стайков. Работи в областта на плаката, приложната и 
изящната графика и приложната и художествената фотография. 
Овладява многобройни фотографски техники, които прилага в гра-
фичните си творби. Участва в над 20 международни изложби и би-
еналета във Варшава, Мюнхен, Оснабрук, Бърно, Листауел, Лахти, 
Холивуд, Москва, Монс, Токио, Монтивилие и в над 30 колективни 
експозиции на български художници в страната и в чужбина.

ЛЮБЕН СЕМЕРДЖИЕВ (1929 – 2021)

Любен Семерджиев е пловдивски художник. Ранното му ориен-
тиране към изобразителното изкуство предопределя целия му 
професионален живот, макар и останал извън приетите в Худо-
жествената академия. От 1966 е член на Групата на пловдивски-
те художници, а от 1976 и на СБХ, секция „Живопис“. Работи като 
художник-проектант в „Промишлени стоки“ – Пловдив. Творчес- 
ките му изяви са в областта на живописта и приложно-декора-
тивното изкуство. Има многобройни участия в изложби, в това 
число и в представяния на българско изкуство в чужбина.

ЛЮБЕН ПАШКУЛСКИ (1936 – 2021)

Любен Пашкулски е роден във врачанското село Рогозен. Живее и 
работи в София. Завършва приложна графика в Художествената 
академия при проф. Александър Поплилов. Ориентира се към де-
коративно-монументалното изкуство – мозайка и керамика. В 
последните години работи в областта на графиката и акварела. 
Добре познати на публиката са неговите загадъчни и нежни жен-
ски образи. Освен многобройни участия и изложби в страната Лю-
бен Пашкулски показва творбите си в Хага (1989), Университета 
„Лийдс“, Великобритания (1990), Лисабон, Канзас сити, Брюксел.
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ЛОРА ЯНЕВА-КАЛУДОВА (1984 – 2021)

Лора Янева почина в бургаската болница, поразена от ковид-19  
в шестия месец от бременността ù. Спешните действия на 
медиците спасиха детето ù. Тя завършва ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, педагогика на обучението по изобразително изкуство 
и графичен дизайн при проф. Пеньо Пенев. Печели награди като 
художник и уважението на съгражданите си в Бургас за своята 
активна творческа намеса в градската среда и заради социална-
та ангажираност и помощ, която оказва по време на епидеми-
ята. Дейна в професията си, с многобройни участия в изложби, 
биеналета, пленери в България и чужбина. 

РАЙНА БЕШЕВА (1950 – 2021)

Райна Бешева е родена в Русе. През 1979 завършва Художест-
вената академия, специалност „Живопис“, при проф. Панайот  
Панайотов. Работи в областта на портрета и пейзажа, фоку-
сира се върху мотиви от българския фолклор. Участва в почти 
всички национални и регионални изложби на СБХ. Представяла е 
самостоятелни изложби в София, Русе, Италия, САЩ, Германия, 
Великобритания, Украйна, Румъния. Нейни картини са в Нацио-
налната галерия, български задгранични представителства и 
частни колекции много европейски страни, САЩ, Япония, Китай.

РУМЕН СИМЕОНОВ (1944 – 2021)

Румен Симеонов е роден в София. Той е по образование музикант, 
но посвещава живота си на карикатурата. След завършване 
на Музикалната академия през 1975 работи като тонрежисьор 
в Българското национално радио. С карикатура се занимава от 
1974. Член е на ръководството на секция „Карикатура“ и участ-
ва във всички изложби. Има самостоятелни изложби карикатури 
и сатирични рисунки в България и в чужбина и получава междуна-
родно признание, изразено в поредица от награди. 
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ЕЛЕНА ПОПОВА (1956 – 2021)

Елена Попова е родена във Варна. Завършва изкуствознание в 
Художествената академия през 1983. Работи в Института за 
изследване на изкуствата при БАН от 1991. Професор в катедра 
„Църковни изкуства“ на Православния богословски факултет на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където преподава от 2004. Чете 
лекционни курсове по иконография и история на изкуството в 
Православния богословски факултет и Факултета за изобрази-
телно изкуство на Великотърновския университет. Била е гла-
вен редактор на списание „Слово и образ“. Участвала е в орга-
низирането на поредица от научни форуми. Автор е на няколко 
монографии и десетки студии и статии. Била е стипендиант на 
американската фондация „Пол Гети“.

СТЕФАН КУРТЕВ (1939 – 2021)

Стефан Куртев е роден в град Русе. През 1973 завършва Худо-
жествената академия и специализира пространствен дизайн в 
Париж. Работи в областта на приложната графика и прилож-
ните изкуства, сценографията, малката пластика, участва в 
международни изложби във Варшава, Лондон, Багдад, Ню Йорк 
и други. Реализира десетки художествено-пространствени  
оформления в търговско-промишлени палати и изложбени зали 
в България и чужбина. Бил е главен художник на издателство 
„Септември“, на специализирания съвет за плакати. Директор 
на издателство „Български художник“ (1985 – 1989). От начало-
то на 1989 до 1991 е главен секретар на СБХ.

КИРИЛ КИРОВ (1950 – 2021)

Художникът Кирил Киров е роден в Ямбол. Завършва аранжиране 
и пространствено оформление през 1975. Дипломира се със спе-
циалност „Стенопис“ във Великотърновския университет при 
доц. Никола Гелев през 1980. Член е на секция „Живопис“. До края 
на живота си живее и работи в София.
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ЕВГЕНИ ВЪЛЕВ (1933 – 2021)

Евгени Вълев е една от емблематичните личности на Сливен, 
дългогодишен председател на Дружеството на художниците. 
Завършва сценография в Художествената академия при проф. 
Георги Каракашев. Повече от 35 години е сценограф в Драма-
тичния театър в Сливен. Работи и в областта на рисунката, 
графиката, живописта, стенописа. Картини на Евгени Вълев са 
в Националната галерия, в ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен, 
в частни сбирки. Носител е на голямата награда за изкуство и 
култура на Община Сливен „Добри Чинтулов“, на орден „За граж-
дански заслуги“, два пъти на орден „Кирил и Методий“ ІІ степен 
и други отличия, включително от Централния съвет на Черве-
ния кръст, на чиято планинско-спасителна служба дълги години 
е активист. Почетен гражданин на Сливен.

ЦВЕТАН СТОЯНОВ (1961 – 2021)

Цветан Стоянов е доцент, преподавател по рисуване в НХА, 
активен участник в дейността на секция „Монументални  
изкуства“ към СБХ. Роден е в София. Завършва стенопис в НХА. 
Работи в областта на живописта, декоративно-монументал-
ните изкуства, рисунката и графичния дизайн. Участва в общи 
художествени изложби, организирани от СБХ, Художествена 
група „Соло“; в международни пленери в България, Италия, Гър-
ция, Сърбия и Македония. Има десет самостоятелни изложби в 
София, Москва, Будапеща, Стара Загора, Дупница, Варна. Номи-
ниран е в националния конкурс на „Алианц България“ (2012). През 
2020 е на двумесечна резиденция в Сите де-з-ар, Париж, където 
реализира и изложба.
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ДОРА БОНЕВА (1936 – 2021)

Дора Бонева е родена през 1936 в Габрово. Завършва Художест-
вената академия при проф. Дечко Узунов. Получавала е награди за 
своите творби от СБХ, от Софийската община, от културния 
институт „Солензара“ в Париж, има сребърен медал от френска-
та Академия за изящни изкуства и др. От 1981 е член-кореспон-
дент на Европейската академия за наука, изкуство и култура със 
седалище Париж. През 1989, 1990, 1993 участва в Есенния салон в 
Париж. Избрана е като гостуващ художник за сезона 1994-1995 
от „Графис Арт Център“ в Ню Лондон, САЩ. Има повече от 35 
самостоятелни изложби в България, Унгария, Англия, Полша,  
Холандия, Франция, САЩ. Нейни картини присъстват в сградата 
на ЮНЕСКО в Париж, в много галерии и частни колекции в Бълга-
рия, Англия, Франция, Италия, Холандия, Германия, Русия, Гърция, 
Япония, Израел, Латинска Америка и САЩ.

ИВАН ПРАМАТАРОВ (1938 – 2021)

Професор Иван Праматаров е роден в Пазарджик. Завършва Худо-
жествената академия през 1961 г., специалност „Декоративно-
монументална скулптура“ при проф. Атанас Далчев. Той е препо-
давател в Университета по архитектура, строителство и гео-
дезия (УАСГ) от 1973 до 2004 г., ръководител на катедра „Рисуване 
и моделиране“ от 1992 до 2000 г. Преподавал е и във Висшето 
строително училище „Любен Каравелов“ (2004 – 2005). Участва в 
национални изложби на българско изкуство в различни европейски 
страни. Автор е на десетки монументални обекти в страната, 
между които е и статуята на Темида в Софийския районен съд.
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СТРАХИЛ НАЙДЕНОВ (1973 – 2021)

Страхил Найденов беше част от екипа на ХГ „Илия Бешков“ в 
Плевен. Той работи в областта на мозайката, триизмерната и 
скулптурната мозайка. Има над 20 самостоятелни изложби и над 
50 участия в общи изложби в страната и чужбина. Носител е на 
множество отличия, сред които номинация за награда „Свети 
Пимен Зограф“ от Есенния салон на плевенските художници (2018), 
награда за финалист от Международното биeнале Art Olympia 
2017, Токио. Негови мозайки са притежание на галерии и частни 
лица в България, Франция, Италия, САЩ, Япония и др. 

КИРИЛ ПЕТРОВ (1947 – 2020)

Кирил Петров е роден в Добрич. След завършването през 1975 на 
Московската художествено-промишлена академия „С. Г. Стро-
ганов“ се завръща в родния си град. Проектира десетки излож-
би на машиностроенето и хранителната промишленост. Бил е 
главен проектант на Добричкия панаир, дизайнер-проектант 
на Института за дизелови двигатели и КММ в Добрич. От 1975 
участва в почти всички изложби на Дружеството на художници-
те в Добрич, националните изложби „Земята и хората“ и др. От 
2000 е ръководител на школата по изобразително изкуство към 
Младежки център „Захари Стоянов“ в Добрич. Работил е дълги 
години и като ръководител на Център за обществена подкрепа 
към Областния съвет на БЧК.
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СИМОН БРЮНО

Получихме тъжната новина от Париж, че на 6 юли 2021 е 
починала мадам Симон Брюно. Заедно със съпруга си Феликс Брюно  
(1901 – 1990) тя основава Cité internationale des arts в началото 
на 1960-те. Благодарение на техния мечтателен проект 
и всеотдайната им подкрепа в продължение на няколко 
десетилетия хиляди чуждестранни и френски художници идват 
в това гостоприемно място за творчество в сърцето на 
Париж. Симон Брюно е генерален секретар и председател на Cité 
Internationale des arts до 2007, почетен член на СБХ и истински 
приятел на българските художници.
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