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Т В О Р Ч Е С К И  Б А З И  Н А  С Б Х

Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 дни от датата на резервацията в счетоводството 
на СБХ, след подписване на декларация и представена квитанция за платен членски внос и за 
текущата година. 
Записвания при Женя Вълчева в счетоводството на СБХ, тел.: 02/ 948 37 42
Записвания за хотел „Черноморец“, с. Шкорпиловци при Надя Василева, тел.: 02/ 944 25 49

бази за членове на СБХ -  
лева за легло

за гости на СБХ - 
лева за легло

забележка

1. с. Боженци 13,00 15,00

2. гр. Вършец 8,00 10,00

3. гр. Долна баня 8,00 10,00

4. Велико Търново

15,00 20,00

250,00 ползване на цялата къща за 
1 ден

ползване на цялата къща над 3 дни, при възможност - цени по договаряне

5. с. Шкорпиловци 17,00 21,00 за легло

6. КК Албена 55,00 92,00 май, юни и септември

65,00 103,00 юли и август

7. гр. Балчик -  в ремонт

   Деца до 4 години ползват базите безплатно, а за деца от 4 г. до 18 г. се заплаща такса с 20% отстъпка

8. Созопол:

за период цени за членове на СБХ и семействата им в лева цени за външни лица в лева

Месец юни 40.00     стая за двама 
15.00     за допълнително легло 
50.00     ателие за двама

60,00

70,00

Месец юли, август,  
до 10 септември

55.00     стая за двама 
20.00     за допълнително легло 
70.00     ателие за двама

85,00

105,00

В таксата за ползване на базата в гр. Созопол е включена нощувка и закуска. За желаещите  
да ползват ресторанта на хотела за обяд  и вечеря ще има 10% отстъпка от цената.

9. Хотел „Черноморец“, с. Шкорпиловци:

за период цени за членове на СБХ и семействата им

м. юни и от 28.08. до 30.09. 13,00 лв. за легло  
20,00 лв. за легло с включена закуска и вечеря 
28,00 лв. на легло с включена закуска, обяд и вечеря

от 01.07. до 28.08.2017 г. 20,00 лв. за легло  
27,00 лв. за легло с включена закуска и вечеря 
35,00 лв. на легло с включена закуска, обяд и вечеря

от месец юни до 30.09.2017 г. деца над 5 години  
8,00 лв. за легло                              
13,00 лв. за легло със закуска и вечеря                               
16,00 лв. на легло със закуска, обяд и вечеря

за деца до 4 години – безплатно за всички

цени и условия за летен сезон 2017 г. / от 1 май до 31 октомври 2017 г.
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

Лили Димкова – ретроспективна юбилейна изложба
30 май – 19 юни, ет. 3
откриване – 30 май, 18 часа

Боян Боянов – изложба скулптура
31 май – 12 юни, ет. 4
откриване – 31 май, 18.30 часа

„Вход←→Изход“ – изложба на секция „Графика и илюстрация“
31 май – 17 юни, ет. 2
откриване – 31 май, 18 часа

Красивите занаяти на Тохоку – изложба японско изкуство
15 юни – 6 юли, ет. 4
откриване – 15 юни, 18 часа

Виолета Гривишка – Танева (1937 – 2017) – ретроспективна изложба
23 юни – 6 юли, ет. 3
откриване – 23 юни, 18 часа

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

Документална изложба, посветена на Киро Киров (1927 – 2016)
Проект на Кирил Кузманов
24 май – 9 юни
откриване – 24 май, 18 часа

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

Хартиен арт фест
16 – 30 май
откриване – 16 май, 18 часа

Фотоизложба СБЖ 
1 – 13 юни
откриване – 1 юни, 18 часа

Изложба на Дорит Фелдман
15 – 30 юни
откриване – 15 юни, 18 часа

Иван Манойлов – изложба живопис 
3 – 15 юли
откриване – 3 юли, 18 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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ПОРТФОЛИО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ В УЕБСАЙТА SBHART.COM 
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание 
(на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ) всеки 
автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен 
членски внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа биография. Той е 
безплатен. Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите 
„Критика“ и „От автора“ и струва 25 лв. годишно с ДДС.

НАГРАДИ ОТ 42-ТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА
Голямата награда на СБХ (пластика „Перо“) – Ивайло Нинов
Награда на секция „Карикатура“ (пластика „Мишена“) – Иван Веселинов
Награда на Столична община на името на Доню Донев – Трайко Попов
Награда на Дома на хумора и сатирата – Габрово – Маргарита Янчева
Награда на омбудсмана на Република България – Светлин Стефанов
Награда на Българския червен кръст – Валери Александров – Валекс
Награда на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ – Валентин Георгиев

ГОДИШНА НАГРАДА НА СЕКЦИЯ „СЦЕНОГРАФИЯ“ НА СБХ 
Наградата беше връчена на изтъкнатия сценограф Младен Младенов за принос в развитие-
то на сценографията и театралното изкуство в България. (Четете на стр. 29) 

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

КОНКУРС ИЗЛОЖБА „180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Да се почете и популяризира личността на Апостола, да се насочат творческите търсения на 
художниците по темата и да се представят качествени картини.
Организатори: Община Перник, Художествена галерия – Перник, представителство на СБХ 
– Перник.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
       – Могат да участват всички желаещи художници.

- Участниците да са автори и собственици на творбите.
- Допуска се повече от една творба.
- Авторите дават съгласие, че творбите им могат да бъдат включвани в реклами за изложбата.
- При продажба 20% от цената остава в полза на организаторите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ
- да са свързани с темата – с конкретен или с по-свободен характер
- допускат се всички живописни, графични, пластични и смесени техники
- да са в подходящ за експониране вид
- да бъдат с етикет, съдържащ трите имена на автора, адрес и телефон за връзка
- да имат предложена от автора цена на творбата

ЖУРИРАНЕ
- Журито ще бъде съставено от представители на Община Перник, ХГ – Перник, СБХ и пред-
ставителството на СБХ в Перник.
- Журирането ще се проведе на 5 юни 2017 г. в ХГ – Перник.
- Журито определя творбите, допуснати до изложбата, и наградите.

НАГРАДИ
Голяма награда с откупуване на творбата – 500 лв.
Грамота за I, II и III място.
Срок и място за представяне на творбите:
Не по-късно от 1 юни 2017 г., 17 часа, в ХГ – Перник, зала „Любен Гайдаров“, Дворец на кул-
турата, етаж 2. Транспортните разходи до и от изложбата са грижа на авторите. Прибиране 
на творбите – 7 дни след закриването.

НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ – 2017 
ЦЕЛИ НА ИЗЛОЖБАТА

    – да почете и популяризира името и художественото наследство на големия български  
      художник Георги Герасимов
    – да подпомогне изявите на съвременното българско графично изкуство
    – да популяризира изкуството на графиката и авторите, работещи в жанра

ОРГАНИЗАЦИЯ
Организатор на изложбата е ХГ „Станислав Доспевски“ със съдействието на Община Пазар-
джик, под патронажа на кмета – Тодор Попов.
Финансирането на изложбата се осигурява от утвърден бюджет, такси участие, дарения и 
рекламодатели.
Селектирането на творбите за участие в изложбата и определяне на наградените се осъ-
ществява от седемчленно жури. Журито се назначава със заповед на кмета на Община 
Пазарджик.
Експозицията се аранжира от екипа на ХГ „Станислав Доспевски“ в зали на галерията.
ХГ „Станислав Доспевски“ връща творбите на авторите в посочените срокове (евентуални 
щети по време на транспортирането не се поемат от организаторите).
ХГ „Станислав Доспевски“ изготвя каталог, представящ събитието. Всеки участник ще полу-
чи безплатно един каталог и ще има правото да закупи три каталога на половин цена. ХГ 
„Станислав Доспевски“ партнира с медиите за отразяване и популяризиране на събитието.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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НАГРАДИ
    – три равностойни награди, всяка включваща диплом, плакет и парична премия от 1200 лв.
    – награда за млад автор до 35 години – диплом, плакет, премия от 1200 лв. и покана за  
 самостоятелна изложба в галерията.
    – награда на Съюза на българските художници – от фонда на СБХ.
    – почетна награда за принос към българското графично изкуство – диплом, плакет.
Наградените с парична премия творби остават във фонда на ХГ „Станислав Доспевски“ – 
Пазарджик.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
    – право на участие имат всички художници, приели условията на статута и попълнили  
 формуляра за участие. Организаторите си запазват правото на персонални покани
    – всеки автор може да участва с максимум два графични листа
    – художниците трябва да са автори и собственици на творбите
    – участниците приемат решенията на журито за окончателни
Графичните творби трябва да отговарят на следните условия:
    – да са създадени през последните три години
    – да са с размер на листа, не по-голям от 100х70 см и не по-малък от 50х70 см
    – да са без рамка и паспарту
    – да са изпълнени в графични техники, позволяващи тиражиране
    – творби, които са замислени да бъдат експонирани, без да бъдат поставяни под стък-   
  ло, и имат специфично авторско решение за експонирането им, да бъдат придружени   
  със схема на окачване
    – на гърба на всяка творба (долу вляво) да бъде залепен етикет по образец, попълнен с  
  посочената информация.
Такса за участие – 20 лв. Плаща се на място или по банков път:
IBAN: BG82UBBS80023109549510
BIC: UBBSBGSF
ОББ ПАЗАРДЖИК
За творбите, недопуснати до участие в изложбата, таксата не се възстановява.
При изпращане творбите трябва да са придружени със:
    – четливо и изцяло попълнен формуляр (от sbhart.com)
    – квитанция за платена такса
    – точен адрес за връщане на творбите
    – телефон и e-mail за връзка.
Творбите се изпращат на адрес:
ХГ „Станислав Доспевски“
пл. „Константин Величков“ 15
4400 Пазарджик
Разходите по транспортирането на творбите са за сметка на участниците.
Участниците се съгласяват творбите им да бъдат използвани от организаторите за реклам-
ни цели на изложбата.
При продажба на творба по време на изложбата комисионата е 20% в полза на галерията.
Участниците се съгласяват творбите им като част от Националната графична изложба да 
бъдат представени освен в залите на ХГ „СтаниславДоспевски“ и в изложбените простран-
ства на други галерии.

06
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СРОКОВЕ:
    – последен срок за получаване на творбите – 30 юни 2017 г. (важи датата на пощенско- 
 то клеймо)
    – журиране – 7 юли 2017 г.
    – откриване на изложбата – 28 септември 2017 г.
    – закриване на изложбата – 31 октомври 2017 г.
    – възможно гостуване на изложбата в друга галерия – ноември 2017 г.
    – връщане на творбите на авторите – до 30 декември 2017 г.
За контакти: тел.: 0895604964; e-mail: ggerasimov.pz@gmail.com; консултант: Румен Нечев

КОНКУРС НА ГАЛЕРИЯ „НЮАНС“ ЗА СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО
Това е второто издание на конкурса. Инициативата има за цел да насърчава младите бъл-
гарски художници. Жури ще бъде съставено от доказани професионалисти в сферата на 
визуалните изкуства.
При първоначалната селекция ще бъдат избрани 20 художници, които ще участват в съв-
местна експозиция от 13 до 25 февруари 2018 г. По време на експозицията посетителите на 
галерията ще могат да гласуват. Публиката и журито ще определят трима финалисти.
При закриване на експозицията ще бъдат връчени следните награди:
    • Първа награда:  2500 лв. и самостоятелна изложба в галерия „Нюанс“
    • Втора награда:  1500 лв.
    • Трета награда:  1000 лв.

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧАСТИЕ:
    • В конкурса могат да участват художници, родени след 1978 г., работещи във всички      
      сфери на съвременното изкуство.
    • Темата на второто издание е Newance.
    • Конкурсът няма такса за участие.
    • Всеки кандидат може да участва с до три работи.
    • Всички творби, участващи в конкурса, трябва да са създадени през 2017 г. и да не са  
      показвани публично преди предаването им в галерията.
    • Форматът на творбите не трябва да надвишава 100x150 см.
    • Необходими документи за участие:
       – Попълнен формуляр за участие (от nuancegallery.bg )
       – Професионална автобиография
       – Снимка/снимки на работите (300 dpi, JPEG, 2 MB)
       – Попълнена таблица (от nuancegallery.bg) с описание на участващите творби
   • Пълният набор от документите за участие се подава онлайн на адрес:  
      office@nuancegallery.bg
    • Крайният срок за изпращане на формулярите и снимките на творбите e 31.10. 2017 г.
    • След оценка от журито финалистите от първия кръг на конкурса ще бъдат уведомени  
  по имейл до 30.11.2017 г. и ще трябва да изпратят оригиналните творби в срок от 7.02 
  до 10.02.2018 г. на адрес: Галерия „Нюанс“, ул. „Денкоглу“ 42, 1000 София
    • Творбите се подават от автора или от упълномощено от него лице или се изпращат  
       чрез куриер на адреса, посочен по-горе. Придружават се от декларация и данни за  
       контакт на автора – адрес, телефон, електронна поща. Творби, които не са придруже-   
  ни от посочените формуляри и декларация, няма да се приемат и ще бъдат връщани  
  незабавно
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    • Транспортирането на творбите до галерията и обратно е за сметка на автора.
    • Рискът от увреждане на творбите се поема от галерията от момента на приемането им  
  до тяхното предаване на автора или чрез куриер, което се удостоверява с писмен про 
 токол или товарителница.
    • При подаването на творбите за участие в конкурса авторите декларират авторството  
      си върху творбите и отстъпват правото да бъдат показвани и продавани съгласно      
  условията на галерията в рамките на изложбата.

ЗА КОНТАКТ
Огняна Вакавлиева, Неда Митковска
office@nuancegallery.bg; тел: 02 44 85 85 4
София 1000 ул. „Денкоглу“ 42

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА – КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Националният конкурс с първото си издание има намерението да създаде един утвърден 
форум на българската съвременна графика на млади автори. 
Конкурсът се провежда на всеки две години през септември и октомври в София. Целта 
е да се стимулират младите български автори, работещи в областта на графиката. В него 
могат да участват само автори от България, които не са навършили 40 години, работещи с 
класически графични техники. 

ОРГАНИЗАЦИЯ
    • Инициатори на конкурса са група изявени български графици, които съставляват и   
       петчленното жури под патронажа и съдействието на Министерството на културата и     
       галерия „Средец“. 
 С финансовата помощ на сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ“.
    • Представените графики се подреждат в галерия „Средец“ от 10 до 20.10.2017 г. 

НАГРАДИ
Наградите се определят от петчленно жури от авторитетни български художници и критици.
    • Първа награда „Майстор“ – 2000 лв.
    • Втора награда – 700 лв.
    • Трета награда – 500 лв.
Наградите и призьорът се обявяват в деня на откриването на изложбата. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
   • Приемат се творби, изпълнени в техниките: високопечатни, дълбокопечатни, литография,        
     алграфия, сериграфия
    • Авторите да не са навършили 40 години
    • Форматът на изображението да не е по-малък от 35 см и не е по-голям от 120 см
    • Работите се представят на графичен отпечатък, до 3 броя графики
    • Творбите трябва да са авторски, собственост на художника и да не са участвали в други   
 национални конкурси и изложби
  • Всеки участник надлежно етикетира работите си с име на автора, име на творбата,  
 техника, година и размер; електронен адрес и телефон за обратна връзка 
    • Организаторите апелират за разумни цени на графиките поради факта, че при продажба  
 не се взима комисионна
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    • Без такса за участие
    • Авторите сами поемат разходите по транспортиране до посочените адреси
    • Организаторите са задължават да върнат творбите в срок от един месец след закриване  
 на изложбата

СРОКОВЕ
    • Творбите се събират от 18 до 29 септември 2017 г.
    • Журиране – 2-6 октомври 2017 г.
    • Откриване на изложбата – 10 октомври 2017 г.
    • Закриване на изложбата – 20 октомври 2017 г.
Авторите извън София трябва да изпратят работите си в посочения срок на следния адрес:
София 1618, ул. „Пирин“ 32, Партер „Булмар МЛ“ 
лице за контакт: Людмил Георгиев
тел. за връзка: 0898517375, 02 835345
Имейл: art@ludmilgeorgiev.com
Участниците от София могат да доставят работите направо в галерия „Средец“, в сградата 
на Министерството на културата – бул. „Александър Стамболийски“ 17 
галерист: Марияна Каракостова
тел. за връзка: 02/9400971, 0889257587

ART-IN-ARCHITECTURE 
Конкурсът ART-IN-ARCHITECTURE „Изкуство в архитектурата“ се организира на два етапа от 
Федералната служба за строителство и регионално планиране на Германия.
(Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung – BBR).
Като част от реконструкцията на Хумболтовия форум в Берлинския дворец са планирани 
стенни декорации и висящи  инсталации в двуетажните стълбищни пространства над вход 1 
и 5. Максималният разход за изпълнение на проекта е 150 000 евро. 
Право на участие имат професионални художници и групи от целия свят.
Целта на първия етап от конкурса е да се разработят и представят концептуални идеи. 
От тях журито избира до 20 предложения и избраните автори ще имат възможност да 
развият идеите си във втората фаза на конкурса, в съответствие с препоръките на 
журито. Всеки от избраните за участие във втората фаза ще получи хонорар 2000 евро 
(вкл. ДДС).
Език на конкурса е немският.
Краен срок за кандидатстване – 30 юни 2017 г., 14 ч.
Допълнителна информация е публикувана от 10 април 2017 г. на интернет страницата на 
Федералната служба за строителство и регионално планиране на Германия:
www.bbr .bund .de/BBR/DE/WettbewerbeAusschreibungen/Kunstwettbewerbe/
kunstwettbewerbe_node.html 

МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
ЗА РЕКЛАМЕН ПЛАКАТ TERRAS GAUDA – FRANCISCO MANTECÓN 2017 – 
ГАЛИСИЯ, ИСПАНИЯ

Конкурсът се организира от винарната Bodegas Terras Gauda и управата на пристанището 
на град Виго, Галисия, Испания, в партньорство с културни и туристически институции. Прис-
танището ще бъде домакин на церемонията по награждаването.
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ТВОРБИ
Плакатите трябва да бъдат непубликувани. Оригиналите трябва да бъдат доставени на мяс-
то или изпратени по пощата в офисите на Bodegas Terras Gauda в O Rosal (Галисия, Испания).
    – Изображенията да бъдат записани с висока резолюция на CD или на флашка в ре-  
 дактируем формат: Adobe Photoshop, Illustrator или Freehand. Да се четат от PC.
    – Плакатите трябва да бъдат отпечатани и прикрепени към подходящо защитена твър- 
      да подложка 50 х 70 см и да съдържат имейл и телефонен номер за контакт, написан  
 на гърба.
Могат да се използват всякакви видове фотографски, живописни или компютърни техники 
и т.н. При изключителни обстоятелства оригиналите, създадени чрез техники за рисуване 
(масло, акварели, гваш, пастели и др.), могат да се приемат без придружаващ дигитален 
файл.
Всеки участник има право да представи максимум две работи.
Темата на плаката е по избор на участника; в идеалния случай ще отразяват корпоратив-
ните дейности на организаторите, основно свързани с белите вина Albariño – Terras Gauda и 
Abadía de San Campio. Ще се даде кредит за творчество и включването на фирменото лого 
в дизайна.
При поискване Bodegas Terras Gauda ще предостави векторно копие на логото и изобра-
жения на техните продукти. Те ще бъдат достъпни на сайтовете: terrasgauda.com и 
franciscomantecon.com.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Работите ще бъдат представени в запечатан плик с авторския псевдоним. От решаващо 
значение е да бъде включена следната информация:
    – пълното име на художника
    – фотокопие на личната му карта
    – адрес, телефонен номер и имейл могат да бъдат залепени и на гърба на плаката.
    – писмено съгласие с правилата на конкурса – на сайта franciscomantecon.com

АДРЕС И СРОК
Работите трябва да бъдат изпратени до Bodegas Terras Gauda, S.A. на следния адрес:
Carretera de Tui-A Guarda, km. 55, O Rosal – 36760 Pontevedra, Spain
преди 18:00 часа на 30 септември 2017 г. Всички произведения с пощенско клеймо преди 
16:00 часа на 30 септември ще бъдат приети.

НАГРАДИ
    – Голяма награда – 10 000 евро
    – Първа награда на Autoridad portuaria – 2000 евро
    – Втора награда – 2000 евро
    – Специална награда – 2000 евро
По преценка на журито някоя от наградите може да не бъде присъдена. Решението ще 
бъде обявено на церемония преди 31.12. 2017 г., датата и мястото ще бъдат публикувани на 
terrasgauda.com и franciscomantecon.com.
За допълнителна информация:
Bodegas Terras Gauda, S.A.
тел.: 986 621 111/981 227 200
e-mail: comunicacion@terrasgauda.com
пълният текст – на franciscomantecon.com.
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КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН НА ГОБЛЕНИ 
Конкурсът се организира от Института за гоблени „Ателие 61“ (Atelje 61), Петроварадин,
Сърбия.
    – „Ателие 61“ ще даде две награди по 1000 евро за предварителен дизайн на
 гоблен. Гоблените ще бъдат изтъкани според картон, направен от автора, на уъркшоп  
 на „Ателие 61“ в техниките на тъкане на вертикалния стан, в материали, предложени от
 автора. Гоблените ще останат в колекцията на „Ателие 61“. 
    – Състезателите реализират идеите си чрез визуалния език на класическите тъкани.
    – В конкурса могат да участват професионални художници и студенти по магистърска  
 програма.
    – Заявка за участие в конкурса – до 10 септември 2017 г. 

ЗА ГОБЛЕНИТЕ
    – Състезателите предлагат цветни дизайни за гоблени, които могат да бъдат направени  
  във всички техники и комбинации от тях. Броят на дизайните не е ограничен.
    – Размерът на дизайните и проектите, които се изпращат по пощата или са подадени   
  лично, е ≈ 30 x 50 см и най-много 50 x 70 см.
    – Проектите, изпратени по е-mail, са във формат JPEG, TIFF, PDF 300 dpi; размери ≈ 20 х  
  20 см.
    – Заедно с дизайна трябва да се предложи и окончателен размер на гоблен (до 6,00 m²,
  макс. височина до 3,0 м).
    – Ако дизайнът е за пространствен гоблен, авторът трябва да се погрижи как да се   
  монтира и демонтира лесно.
    – Може да се изпращат снимки на произведенията и приложенията, съдържащи данни  
  за автора и скиците по електронна или по обикновена поща.
Членовете на арт съвета на „Ателие 61“ ще изберат два проекта; авторите им трябва да 
направят картони за тях най-късно до 25 октомври 2017 г. 
Наградите ще бъдат дадени на авторите след доставката на картоните. Всички права и
задължения ще бъдат регламентирани от договор.

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ТЕАТРАЛЕН ПЛАКАТ – ИРКУТСК, РУСИЯ
Вторият международен конкурс на театралния плакат се осъществява в рамките на XI Меж-
дународен театрален фестивал за съвременна драма „Вампилов“ . Фестивалът се провежда 
в базата на Драматичен театър „Н. П. Охлопков“ в Иркутск (Русия).

В КОНКУРСА ИМА ДВЕ КАТЕГОРИИ
    • класически плакат
    • рекламни видеоклипове за LED билбордове, интернет и електронни медии
За всяка категория се присъждат две награди:
    – „Драматургът Вампилов“. Плакати и видео за спектакли по пиеси от Александър Вам- 
 пилов
    – „Руски свят“. Плакати и видео за спектакли по произведения на руски автори (драма- 
 турзи, композитори, писатели) в театри извън Русия.
Всеки автор може да участва с до два плаката във всяка категория.

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА НА ДВА ЕТАПА
1.  Интернет състезание. Всички изпратени електронни версии на плакати са поставени   
    на www.postercontest.org. Всеки може да гласува. 
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Гласуването продължава 45 дни и завършва едновременно с приключване на последния 
етап.
2.  Крайна фаза. Журито избира около 70 плаката и 20 рекламни видеоклипа на представ-       
    ления за по-нататъшното изложение. Изложението се провежда в Иркутския драмати-       
    чен театър по време на Международния театрален фестивал през септември 2017 г. и  
    продължава около 20 дни.

НАГРАДИ
След приключването на изложбата журито обявява трима победители във всяка категория. 
Отделно се обявява победител от гласуването в интернет. Посетителите на изложбата гла-
суват и се дава награда на публиката.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТИТЕ
Плакатите да са от периода 2009 – 2017 г. Техниката на изпълнение е без значение. Да 
бъдат във формат А1, TIF или .jpg формат, най малко 150 dpi.
Рекламните видеоклипове от изпълненията трябва да бъдат в AVI, FLA, mp4 формат и да 
продължават не повече от 40 секунди.
Плакатите се изпращат заедно с формуляра (от sbhart.com) за кандидатстване на имейл: 
plakat2017@bk.ru, до 25 юли 2017 г.
Избраните от журито произведения се отпечатват от Организационния комитет.
Наградите се обявяват на закриването на конкурса. Всички участници, чиито творби са 
преминали предварителния подбор, получават диплом за участие.

КОНТАКТИ
тел. (+38) 067-955-9122; (+7) 926-484-06-70
Александра Лобанова, куратор
e-mail: plakat2017@bk.ru
postercontest.org
facebook.com/groups/1551987358417959/

СЪОБЩЕНИЕ
Недялка Колчева, керамик, ликвидира ателието си и предлага изгодно материали –
керамични оцветители и глазури за 1000 градуса температура. За връзка – 02 981 68 81 и 
мобилен 0885540038 – вечер.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА
ПРОМЯНА В СЛЕДНИТЕ ТОЧКИ ОТ РЕГЛАМЕНТА, ПУБЛИКУВАН В БР. 1/2017:

IV.2. Срокът за изпращане на материалите за участие се удължава до 30 юни
V.3. 3. Произведения на студенти ще се приемат и разглеждат в отделен раздел.
V.10. Такса за участие – 20 лева. Тя може да бъде платена в брой от 8 до 30 юни в счето-
водството на СБХ (IV етаж, 9 – 17 часа, тел. за контакт: 02 9442549) 
или изпратена на следната банкова сметка на СБХ:
Банка: Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски”
BIC UNCR BGSF
IBANBG47UNCR76301078576926
Целият текст е на sbhart.com.
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Радостина Тодорова – костюм (от изложбата „Мост през времето“)
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G.B.P. (THE GREAT BEAUTY | PROJECT)

Продаваема ли е красотата и каква е цената ѝ? 
Загубила ли е стойността, която е притежавала през вековете? 
Отговорите на тези въпроси всеки трябва да намери сам. По-важното е, че художниците 

Петрунов и Панков поставят тези въпроси и карат зрителя да се замисли докъде е стигнала 
масовата култура в налагането на модели за красота. И не граничат ли те вече с гротеската и 
грозното? А може би тази граница отдавна е премината... 

На 16 март 2017 г. в галерия-книжарница „София прес“ се откри изложба, интерпретираща 
красотата и женствеността, наречена Тhe Great Beauty Project. В духа на попарта и рекламата 
експозицията на Стефан Петрунов и Йордан Панков (с псевдоним J.Pank) притежава и собствено 
рекламно лого – G. B. P. Още със заглавието авторите поставят въпроса доколко темата за кра-
сотата е и/или може да бъде комерсиална. 

Колко субективно е възприяти-
ето за красота доказва напълно раз-
личният подход към темата от двамата 
художници. При Стефан Петрунов жен-
ското тяло е разсъблечено, разголено, 
в неестествена поза, подобно на заснет 
кадър в движение, където фокусът се 
губи. Обект е тялото, персонификация-
та отсъства. Ако изобщо е изобразено, 
лицето на модела често е без детай-
ли, размазано – то е второстепенно за 
художника. Жената не е личност, тя е 
обект. Красотата присъства, но или е 
скрита под експресивните маски, или е 
деформирана от колажираните върху 
живописта рекламни образи на мар-
ки козметика, докато загуби напълно 
идентичността си като безжизнен мане-
кен, захвърлен на дъното на надуваема 
лодка с „мигранти“. Платната на Стефан 
Петрунов са много интересно и сполуч-
ливо съчетание между класическата и 
експресивната живопис с енергично 
нахвърляни мазки, които придават из-
ключителна динамика на образа.

Различен, дори противоположен е 
художественият почерк на Панков. При него образът е застинал, с равно положени тонове и 
контури, подобно на плака от анимационен филм, в който чакаме следващото движение... Обра-
зът е обърнат към зрителя фронтално, очите са уголемени и са композиционен и психологически 
център, те говорят на този, който гледа, плачат или се смеят...

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Стефан Петрунов – Младият папа
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Твърде смела и оригинална е ав-
торската концепция на Панков да на-
прави мост между съвременната поп и 
дори субкултура с епохите на Ренесанса 
и барока. Да, Ренесанс и барок, защото 
картините му са конкретни реплики на 
изчезнали платна на Леонардо да Винчи 
и Караваджо. Женски образи, символи 
на извечната красота и морал, но тук те 
се появяват с разпознаваеми визуални 
елементи от героя на Дисни Мики Маус! 
Иронично, нали? Иронично, но не и подиг- 
равателно. Такава е неговата представа 
за красота. Резултатът от съчетание-
то на епохи и култури (в работите на 
Йордан можем да видим и елементи от 
уличните графити) е един характерен, 
категорично изведен, запомнящ се об-
раз, в който присъстват и (ренесансови-
те) форми на женското тяло, и съвременният „образец“ за красота (този на гримирания модел от 
списанията), и тиражираният рекламен образ на попарта! 

Красотата е и палава, и забавна, и цветна, тя е и жестока, и мрачна... Красотата е тема с въз-
можност за безкрайни интерпретации... Ще очакваме развитието на проекта THE GREAT BEAUTY | 
PROJECT през месец май в галерия „Аросита“...

Ани Венкова

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ИВАН БОЧЕВ

Юбилейната изложба на Иван Бочев във Велико Търново, организирана във връзка с не-
говата 70-годишнина, разкри най-стойностните страни от богатия му път в изкуството. Всъщност 
изложбите бяха две. Преди това с успех премина камерната експозиция в Софийската градска 
библиотека, на която бяха показани основно произведения по литературни творби и абстрактни 
рисунки.

Иван Бочев е добре познат на публиката преди всичко като график. Смея да твърдя, че 
неговото име по достойнство се нарежда сред водещите автори в този дял на пластичните изкус- 
тва у нас. А те, за съжаление, не са и чак толкова много. Дългогодишен професор във факултет 
„Изобразително изкуство“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, той се 
радва на обичта и на признанието на поколения студенти и същевременно предизвиква тяхното 
искрено уважение с авторитета си, със своята уравновесеност, с благородния си характер и с 
искрената си добронамереност към всеки млад, талантлив човек.

Великотърновската експозиция, която представлява разширен вариант на софийската, 
включваше и двайсетина абстрактни акварела, както и картини с маслени бои, също абстрактни. 
Бяха показани и няколко по-стари подготвителни рисунки, които дадоха възможност на зрители-
те да надникнат в по-съкровените кътчета на творческата лаборатория на художника.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Йордан Панков – Мария Магдалена



СБХ бюлетин брой
02/2017

16

Макар и сравнително лимитирана като 
обем, онази част от изложбата, която съдър-
жа произведения по литературни творби, 
представлява определен интерес. Тези лис- 
тове са важни в няколко аспекта.

Първо, те свидетелстват за вкуса и за 
типа реакции на Иван Бочев като художник 
към вербалния изказ, опредметен в худо-
жествената литература. Отношенията между 
словото и визуалния образ са отношения на 
безкрайност, както отбелязва Мишел Фуко, 
и това ясно личи от представените творби. 
Авторът демонстрира задълбочено разби-
ране за неизчерпаемите възможности на 
изобразителните коментари, перифрази и 
паралели към словесните произведения. 
Това не са илюстрации в обичайния смисъл 
на думата, а своеобразни пластични „успо-
редици“, придобиващи често характера на 
притчи. Освен това графиките се отличават 
с разнообразен и изящен щрих, с голямо бо-
гатство в нюансирането и в степенуването 
на пространствените планове, с умение за 
хармонично композиционно разпределение 
на светлосенъчните и на тоналните стойнос- 
ти на черно-бялата графична материя. 

Всички тези качества са свидетелство, освен всичко друго, както за усет спрямо специ-
фиката на графичния изказ, така и за солидна академична подготовка и за богата пластична 
култура.

Последните графики и рисунки на художника се отличават с абстрактен, нефигуративен 
език. Мисля, че Иван Бочев достига по естествен и индивидуален път до тях. Те са плод както на 
различни експериментални търсения с материали, композиционни решения и формални структу-
ри, така и с опити да се скъси дистанцията от замисъла и първоначалния импулс до крайния ре-
зултат. Очевидно абстрактният език в по-голяма степен, отколкото фигуративния, е по-адекватен 
на стремежа на автора да намери визуален изказ на емоции, душевни състояния и противоречи-
ви размисли и усещания от най-различно естество, които постигат композиционен баланс и орга-
нична цялостност едва ли не единствено и само в пределите на творбата. Високият експресивен 
градус на напрежение между силите на привличане и на отблъскване, между светлината и мрака, 
между сгъстената материя и разреденото пространство са онези опори, които съставляват самата 
тъкан на тези творби и осигуряват високия им асоциативен потенциал.

От „Автопортрет“ (1975) ни гледа увереният и същевременно скромен поглед на автора. 
Въпреки изминатите немалко години Иван Бочев и днес продължава да излъчва тази увереност 
в правотата на избрания път и същевременно скромно и смирено да преклонява глава пред 
величието на изкуството.

Чавдар Попов

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Иван Бочев – от изложбата
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ХУДОЖНИКЪТ, ОТ ЧИЯТО ЖИВОПИС ЗВУЧИ МУЗИКА

Навършиха се 90 години от рождението на художника Минко Фетваджиев (1927 – 1993). По 
този повод във фоайето на Театър „София“ бе подредена изложба, включваща живописни плат-
на, рисунки и карикатури. Като че ли неговата живопис се чувства удобно в нашето съвремие и 
звучи пълноценно с естетизирания си художествен изказ до ден днешен. Затова в изложбата тя 
е представена приоритетно. Маслените платна – портрети и композиции, се отличават със свой 
дълбок, многопластов колорит, сред който изпъкват ту със силата на сърдечни протуберанси, 
ту с внушение на интимни лирични метафори разнообразни лица и фигури – образни отблясъци, 
плод на авторовото вдъхновение. Някои от тях са създадени със сочна и плътна линия, други са 
едва загатнати или са обобщени до степен на знакова символика. 

Мястото и състоянието на всеки от художествените образи е убедително обосновано сред 
добре организираната композиционна цялост. От хармоничните платна струи внушение за особе-
на мелодичност. Това впечатление се подкрепя от основната тематика, която художникът разра-
ботва като колорист – музиката. Още през 60-те години на ХХ век един художник открива музи-
ката и нотния лист като съществен метафоричен образ в своите етюди, рисунки, скици, живописни 
творби, дори в своите карикатури. Този новатор, който години наред търси неуморно оригинален 
израз на музиката в света на своето изкуство, се нарича Минко Фетваджиев. 

Минко Фетваджиев прави 
стотици ескизи и подготвителни 
рисунки за живописните си платна. 
Малкото от тях, които са оцеле-
ли до днес, ни помагат да разбе-
рем още по-добре твореца. Те са 
важно свидетелство за това как 
протича неговият творчески про-
цес, дават ни възможност да про-
никнем в света на авторовите идеи 
и преживявания – безценен ключ 
към разбирането на цялостното му 
изкуство. Рисунъкът му е силно 
обобщен, типажите му са експре-
сивно изразителни. Композициите 
му са изпълнени с движение и ди-
намика, които носят отпечатъка на 
творческия нерв, движещ худож-
ника, с който той превръща всяка 
своя фигура, всеки свой щрих в концентриран израз на пълнокръвно звучаща мелодика. От пър-
востепенно значение на неговия специфичен израз са художествената деформация на формата и 
сполучливо намереният ракурс. 

Изкуството на Минко Фетваджиев продължава да бъде заключено в мълчание. Прахът на 
забравата покрива живописната основа и многослойната фактура на платната му, а рисунките 
пожълтяват, затворени в скицници и папки. Творчество, което заслужава да бъде анализирано 
и оценявано, за да заеме своето достойно място в нашето съвременно изобразително изкуство. 

Йонко Бонов, куратор на изложбата

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Минко Фетваджиев – от изложбата
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ИЗЛОЖБАТА НА АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА В ГАЛЕРИЯ „СТУБЕЛ“

Eдин пълноценен и плодотворен път бележи творчеството на Анастасия Панайотова.
За тази своя изложба в галерия „Стубел“ тя е подбрала работи, създадени през последните 

десетина години. Това е периодът, в който тя изостави графиката и резеца и се посвети на цвета 
и четката.

Пред нас е сюита 
от творби (за мен те 
са едно преливащо и 
неделимо цяло, а не 
отделни обособени 
образи), в които ние 
откриваме познати, 
запомнени от предиш-
ните ѝ изяви мотиви. 
Тези картини се въз-
приемат, звучат като 
визуална поезия, за-
щото в тях мисленото, 
бленуваното, бликна-
лото от въображе-
нието има надмощие 
над непосредствено 
видяното и наблюда-
ваното.

В тях неизмен- 
но срещаме жени –  
две, три или повече. 

В някакви старовремски дрехи. Някои с капели. Те най-често са седнали, събрани около ма-
сичка пред чаша кафе или вино. Затворени в себе си, потопени в някакво странно мълча-
ние. Рядко, обикновено в гръб, разпознаваме мъжка фигура или черна сянка, хвърле-
на неясно от кого. Жените са поставени в интериор със старинна мебел или в градина с 
цветя и дървета. Всъщност в пространството на творбите на Анастасия Панайотова гра-
ниците между „вън“ и „вътре“ са размити. Защото всичко се случва в нейния свят на об-
разни видения, който е единен. В него не действат обичайните земни гравитации. Затова  
фигурите понякога са в наклонени позиции. Тези особени разнопосочни оси пораждат напре-
жение. Именно такива динамични визуални рими пронизват цялата образна сюита, изпълват я 
с някакъв нетукашен ток и ни отнасят към мисловните селения на авторката. С натрапващо се 
постоянство възниква още един образ, интерпретиран по различен начин, но за нея вътрешно 
необходим и знаков – птицата. Паун, бухал, черна врана или пееща, кацнала на клонче. Тя при-
съства естествено в хорското пространство – понякога почти орнаментално декоративна, друг 
път маркирана обобщено. Какво ни съобщава тази птица? В изкуството на етруските, към което 
Анастасия Панайотова има видимо пристрастие, тя е от отвъдния свят, от една страна – образ на 
смъртта, от друга – на несекващия живот. От птицата пък започва крилото, което леко, незабеля-
зано почти прелива към ангела, още един образ от света на художничката. Ангелът и благосла-
вящата му ръка често я спохождат.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Анастасия Панайотова – от изложбата
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И още нещо. В тази имагинерна Аркадия звучи музика. На флейта или лютня. Като светлина 
тя прониква в тъканта на творбите и носи утешение и мъдрост.

Познаващите изкуството на Анастасия Панайотова могат лесно да вържат нишките с поз- 
нати неща от предишното ѝ творчество. Но и те ще трябва да признаят как през годините тези 
образи са се извисили над конкретните подбуди и са изкристализирали в чиста поезия. Неслу-
чайно наричам изкуството ѝ така. Картинните сюити на Анастасия Панайотова по същината си са 
визуални стихотворения. И съвсем не защото някои от мотивите са навеяни от лирични произве-
дения. Самата структура на нейното образно мислене се родее с поезията. Като в поезията и тук 
властват рими и ритми, образни повтори и значещи паузи.

Мисля, че Анастасия Панайотова е художник на чувствата. Голямата обща и пластическа 
култура, интелект и характер не са потиснали у нея душевната вибрация. И дори когато не на-
мира излаз в реалността, а може би именно тогава и затова, образните ѝ светове ни привличат, 
пленяват ни тъкмо с емоционалния си настрой. Естествено той спонтанно се разкрива във и 
чрез цвета. За предпочитаните, любимите колористични хармонии на Настя може специално да 
се говори. Изискани и същевременно плътни, те донасят пряко до нас медитативните нагласи на 
художничката.

Тази вечер Анастасия Панайотова не е между нас. Физическото ѝ състояние не ѝ позволи 
придвижването дотук. Но тя е в залата чрез творбите си – най-сигурните посланици на духа.

Да ѝ благодарим за всичко, с което ни дарява!

Ружа Маринска, слово при откриване на изложбата 

ИНТЕРИОР ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ 

Изложбата в Националната галерия – Двореца (9 март – 7 май) е посветена на жанра ин-
териор, който досега не е представян самостоятелно. Обикновено живописните произведения от 
този жанр попадат в общи експозиции под друг тематичен надслов. За разлика от другите жан- 
рове като например портрет или натюрморт, интериорът в чист вид се явява по-рядко. Много по-
често интериорната среда е подчинена на основната тема и привидно отстъпила на заден план. 
Тя изпълва в дълбочина пространството на живописното произведение и всяка допълнително 
поставена линия, цвят или предмет създават определена атмосфера и внушения, допринасяйки 
за завършената художествена цялост на творбата. Авторската концепция провокира едно по-
сложно обемно-пространствено решение в неговата структурна и композиционна обвързаност. 
Многопластовите характеристики на този жанр налагат и съответните подтеми: натюрморт в  
интериор, портрет, фигура в интериор, интериор ателие, в каквато последователност е подредена 
и цялата експозиция.

В изложбата са включени произведения от колекцията на Националната галерия на няколко 
поколения художници, оставили трайни следи със забележително присъствие в българската живо-
пис. Произведенията обхващат периода от началото на ХХ в. до края на 80-те години. Представени са 
85 живописни творби на 58 художници, в голямата си част рядко или въобще непоказвани. Между 
тях виждаме за първи път произведения на Борис Иванов, Зоя Паприкова, Рафаел Михайлов, Славка 
Денева, Димитър Витков. Най-ранните творби са „Интериор“ на Йордан Кювлиев от 1904 г., Сирак 
Скитник от 1910 г., Иван Милев от 1925 г. Сред художниците от първата половина на века се на-
реждат още Никола Танев, Ненко Балкански, Иван Ненов, Бенчо Обрешков. Те се открояват на фона 
на своето поколение като своеобразни върхове, създаващи образа на новото българско изкуство. 
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Сред авторите от втората половина на века са Георги Божилов – Слона, Магда Абазова, 
Славка Денева, Иван Вукадинов, Андрей Даниел, Вихрони Попнеделев, Долорес Дилова, Ивайло 
Мирчев и др. Това са автори, които наред с другите живописни теми, разработвани през годините, 
създават творби и в интериорния жанр. Не можем да подценим значението на тези автори за 
създаването на общия пейзаж на този жанр, допринесли за самостоятелното му изваждане пред 
завесата на българския художествен живот. И макар че са представители на различни поколе-
ния, с различна чувствителност, мислене и художествен изказ, обединява ги това, че са едни от 
най-изявените имена в художествения ни живот. 

Показаните в експозицията живописни творби са истински калейдоскоп от теми и преплита-
щи се сюжети. В момента, в който надникнем през открехнатата врата на личното пространство 
на художника и ни залее магията на силно емоционалното усещане за заобикалящия го свят, за 
споделените и недоизказани от него неща, оставени на нашата съпричастност и въображение, 
ние сме се докоснали до голямото изкуство. Ситуирането на мебелите, предметите и избраната 
палитра превръщат интериорното пространство в поетичен израз на спомени и преживявания, 
съхранили духа и гласовете на обитателите си, потапяйки ни в артистичната вселена на твореца. 

Експозицията показва убедителното присъствие на интериора в изобразителното ни изкус- 
тво и допринася за допълване на празнотите на един рядко представян и проучван жанр от ис-
торията на изкуството. В произведенията откриваме традиции и модерност, класика и авангард, 
художествени и социални послания. Майсторството и професионализмът в тях се измерват с вну-
шението, което излъчват, с размаха на артистичността на изградения художник, в умението да 
постигне онази индивидуалност, която превръща творбата в уникално явление. Тази експозиция 
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представя творби и автори, до голяма степен определяли естетическите и художествени търсения 
за следващи поколения творци, както и допълнително очертава техния принос за развитието на 
все още ненаписаната история на съвременната българска живопис. 

Боряна Вълчанова

ЗАВРЪЩАНЕ – ИЗЛОЖБА НА СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ

На откриването на изложбата си в зала „Райко Алексиев“ Станислав шеговито ме попита защо 
никога досега не съм писал за него. Запитах се и аз. Защото беше вярно, макар и твърде странно, 
отнесено към художник, към чиято живопис изпитвам истински респект, задълбочаван от всяка 
следваща среща с нея. Оказва се, изглежда, че възхищението вместо към словоохотливост по-скоро 
ме е тласкало към нуждата да се опитвам да разбера по-дълбоко това творчество, преди да си 
позволя претенцията на ученото му анализиране. Още по-необичайно ми изглежда, че разбирането 
като че ли се разминава с усещането, защото едновременно изпитвам силна сетивна и емоционална 
връзка с тази живопис и несъзнателния рефлекс да отлагам вербализирането, т.е. разбирането ѝ в 
логичен порядък. Вероятно това има нещо общо с феномена на влечение към бездната, припомня-
що ми притчата за куклата от сол, която навремето Йордан Ватев обичаше да разказва на своите 
лекции по риторика и философия в СУ. Есенцията ѝ е, че куклата от сол искала да разбере морето, 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Станислав Памукчиев – от изложбата



СБХ бюлетин брой
02/2017

22

което я приканило да нагази в него, за да може да го стори, все по-надълбоко и по-надълбоко, 
докато тя се разтворила в него. Единственият начин да го разбере напълно бил като престане да 
съществува като нещо отделно от него. Дали тъкмо сливането, потъването в мъгливата сумрачност 
на живописта на Станислав Памукчиев всъщност не единственият пряк път за най-истинската ко-
муникация с тези произведения? 

Чувството, вдишано в изложбения салон, е магично и ритуализирано, зрителят се усеща по-
гълнат от тишина, която беззвучно гърми и разтърсва с вибрациите на инфразвуци, произвеждани 
от гравитацията на невидими маси. Картините се оказват неконстантни, композиционно променливи 
от всеки различен ъгъл на възприемане, леко полюшвани от дистанцията от стените до тях, върху 
които хвърлените им сенки се превръщат в един от елементите на интегрираните време-простран-
ствени произведения. Давам си сметка, че с тази изложба Станислав не само е постигнал единство 
на творбите с тяхното пространство; картината е част от пространство, самата тя, макар и формално 
двуизмерна, е пространство, съдържа пространство и отваря пространства. 

Другата диада, изграждаща индивидуалността на живописта, са цветът и образността. През 
годините на своето пластическо развитие Станислав Памукчиев непрестанно усъвършенства своя 
персонифициран двоичен код на монохромната цветност. Звучи като класически оксиморон, но 
всъщност то изразява умението му да синтезира безкрайно богата ахроматична гама, като дублира 
всеки съществуващ цвят с някой от хилядите нюанси между бялото – уж лишено от цветност, като 
непипнатия грунд на платното, но обединяващо целия спектър (сещам се за училищния експери-
мент с въртящия се цветен кръг) – до уж най-тъмния цвят, черния, който на практика демонстрира 
невъзможността да съществува цвят в отсъствието на светлина (или изпитния въпрос, скъсал 
много кандидат-студенти за кинооператори: „Какъв е цветът на ябълката отвътре, преди да бъде 
разрязана?“). 

Питам се кое превръща живописта на Станислав Памукчиев повече в изживяване, отколкото 
в изображение. Мисля, че това е способността му да създава предметност, без да ѝ придава форма. 
Онова, което той постига, е разтваряне на изобразителността в своите гранични състояния, доведе-
на до хоризонт на събитията, когато тя престава да съществува и се превръща в чистата енергия 
на жеста, в сянка на идеята, в търсене на смисъл без разсъждение, в скорост без движение и в 
опита да се компресират в една точка началото, краят и цикличните повторения в пулсациите на 
мирозданието, за които художникът така често говори със студентите си или с онези приятели, при-
тежаващи усет за едновременно изследване на реалното и на духовното в изкуството. Вероятно 
на това се дължи и неговият отиващ до други граничности интерес към материите, от които той 
създава картините си – първични, крайни, природни и експресивни: пясък, пепел, суровини и ос-
татъци и техните предизвикани метаморфози, споени в асамблажи от реди-мейд и лични иновации 
или в тайнството на връзката на платното, образа, гамата и уникалните фактури с техните немате-
риални компоненти. Но за картините и рисунките на Станислав определения като поетични, изящни, 
виртуозни или интелектуални ще бъдат само верни, но неизчерпателни. Те по-скоро са дневник на 
творческите медитации на автора им, илюстрация на неговите състояния в моментите на артистично 
генериране; доказателство, че изкуството се ражда в транса на разговора на художника със самия 
себе си, когато той, изследващ се с поглед през мистичното трето око, се открива като нишка, впле-
тена в спиралата на безкрайното и безначално пространство-време. 

Не знам доколко и дали въобще Станислав би се съгласил с част от разсъжденията ми за 
неговото творчество. Но в едно съм сигурен – той вече не може да ме укори, че не съм написал и 
ред за него. Поне съм се опитал.

Филип Зидаров
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НА СЕДМОТО НЕБЕ 

Пловдивската галерия „Резонанс“ отбелязва с проекта „На седмото небе“ седмата годишнина 
от своето основаване. Цифрата 7 не само дава яснота за ритъма на проектите и изложбите в га-
лерията, а и носи особен магичен, почти вълшебен смисъл. Проект „7“, седмият поред, е знаков за 
галерия „Резонанс“. През седемте години на своето съществуване наред с всички други проекти 
галерията е реализирала седем проекта „7“, в седем различни дестинации – в галерийна среда, в 
Австралия, в Берлин, във Венеция, в Антарктида, в Крайова и на Международния арт фестивал 
„Горски Резонанс“. „На седмото небе“ носи многопосочни послания, като цифрата 7 дава нюанс 
на сакралност и зага-
дъчност. Изложба-
та акцентира върху 
особената сетивност 
на художника, както 
и върху способност- 
та на всеки от нас 
да бъде с изострена 
чувствителност към 
видимия и невидим 
свят, да бъде творец 
и съзидател, да бъде 
позитивен, да общува, 
да разпознава и при-
ема светлите енергии 
и жестове. А какъв 
по-добър повод за 
равносметка в личен 
и професионален план 
от пролетта, от сила-
та на прераждането 
на света около нас? Какъв по-добър начин за съпричастност и резонанс с възраждащата се 
природа от любовта към изобразителните изкуства? Какво е седмото небе и полетът към него? 
Илюзия, копнеж, метафора или различни артистични разкази, преплитане на мечти и хронологии 
на отминали пророчества? 

Селектирани са 22-ма артисти от различни поколения, които работят в различни медии с 
различни материали: Айджан Нахидин, Венелин Божидаров, Веско Велев, Вихра Григорова, Га-
лина Станева, Деляна Димитрова, Евдокия Обущарова, Ива Генчева, Иван Генов, Иво Бистрички, 
Илиана Манукова, Йордан Калайков, Лаура Димитрова, Любомир Вутов, Маргарита Жекова, Ма-
рина Вълчева, Милко Божков, Никола Певичаров, Николай Минчев, Свилен Костадинов, Стефан 
Лютаков, Тоню Цанев, Феникс Върбанов.

Изложбата „На седмото небе“ е сбор не само от артистични проекти, всеки със свой непов-
торим заряд, а и идея с общ позитивен резонанс, обединена иносказателност, сила за полет над 
установените постулати и предубеждения, талант за откриване и трансформиране на образи и 
символи, фантазии и мечти, които увличат, намират съпричастност и ново продължение.

Николай Маринов
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ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦИ

Вероятно едно от най-трудните за дефиниция понятия в изкуството е понятието за граница. 
Каква е границата между изкуството и реалността? В какви вътрешни граници се развива самото 
изкуство? Изобщо трябва ли да се търсят граници, когато се говори за изкуство? Причината за 
задаването на тези въпроси е новата изложба на Стоян Цанев в галерия L’Union de Paris в Плов-
див, която носи лаконичния надслов „Керамика и живопис“.

На пръв поглед надсловът на изложбата не е повод за каквато и да било провокация – не 
задава въпрос, не дава и отговор, не е каламбур или призив към публиката. Единствено маркира 
видовете изкуства, които ще бъдат показани. Макар и анахронизъм, керамиката и живописта 
все още се определят по различен начин – първото като приложно, а второто – като изящно 
изкуство. Тогава по какъв начин биха могли да се съчетаят те в границите на една галерия, в 
рамките на изложба? 

Част от представените произведения в изложбата, едновременно обекти и картини, поставят 
зрителя в граничното поле между двумерното и тримерното, между утилитарността и естетиката. 
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Те присъстват активно в пространството на галерията със своя обем и сложна структура, напъл-
но лишени от функционалността, така характерна за керамиката. Керамичните съдове са превър-
нати в абстрактни произведения на изкуството и без спомен за изначалното им предназначение 
са поставени в рамки, окачени върху стените. В допълнение към това са показани серия обекти, 
в които абстрактната форма е подчинена на строга геометрична логика, подчертана чрез смели 
цветови решения. Така тези керамични съдове, пана и композиции са някак естествено допълне-
ние към абстрактните живописни картини на Стоян Цанев. 

Геометрията, чистият живописен тон, абстрактната форма са характерни и за живописта. 
В някои свои картини авторът използва пластични акценти, като по този начин създава едно 
почти тактилно усещане у зрителя и материализира свят, подчинен на своя собствена логика, 
създаващ своя собствена материя. Така типичните елементи за двата вида изкуство – керамика 
и живопис – си взаимодействат дотам, че зрителят забравя за полето на творческия експеримент, 
за трансграничното пътуване, в което се намира.

Визуалният език на автора е напълно лишен от образност. Той избира да предаде своето 
усещането си за света чрез смели цветови съчетания и абстрактни форми, без да носят дори 
спомен за реалността, от която са породени. По този начин Стоян Цанев изгражда собствени све-
тове, подчинени на своя вътрешна логика и смисъл. Керамиката, както и живописта са поставени 
в зависимост, търсещи баланса между триизмерно и двуизмерно, между цвят и форма, между 
конкретното и абстрактното.

Дарина Бойкина

СЪДОВА КЕРАМИКА II – ИЗЛОЖБА НА ИВАН КЪНЧЕВ 

След успешната излож-
ба на Иван Кънчев през 2016 
г. галерия „Арт 36“ отново ни 
среща с неговото творчество 
(2 май – 2 юни 2017 г.).

Първите си стъпки в из-
куството художникът прави с 
избора на една интересна и 
необичайна тема – тактилна-
та керамика. Авторът започва 
проучване и се запознава с 
особеностите на хората с на-
рушено зрение, така се раж-
дат и първите му тактилни 
пластики. Иван Кънчев рабо-
ти сериозно в тази посока, из-
следва и разработва формата 
и включва текстове на брайл. 
Развитието в творчеството 
му продължава с период на 
вглеждане и разработване на 
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детайла. Произведенията му са изцяло изградени от малки аморфни фигурки, педантично изра-
ботени, цветни и бъбриви. Изчерпвайки тази тема, Иван Кънчев се насочва отново към чистата 
форма, за да стигне до логичното осмисляне и създаване на съдова керамика, изградена по 
съвършено нов, негов си начин. 

„Съдова керамика ІІ“ е логично продължение на посоката, която авторът развива в пре-
дишната изложба, но с определен акцент към стенното пано. Иван Кънчев търси новото, една 
различна гледна точка към предмета и неговото изграждане и поставяне в средата. 

Формоизграждането е изцяло авторско, Иван Кънчев доразвива идеята си за вграждане 
и сглобяване, като поставя акцента върху паното. Идеята за приобщаването и включването на 
мозайката е основен компонент при създаването на цялостната форма. Художникът е първият, 
който включва малките керамични плочки, характерни за мозайката, в изграждането на съдова-
та керамика. Една от водещите форми, които избира, е троянската чиния. Тръгвайки от нея, той 
създава една изцяло нова, абстрактна форма, в която е вплел фигурални сцени и цветни мотиви.

Така синтезът между съд и пано има една съвършено различна интерпретация, както и 
силно пластично въздействие. То се допълва и от различната цветност, характерна за техниката, 
която използва – играта на преливане и съпоставяне на цвета, от опушените плочки до охрата и 
землистите нюанси на умбрата.

Всяка една форма и всеки един детайл в изложбата на Иван Кънчев са премислени и изве-
дени докрай с много сила и мощ. 

Диана Драганова-Щир

ЗА ПЕЙЗАЖА НА „ШИПКА“ 6

Изложбата „Пейзаж“ вероятно 
заслужава да бъде определена като 
нещо повече от поредната обща 
експозиция в салоните на „Шипка“ 
6. Защото тя е и епизод от целена-
сочените усилия на съюзното ръко-
водство и особено това на секция 
„Живопис“ за възраждане и дори 
опит за ревитализиране на редица 
художествени традиции в дейността 
на СБХ от минали десетилетия. От 
една страна, това са инициативи с 
исторически подтекст и мисия, като 
например експонирането на творби, 
съставлявали някои от най-популяр-
ните навремето общи художествени 
изложби, редовно организирани под 
патронажа на съюза. Смисълът от 
горното се обогатява с възможност-
та такива проекти да се превръщат 
в способ за ретроспективни наблю-
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дения върху събития, автори и произведения, определяли характера на организирания художест-
вен живот в страната през определени десетилетия – 60-те, 70-те или 80-те години на миналия 
век, което представлява и интересен паралел на томовете от новото издание на СБХ „120 години 
българско изкуство“. Вторият, не по-малко полезен и определено по-смел аспект на тази линия в 
експозиционната политика на съюза е възраждането след дълъг период на будна кома на тради-
ционната практика на организиране на годишни изложби на класическите жанрове в живописта: 
натюрморт, пейзаж, голо тяло и пр. 

Така вербализирано, намерението на теория изглежда прекрасно, ако практиката не се 
препъваше в твърде необичайната, доста тромава функция и роля на Съюза на българските 
художници. Възникнал не толкова като естествен наследник на съществувалите до 1944 г. ху-
дожествени дружества, колкото като недотам доброволната им концентрация в рамките на кон-
тролирана от режима структура, в продължение на четири и половина десетилетия СБХ е и 
единствена възможност за творческо съществуване с професия художник с достъп до изложби, 
социализация, набавяне на материали и колегиални контакти. Оцелял по волята на членуващите 
в него (на практика – всички професионални художници), след промените съюзът се превърна в 
странна комбинация на доброволна творческа асоциация без възможностите и влиянието на пре-
дишната си „тоталитарност“ и нещо като профсъюз на гилдията, към който частично са насочени 
очакванията на около 3000 настоящи членове. В първото си качество се очаква СБХ да толерира 
предимно конкуриращи се кураторски проекти, насочени към търсене и откриване на нови и 
различни форми на естетически предизвикателства, а във втория си образ – да дава равен шанс 
на всички членуващи в организацията творци. Интересното е, че макар и с променлив успех и 
вариращо качество, СБХ прави и двете и тъкмо това е необичайно, до голяма степен уникално и 
достойно за уважение.

Няколко месеца след „Интериор и натюрморт“ изложбата „Пейзаж“ беше следващата очаквана 
инициатива на секция „Живопис“ в посока на подкрепа за традиционните жанрове. Този тип събития 
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в годишната арт програма на СБХ се организират с още една заложена в тях функция – да играят 
ролята на онази демократична и еднакво отворена към всички практикуващи художници в страната 
форма, вероятно най-близка до „салоните“ на XIX и XX век. Наличието на излъчено за случая жури не 
влияе особено на достъпността на тази формула, защото отвежда единствено непрофесионалните или 
напълно несвързани с условията творби. Разбира се, че такъв тип общи изложби едва ли биха могли 
да бъдат ярки събития в художествения живот, в каквито нерядко се превръщат кураторски проекти 
или самостоятелни изяви. Но би било нечестно към гилдията да се игнорира ситуацията, според която 
при липсата на реална и ефективна галерийна мрежа, обслужваща нормално действащ пазар за съ-
временна живопис, или каквото и да е задължение на държавни, обществени или административни 
структури за поддържане на изкуството чрез периодични откупки, за стотици професионални ху-
дожници участието в организирани от или с участието на СБХ общи изложби остава една от малкото 
възможности за редовно присъствие на националната арт сцена. 

Така че тук, в изложбата „Пейзаж“, може да се види настоящото състояние на пластически 
вариации и творчески възможности в резултат на зададено условие, в случая – конкретен жанр. 
От друга страна, тази практика традиционно се оказва и дефиле на най-консервативната форма 
на художествено произведение – картината със или без рамка в някаква живописна техника. 
Това може би е също и благороден жест в полза на оцеляването на картината, колкото и да не 
е вероятно тя да е изчезващ вид в океана на н-формите на съвременното изкуство. Крайният 
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облик на изложбата „Пейзаж“, който донякъде е заслуга на журито и изцяло – на аранжора на 
пространството ѝ, е повод за известни ласкави оценки, както и за наблюдения, предизвикващи 
неудовлетвореност. В аспекта на демократичната политика на СБХ, тя, естествено, показва както 
реалната „осреднена“ ситуация на онова, което гилдията или поне онази част, която участва в по-
добни общи експозиции, е в състояние да сътвори като ниво и територия на интереси към насто-
ящия момент. Случайно или правомерно реакцията към една толкова традиционна тема пейзаж, 
е възприета изключително консервативно, както в буквалистки план, т.е. като нищо друго освен 
природна или ситуационна наподобителност, така и в стилистически и технологически смисъл. С 
различен, но в общи линии художествено образован успех. 100 процента от участващите твор-
би са обекти на двуизмерна правоъгълност в едва няколко варианта на традиционна техника 
и стилова обраност, представящи пейзажа като образ някакъв, най-често неясно авторизиран 
реалистичен, експресивен, импресионистичен, символичен, мистичен, сюрреалистичен, митологи-
чен или псевдоконцептуален подход. Очаквано, казвам го по-скоро със съжаление, отколкото 
със задоволство, по-сполучените произведения са на познато по-добрите автори, така че тук 
липсва елементът на изненада, макар и да са налице немалко силни примери на третиране на 
пластически и психологически проблеми в живописта (и в случая – в традиционната картина): на 
светлината, на присъствието или отсъствието на емоционален фокус, на цвета и формата като 
самостоятелни и/или свързани компоненти на композиционната структура на творбата, на вну-
шението и асоциативната реакция, дори на артистичното предизвикателство. Онова, което не ми 
достига, е визуалното доказателство, че за зададената тема или сюжет има достатъчно изявен, 
количествено и качествено, творчески ресурс да бъдат третирани не толкова като ограничение, 
колкото като повод за разчупване на границите на клишираните представи. В случая например, 
пейзаж в изкуството е и усещането за такъв – вътрешният, психологическият, психеделичният, 
имагинерният, магическият, ирационалният, звуковият, осезателният, тактилният, абстрактният, 
нереалният, виртуалният и пр., и пр. Общото впечатление от изложбата, въпреки присъствието 
на отделни силни произведения, остава подвластно на някаква боязън у откликналите худож-
ници да отнесат артистичните си наблюдения към по-високите сфери на съвременна визуална 
чувствителност. Тук според мен трябва да се намеси функцията на съюза и отделните му секции 
не само като гилдийно сдружение, но и като асоциация на артисти с интерес към развитие на 
различността в горните слоеве на художествената креативност. Колкото и да звучи нелогично, 
поставянето на ограничаващи условия, както неотдавна беше направено с изложбата „Интериор 
и натюрморт“ (за минимален размер), вместо спирачка се оказва катализатор за по-голяма сво-
бода. Този парадокс а ла Джордж Оруел в конкретната ситуация сътворява онези артистични 
предизвикателства, преодоляването на които има за резултат малките и големите лични открития 
в изкуството.

Филип Зидаров

МОСТ ПРЕЗ ВРЕМЕТО – ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „СЦЕНОГРАФИЯ“ 

Изложбата няма претенция да очертае определени теми и тенденции, а създава обща среда 
на две поколения. Среща големите имена на българската сценография, появили се със своите 
новаторски търсения в средата на 50-те години на XX век и развили идеите си в театралната 
практика през следващите две десетилетия, с най-младите, които сега прокарват своята пътека 
в театъра. 
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Особено ценно е усилието на организаторите на изложбата – сценографите Петър Митев и 
Хана Шварц, с участието на театроведката Розалия Радичкова да издирят уникални експонати, 
запазени най-вече в частни колекции (тъй като в повечето театри не са положени грижи да ги 
съхранят) на големите наши сценографи Ангел Ахрянов, Хосе Санча, Младен Младенов, Стефан 
Савов, Иван Цонев, Георги Иванов, Асен Митев, Георги Ножаров, Асен Стойчев, Радостин Чомаков, 
Бояна Чомакова, Тодор Станилов, Вера Мачева, Милка Начева, Николай Николов. Тук се докосва-
ме до поставянето на един важен и закъснял в разрешаването си проблем. Наложително е съз-
даването на музей на българската сценография, където тези уникални произведения да бъдат 
реставрирани, съхранени и достъпни за зрители и изследователи. Те са творения на изкуството и 
спомен за изкуството – този по-добър свят на нашата Аркадия, на нашия Изгубен рай, към който 
ни връщат сънищата.

Театралното мислене, културата на изображение, творческите открития на сценографите 
са съществена част от успеха на постановки, емблематични за историята на българския театър. 
Едно от откритията на изложбата са скиците за нереализирания проект на Георги Иванов за 
„Хамлет“ в Народния театър с режисьор Боян Дановски от 1970 г. С артистична линия е очертана 
лека прозирна конструкция, вплела в разнопосочното си цяло спираловидна стълба. Сценограф-
ските проекти на Хосе Санча за първите постановки на Сатиричния театър през 50-те години на 
миналия век на „Баня“ от Маяковски и „Кралят отива на война“ от Борис Априлов и Венцеслав 
Георгиев, постановки на Стефан Сърчаджиев, връщат спомена за големия испански художник, 
работил в този театър. Той е автор и на емблемата му, остроумно въплътил в нея карнавалната 
фигура на кукера с камшика на сатирата в ръка. Скиците му за костюми на „Ах, тези привидения“ 
от Едуардо де Филипо, постановка Боян Дановски, предлагат фарсово решение на образите.

„Мост през времето“ – общ изглед от изложбата
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Подобно внушение имат и 
ярките карикатурни скици на Ге-
орги Ножаров за костюмите на 
„Женитба“ от Гогол и „Службогон-
ци“ от Иван Вазов. Проектите на 
Ангел Ахрянов за постановката на 
Леон Даниел „Добрият човек от 
Сечуан“ от Брехт сами по себе си 
имат висока естетическа стойност 
на картини, прекрасни със стили-
зацията на източната традиция на 
изображението. Сценографските 
решения за постановките на Леон 
Даниел на „Еснафи“ на Горки и на 
„Процесът“ на Кафка потвържда-
ват професионалното му мислене 
на архитект като ключ към създаването на функционална среда за театралното действие. Кон-
структивистичните идеи определят и сценографските идеи на Стефан Савов за „Ревизор“ от Гогол 
с режисьор Методи Андонов и „Сако от велур“ от Станислав Стратиев, постановка на Младен 
Киселов. За съжаление рядкост са запазените сценографски макети, един от тях виждаме тук, 
направен прецизно и красиво. Графичната рисунка на сегмент от декора на „Сако от велур“ е 
изящно композирана миниатюра. Тя е част от метафоричния образ на спектакъла като модел на 
обществото – лабиринт от стълби 
и врати, зад които зее празнота. 
Проектът на Асен Митев за „По-
сещението на старата дама“ от 
Фридрих Дюренмат в постановка 
на Леон Даниел представя ори-
гинално сценографското решение 
в духа на Брехтовия коментар – 
иронична и артистично „нахвърля-
на“ импровизирана игра на линии. 
Безспорна историческа стойност 
имат едни от малкото запазени 
екземпляри от богатата колекция 
на Вера Мачева с детайлно изра-
ботени от художничката кукли в 
костюми от различни епохи.

Куклите от постановката „Ча-
совникарят“ от Иван Теофилов и „Пинокио“ по Карло Колоди връщат спомена за наскоро напус-
налия ни голям сценограф на кукления театър Иван Цонев, съавтор в създаването на едни от 
най-забележителните постановки в историята на Столичния куклен театър – „Петя и вълкът“ по 
симфоничната приказка на Прокофиев с режисьори Атанас Илков и Николина Георгиева, „Съкро-
вището на Силвестър“ от Анжел Вагенщайн, постановка на Атанас Илков, „Мизантроп“ от Молиер 
на големия театрален режисьор Любен Гройс, „Крали Марко“ с автор и режисьор Иван Теофилов. 
За съжаление поради лошото им състояние прекрасните кукли от „Мизантроп“ отсъстват от 

Стефан Савов – Ревизор

Асен Митев – Маскарад
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изложбата. Тук ще дам знак за внимание към един кризисен момент – лошото съхраняване на 
изящните кукли е нанесло вреда на паметта за нашия театър, за която е нужно да се полагат 
грижи. Тези особено ценни уникати непременно трябва да бъдат реставрирани. 

Оперната сценография на Радостин Чомаков въвежда в атмосферата и създава визуален 
образ на музиката чрез монументалния декор на „Кармен“ от Жорж Бизе, импресионистичната 
визия за „Златното петле“ на Римски-Корсаков и футуристичното решение на „Чудният манда-
рин“ на Бела Барток. Скиците за костюми на Бояна Чомакова отличават собствения поглед на 
художничката през чувството за хумор. От гледна точка на историята тези проекти носят ценно 
познание за традицията на възкресяване на епохата и стила на произведението, която револю-
ционно преодоляват, но понякога и цитират най-новите сценографски идеи за оперния спектакъл.

Откриването на изложбата беше посветено на важно и радостно събитие: годишната наг- 
рада на секция „Сценография“ на СБХ беше връчена на големия сценограф Младен Младенов за 
принос в развитието на сценографията и театралното изкуство в България. Младен Младенов за-
вършва живопис през 1958 г., но завинаги се влюбва в театъра при срещата си с творческия екип 
на Бургаската трупа. Сценограф е на едни от най-високите постижения на българската сцена 
– „Поетът и планината“ от Иван Теофилов, „Хамлет“ и „Дванайсета нощ“ от Шекспир, постановки 
на Леон Даниел; „Януари“, „Опит за летене“ от Радичков на режисьора Крикор Азарян и други. 
Младен Младенов е необикновена личност с огромен принос за българския театър. Сценограф-
ският му талант съчетава в себе си художник и режисьор. Острият му аналитичен ум, театрален 
усет и въображение го правят незаменим партньор на режисьорите, с които работи, провокатор, 
активен дразнител за техните решения. Сценографските му идеи са резултат от творчески тандем 
със силни творци и са родени от диалога в процесите на спора и противопоставянето. Изложбата 
представя проектите за „Чудак“ от Назъм Хикмет и „Океан“ от Александър Щейн с режисьор Леон 

Младен Младенов – проект за декор
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Даниел, „Опит за лете-
не“ от Йордан Радич-
ков и „Последен срок“ 
по Валентин Распутин 
с режисьор Крикор 
Азарян, „Завръщане у 
дома“ на Харолд Пин-
тър с режисьор Стоян 
Камбарев.

Не бих могла да 
направя по-точен и 
проникновен анализ 
на изкуството на Мла-
ден от съвременника 
на активния живот на 
неговото творчество 
на сцената, големия 
театровед проф. Лю-
бомир Тенев: „Младен Младенов е ироник – остър, студен, подигравателен, той ненавижда всяка 
сантименталност, всяка нота на утешителна илюзия сред суровостта на живота. В неговия декор 
има жесток и същевременно хуманен бунт. За него хуманистичният бунт, хуманистичният патос 
са нещо много сериозно и не могат да бъдат заменени със сантиментална красивост. Красотата е 
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Момчил Тасев – Рибок

Хосе Санча – Кралят тръгва на война



СБХ бюлетин брой
02/2017

34

сурова истина и тя е над всичко и най-вече в мъката по човека. И затова при него ще видите и 
иронична деформираност, и студена експресивност, и търсене на единство между живописност и 
конструктивност, и подчертана театралност. Той е трезв до трагизъм и лишен от илюзии. Неговата 
любов към човека е скрита.“ 

Рисунката и сценографският проект на нашите художници класици (използвам термина 
предвид основополагащата роля, която имат в своето време, макар повечето от тях да са модер-
нисти и да експериментират в една скована от идеологически канони среда) съжителстват в тази 
изложба с изкуството на най-младото поколение сценографи. Oще на пръв поглед е различимо 
влиянието на новите технологии, които променят не само възможностите за изображение, но и 
логиката на мисленето за театралното пространство и спектакъла. Въвеждането на анимацията, 
дигиталното изображение, инсталацията, новите варианти на използването на светлината като 
структуриращ елемент на спектакъла дават нови гледни точки към театралността. Но, разбира се, 
средствата са продуктивни, когато идеите и творческата енергия ги задействат.

Организаторите на изложбата са отворили широко вратите за достъп, отправяйки пред-
ложение към близо 30 млади сценографи, на което са се отзовали половината. На фона на до-
някъде небрежното представяне на голяма част от сценографските проекти на това поколение 
ще откроя работите на няколко автори, които разбират присъствието на произведенията си в 
пространството на галерията като необходимост да вложат усилие, да проявят въображение и 
професионално умение.
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Ивайло Николов и Ива Гикова – Кавказкият тебеширен кръг
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Златка Вачева очевидно е приела поканата като сериозен ангажимент и провокация за 
ново произведение. Изработила е специално за изложбата своеобразна „камера обскура“, за да 
представи чрез нея ефекта на театъра на сенките на спектакъла Dans de Tout, създаден от френ-
ско-български екип, ситуиран в Амиен, Франция, и да даде възможност на зрителя активно да 
участва в задействането на фигурите в черната кутия. Макетът е направен прецизно, с фантазия 
и изобретателност. Сценографията на Златка Вачева изгражда поетичен образ на въображаемия 
свят на един човек, затворен в себе си.

Представените снимки на костюми от постановката на „Антигона“ от Жан Ануи в Театър 
„София“ на Петя Боюкова имат своя естетическа стойност като художествена фотография, въплъ-
тила духа на спектакъла. Съзвучни със силното сценографско решение на Станислав Памукчиев 
(което не присъства на изложбата – бел. ред.), те пренасят през времето архетипни модели и 
отпращат към едно митологическо време. Човешката фигура е превърната в неотделима част от 
средата, върху нея е рисувано, черното е оставило протекли следи. 

Сценографският макет и снимките от „Кавказкият тебеширен кръг“ от Брехт, постановка на 
Маргарита Младенова във Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“, дават представа 
за игрови, импровизационен вариант на сценографското решение на Ивайло Николов и Ива Ги-
кова. Леката дървена конструкция, подвижна и с възможности за трансформации е оригинално 
съчетана с огромни юргани пачуърк, които са „активирани“ чрез непрестанни превръщания в 
елементи на декора и на костюма.

Откроява се и представянето на трима художници, завършили сценография, но представили 
се с инсталации. Изплетената от метална тел обемна и същевременно въздушна фигура „Жираф“ 
на Ева Вентова е предназначена за открити пространства в градска среда. Към нея е прибавен 
заснетият материал на оригиналния процес и фазите на изработването му. „Рибок“ е костюм от 
филмовата продукция „Лили рибката“, превърнат в централна фигура на инсталация на Мом-
чил Тасев, създадена специално за изложбата. Тя препраща към сюрреалистичните видения на 
Луис Карол в книгите му за Алиса. Инсталацията на Владимир Илиев „Състояния“ търси сетивно 
въздействие чрез светлинни ефекти, които променят визията към две отдалечаващи се в прос-
транството фигури. Чрез фотоси от спектакли са представят още няколко сценографи, завършили 
Националната художествена академия и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, между които будят интерес 
работите на Бояна Бъчварова върху „Ескориал“ на Мишел де Гелдерод и на Мира Петрова върху 
„Пилето“ по Уилям Уортън. Трудно ми е да споделя впечатления за останалите сценографски 
проекти по плътно окачените на стената снимки с репортажен характер.

Изложбата оставя впечатление за два типа отношение към професията на сценографа. Сре-
ща ни с прецизност на изобразителната култура и театралното мислене, фокусирано върху текста 
и визуалния образ на спектакъла, на поколението, реализирало се в театъра в периода между 
средата на 50-те и средата на 70-те години на миналия век. И от друга страна – с богатството на 
изразните средства и техническите възможности, до които има достъп поколението на последно-
то десетилетие, съчетано с известна небрежност и многопосочност, а понякога и разконцентри-
раност на погледа. Именно това реене на погледа между многото варианти на възможни идеи, 
решения, изразни средства и изобилие от информация дава силен тласък на тези, които съумяват 
да го използват като творческа провокация. 

Анна Топалджикова
Текстът се публикува с любезното разрешение на въпреки.com
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ВИЗУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ НА НИЛС НОВА

Нилс Нова откри изложбата си „Отклонения“ в галерия „Райко Алексиев“ (20 април – 16 май). 
Швейцарският художник, роден в Салвадор, превърна най-желаната галерия в София в произве-
дение на изкуството, като реагира на конкретните условия, размери, светлина и цялостна атмос-
фера на пространството ѝ. В „Отклонения“ Нилс Нова излага на пръв поглед класически жанрове 
– портрет, натюрморт, пейзаж, като наистина „отмества“ механичното отношение към жанра, тех-
никата и мащаба. Той смесва въображаемо и истинско, познато и загадъчно.

Нилс Нова от няколко години е не само изгрялата бързо звезда в арт сцената на Швейцария, 
а художник, когото вече имитират. Tърсен e от световни куратори, включван като пример за тен-
денции в академични издания. 

Концептуалните художници от последния половин век подлагат на съмнение всичко – дори 
и тези уж неоспорими правила на перспективата, които помагат на погледа на зрителя да намери 
система. В галерия „Райко Алексиев“ Нилс Нова създава централен перспективен изглед, който е 
манипулиран с прецизна техника и деликатност към съществуващата атмосфера. От самата зала 
всъщност трудно може да се намери единствена „правилна“ позиция за удобно разглеждане. Това 
поставя зрителя в състояние на съмнение и неувереност, като едновременно с това го мотивира 
да се поддаде на възторга от илюзията за удвоено в дълбочина пространство. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Нилс Нова – инсталация: отклонения на галерия „Райко Алексиев“ 
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Нилс Нова рабо-
ти с trompe l’oeil само 
привидно. Внимател-
ните погледи разби-
рат уловката. Липсата 
на единствена гледна 
точка, загубата на 
ориентация при дви-
жение по различните 
оси в залата водят 
зрителя до усещането 
за обратни простран-
ства, но и за собствен 
динамичен живот на 
плоската стена като в 
„портрета от стената, 
който ни следи“. Ху-
дожникът е потърсил 
това внушение и в Со-
фия след многобройните си инсталации, осъществени в различни пространства и реномирани музеи. 

Нова постъпва като картографът от прочутия разказ на Борхес, който създава карта, която е 
копие на самата империя, в мащаб 1:1. Целта му е да увеличи пространството, но в същото време 
той парадоксално го намалява, защото нарушава абстрактната му бяла празнота. В това прос-
транство-стена не може да се проникне, съвсем като в олтар. Илюзорното пространство няма да 
бъде напълнено със зрители нито по време на вернисажа, нито по-късно. Така то се превръща в 
идеал за пространство без утилитарна употреба. 

Електрика морта
В първия са-

лон на галерията са 
изложени работи от 
емблематични серии 
на Нова, станали част 
от музейни колекции. 
Натюрмортите, из-
мамно приличащи на 
класически маслени 
картини, са всъщ-
ност фотографии на 
всекидневни вещи и 
излезли от употреба 
електрически уреди, 
които със звучните си 
тоналности се превръ-
щат в почти олтарни 
предмети в някаква 
нагнетена атмосфера. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Нилс Нова – Electrica morta № 4

Нилс Нова – oт изложбата
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Срещу тях са експонирани инте-
риори, отразени в екраните на изклю-
чени телевизори. Нилс Нова използва 
специални техники, за да ги фотог-
рафира, без да разкрива „гледащото 
око“. Минали през филтъра на стъкло-
то на „мъртвите“ екрани, с текстурата 
и деликатната приглушена (и оцве-
тена) светлина, те напомнят на инте-
риори, рисувани с помощта на прото-
копирни апарати от съвременник на 
Вермеер. Тук Нова ни изпитва наново 
– дали познаваме историята на „ка-
мера обскура“? Тези картини са част 
от серията Images-TV (1997 – 2000), в 
нея той използва за посредник стари 

телевизионни екрани с катодни тръби и изпъкнала повърхност. По този начин те функционират 
и като викториански сферични огледала, когато не са включени. Техните рамки са обикновено 
правоъгълници със заоблени краища. Те пък му дават вдъхновение за поредица голямоформатни 
абстрактни картини, в които именно рамката оправдава съществуването на „празното вътре“. Раз-
витието на серията еволюира успоредно с технологията. Нилс Нова фиксира все по-големите, все 
по-анонимни правоъгълни монитори. Те са по-безлични, но в тяхната плоскост художникът успява 
да улови ефекти на сумрак преди залез, градиенти на приглушени светлини и абстрактни силуети. 

Дюшан, дублажите и огледалата
Търсенето на двойници на известни личности във всекидневното обкръжение е любим под-

ход на художниците – от дадаистите до днес. Още преди две десетилетия Нилс Нова започва се-
рията фотографии, в които се занимава с истинската и въображаемата идентичност. Той излага из-
вестни портрети на Лиз Тейлър, Луис Бунюел, Робърт де Ниро, Жорж Брак редом с реинкарнацията 
им в лицето на свои приятели. Или в своето собствено лице. Поставя ги под стъкла, които прибавят 
нови образи от пространството, в което са експонирани. Огледалното съжителство на образите 
се развива в две оси – между сюжетите и между зрителя и фотографията. Докато подреждаме 
изложбата, правим опит да разделим двойките и веднага се отказваме – те магнетично изискват 
това съседство. Зрителят наслагва върху лицето на истинския/дублиран герой и собственото си 
Аз. За Нилс този „трети“ е особено важен – особено когато Ман Рей е зад камерата. 

Едно от първите „сдвоявания“ на художника е с Луис Бунюел. Испанецът му донася едно 
от големите откровения за силата на изкуството, което сполетява Нилс още в салвадорското му 
детство. Споменът е свързан с филм на Бунюел. По време на отсъствието на своите родители, но 
в присъствието на трите си сестри, малкото момче гледа по телевизията (нещо, което му е забра-
нено) филма „Ангелът унищожител“ и за първи път разбира какво е истински страх, но и истинско 
възхищение пред изкуството.

Нилс ни връща отново в границите на обичайните класически жанрове, които могат да се 
проследят в „Отклонения“ с голото торсо в гръб на Изабела – модел на Нилс Нова, която позира за 
реплика на „Раждането на Венера“ на Ботичели. Сюжетът още веднъж ни завърта на 180 градуса, 
а обективът на специално избраната камера и оптика рисува стенописно текстурата на голото 
тяло. Неочаквани са леките стрии над ханша, леката лордоза, странното контрапосто, в което се 
разчита стилизираната линия на Ботичели. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А



СБХ бюлетинброй
02/2017

39

На същата стена, но в противоположния край на залата, фотография на друга Изабела – Роз 
Селави, е липсващата нулева морфема на христоматийната Rrose Sélavy. В липсващия оригинал 
преоблеченият като жена Марсел Дюшан позира пред камерата на Ман Рей през 1920 г. За фото-
графията на Нова пък позира жена, която с мъжкото си излъчване обръща джендър ролите и ос-
тавя у зрителя андрогенен вкус и неувереност за значението на оригинала. Художникът отдавна 
води диалог с Дюшан, но и с биологичното си наследство. Madame Rosa Black’s Room например още 
десет години преди изложбата в София сочи двойника на Марсел Дюшан – Rrose Sélavy, и майката 
на художника, чието моминско име е Schwarz (Черна). Така Нилс Нова разбърква семейната и 
артистичната идентичност в едно семантично питие.

Както в отраженията в телевизори, така и в много от видеоинсталациите на Нова светлината 
е едновременно обект на изследване и инструмент за изграждане на образи. В едно от видеата 
неясният силует на автора се появява блуждаещ без цел в планината, докато се стъмва, и ние 
разбираме, че той се опитва да запали и изгори стола, на който е искал да седне преди това. В 
друго дълго видео той наглася автоматично фокуса, като насочва камерата към светлинен източ-
ник, който загасва и светва, докато апаратът полудява и бръмчи, за да намери точната дистанция. 

Точно 100 години след фотосесията на Жорж Брак, който позира през 1911 г. пред своя ку-
бистична картина, Нилс Нова се снима в своето ателие, за да осмисли това, което свързва толкова 
отдалечени във времето, но с близък трепет към простата магия на чистата живопис художници. А 
може би Нилс Нова всъщност ни пита за пореден път: „Кое е оригиналът, а кое – копието?“

Нилс Нова не е чужд 
на лингвистичните подхо-
ди в своята работа. Това не 
е странно – неговият баща 
е езиковед, университетски 
преподавател. Нова „редакти-
ра“ пространствата, в които 
работи с убедеността на семи-
отик, който борави със съпос-
тавяния, наредени двойки, ло-
гически слизания от род към 
вид и работа с матрици, кон-
струирани от различните ин-
варианти/варианти на прос-
транствата, които е избрал за 
анализ и диалог с публиката.

Щастлив съм, че успяхме 
да реализираме този маща-
бен проект в трудните, често 
невъзможни условия за съ-
временно изкуство в България. Тази изложба е част от усилията ми да превърна галерия „Райко 
Алексиев“ в желано място на куратори от международната сцена, както и да активизирам обмена 
на идеи между известни световни артисти и български автори.

Aнтон Стайков, куратор на изложбата
С подкрепата на Pro Helvetia. Фотографии Свобода Цекова и Нилс Нова (nilsnova.tv)

Вариант на текста е публикуван във в. „Култура“

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Авторът Нилс Нова в изложбата
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СРЕБЪРНИТЕ СЪНИЩА НА 
АНЖЕЛО КРАСИНИ

Някогашното терминоло-
гично разграничаване на изящ-
ното от приложното изкуство 
отдавна е изгубило смисъл и 
може единствено с усмивка да 
напомня за напъните за нала-
гане на едно поначало невяр-
но и формално постулиране на 
„порядък“ дори и в свободните 
зони на творчеството. А и днес 
едва ли вече някой би оспорил 
„изящността“ на изкуство като 
бижутерията, изначално осно-
вано на условието изделията 
му да придават материален об-
раз на това понятие.

Анжело Красини е едно 
от най-добре познатите имена 

сред тази гилдия, съвсем не без основание, защото не само според мен той е художник и майстор 
с особено голяма заслуга за отглеждането на вкус и професионализъм, способности и идеи у цяло 
едно поколение творци в областта на високохудожествения накит. Неговата нова неотдавнаш-
на кратковременна изложба в експозиционното пространство на Министерството на културата, 
познато като галерия „Средец“, както винаги досега беше територия на естетически наслади, на 
радост за окото и въображението, а също отново показа няколкото принципа, определяли и опре-
делящи характеристиките на творческото развитие на този автор. А те са: познания, умения, фан-
тазия и дисциплина. Наистина възхищението не измерва напълно усещанията, които изложените 
произведения събуждат, защото възприемането им минава през осъзнаване на амалгамата от 
разбиране на историята, уважение към занаята, подчинение на усилията и баланс на иновативните 
идеи, чрез които творческият продукт на ювелирното изкуство става възможен. 

Съчетани с изписани в пространството на изложбата и сътворени от самия него поетични 
миниатюри в стил хайку, накитите на Анжело Красини престават да са просто украшения за но-
сене, притегателни обекти на желанието или бижута, изумяващи с някаква неръкотворна изящ-
ност. Те стават част от някаква приказна, потопена в мистичната сценография на експозицията 
съкровищница, ориенталски разточителна като пещерата на Али Баба или тайнствено омайваща с 
неразгадаеми послания като новоразкрита гробница на непознат древен цар-жрец. След стихване 
на първоначалната еуфория на сетивата при по-внимателно разучаване на отделните гарниту-
ри и комплекти проличава определено, програмирано от автора послание, по-скоро илюстриран 
пиетет към бижутерията на Бел епок, ар нуво или сецесиона, според различните наименования 
или изобразителни акценти. Колекцията в своята цялост е построена като виртуозно изпълнени в 
сребро флорални интерпретации, съчетани преимуществено с използване на перлите като магични 
акценти на формообразуването.

Изложбата притежава и изненадата на допълнителен професионално-творчески „джоб“. Това 
са няколкото уж реплики на антични съдове. Но по-особени реплики, защото тези съдове не са 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Анжело Красини – „Прегръдка“, детайл от колие
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познати като археологически обекти във вид на материална утвар. Те са превърнати в такива или 
въз основа на релефни изображения като онези, принасяни от васалите на владетеля на Персий-
ската империя, изобразени на източната стена на церемониалното стълбище Ападана, водещо към 
тронната зала на двореца в Персеполис. Другият вариант на подобна „творческа археология“ са 
няколкото изпълнени в оригиналната антична техника, съчетаваща леене с изковаване от благо-
роден метал, „композитни“ реплики на древни съдове, получени по пътя на комбиниране на еле-
менти от повече от един познати и съответстващи си исторически и стилистически обекти. Такава 
игра с историята на изкуството може да бъде както шега, така и творческо предизвикателство и 
изпитание на въображението. Но което тя най-вече е, е илюстрация, образ на умението на Анжело 
да сънува в сребро и перли и да превръща ефимерността на сънищата в трайни свидетелства на 
своя талант да бъде „изящен приложник“.

Филип Зидаров

(НЕ)ПОЗНАТИТЕ – ОТ ПРОЕКТ ДО ОБЕКТ 

Изложбата „(Не)познатите – от проект до обект“ (галерия Prenzlauer Berg, Берлин, 20 – 30 
април 2017 г.) представя пластики, инсталации и рисунки на Христина Дренска – Тита, Елина Симе-
онова, Никола Цветанов, Христо Антонов, Светлин Демирев, Яна Караманджукова, Галя Благоева, 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Яна Караманджукова - натюрморт
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Илия Владимиров, Валентина Скиара – група млади 
творци, наскоро завършили специалност „Скулптура“ 
в Националната художествена академия. 

Творбите се отличават по концепция, конструк-
ция, форма, по използваните материали (гипс, метал, 
бетон, камък, дърво, смоли или хартия), по тяхно-
то съчетаване и дават възможност да се проследи 
процесът за създаване на една творба – от проек-
тирането ѝ, през трансформирането на материала до 
изграждането на обекта. Вървящи по посока на аб-
стракцията, те са едно своеобразно прекрачване на 
границите и разчупване на „класическото“ виждане 
за формата. Различни по темперамент, естетически и 
пластически търсения, боравещи с минимални и ясни 
изразни средства, авторите отправят своята провока-
ция към зрителя, засягаща различни нива на сетив-
ните възприятия и въображението. Скулптурите (на 
етап идейни проекти) изразяват различни творчески 
интерпретации, които обхващат широк диапазон от 
физически, метафизични и духовни търсения и по-
ставят въпроси за необяснимото, първоначалата на 
съзиданието, неизменната връзка с природата, стре-
межа към чистота и синтез... 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Христо Антонов – Тиха камбана

Христина Дренска – Гравитация
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(Не)познатите млади автори виждат реализацията на своите идейни проекти извън галерий-
ните и музейните пространства, където „обектите“ им да бъдат в симбиоза със заобикалящата ги 
градска и паркова среда. С тази изложба те показват нещо ново, различно, възможни алтернативи 
и призив за осмисляне на тенденциите в съвременната българска скулптура.

Изложбата ще бъде допълнена с нови работи и показана в Българския културен институт в 
Берлин в следващите месеци.

Наташа Ноева

„СОФ-ЙОРКЪР“ – ВИЗУАЛЕН РАЗКАЗ ЗА ГРАДА И НЕГОВИТЕ ГЕРОИ

Изложбата представя експери-
ментални, компютърно моделирани 
графики с персонажи на индивидуал-
ното и универсалното. Естетиката на 
компютърното текстуриране и светлина 
ни води в света на урбанистично моде-
лираните характери и настроения. Раз-
казът е за съвременния град – хората и 
предметите се преливат – той е маши-
низиран, автоматизиран, механизиран. 
Реализмът на обикновения живот се 
превръща в символика – границата на 
заседналост и определеност. Улицата е 
машина на емоцията, чува се гласът на 
скоростта. Разумът е безсилен пред по-
ведението. Розови облаци подсказват, 
че би трябвало познанието да води до 
спокойствие. Индивидът е повече дос-
тоен за укор, отколкото за похвала, по-
вече окаян, отколкото щастлив, повече 
зъл, отколкото добър – един истински 
Соф-Йоркър. 

Градът е Метрополис. Колкото 
имаме, толкова и нямаме. Личности, 
владеещи свое царство и слава, и ни 
най-малко не се нуждаят от призна-
ние. Личности на всеобщата норма, на 
съпоставимост и подчиненост. 

Експозицията е мираж на персо-
нажи, живеещи с участта на предишно-
то принадлежащо им, с настоящето и с 
надеждата да бъдат щастливи в един 
свят на разум и страсти и много суета.

Соф-Йоркър е мираж. Стефан Гаджовски – Облак-огледало

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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Разпиляно и аргументирано, триизмерно, машинизирано и експериментално представяне от 
графика Стефан Гаджовски.

текст на автора 
Изложбата продължава до 10 юни в Commanda Camp (Команда Кемп), ул. „Славянска“ 7, София.

COMMON GROUND (ОБЩО ОСНОВАНИЕ)

Sofia Underground – фестивалът за из-
куството на живо, е създаден преди 20 го-
дини и възобновен преди 10. По този повод 
в галерия „Аросита“ (27 април – 5 май) бе от-
крита изложбата Common Ground (Общо осно-
вание) с куратори Ирина Дакова и Йово Пан-
чев. Публикуваме текста им към изложбата.

Около тази информация (годишнините 
– бел. ред.) насочваме темата за 2017 г. към 
времето. Изложбата се появява също във 
връзка с времето. Тя по същество е енцик-
лопедична колекция от автори, които пред-
ставляват „общата основа“ на съвременното 
изкуство в проявлението си у нас.

Селекцията на тази изложба се базира 
на колекцията и авторите, присъстващи и це-

нени високо от Руен Руенов, основател на фестивала. Съдържа няколко емблематични произведе-
ния от сбирката на Руен, сега в частни колекции. Изложбата не е дефинитивна и няма претенциите 
да урежда частен пантеон, нито да създава недоказани йерархии, да титулува или заобикаля 
някого в полето. Тя подсеща за общата основа, обединена в една архивна сбирка, която се опитва 
да напомни тезата и да върне темата за индивидуалния принос и отговорност в изкуството и ще 
се отрази в материалното състояние, вида на тази изложба. 

Правенето на изкуство е форма на мислене, в която мисловният процес не е непременно 
вербален. То е визуално, емоционално, емпатично, сетивно мислене, но въпреки това е интензив-
но дотам, че да достигне, или по-скоро премине през личния опит, да бъде преживяно, изпитано. 
За тази „инфектираност“ с персонален почерк, почерпен от пречупването през индивидуалния 
опит, говори Джонатан Файнеберг в своята „Art Since 1940. Strategies of Being“. Той намира за 
особено ценен индивидуалния принос и собственото, изключително въздействие на определени 
художници като водещо пред „движенията“, „измите“ като колективни културни конструкти. Лич-
ностите, за които говори, създават изкуството си в условията на среща с действителността и в 
това е значимостта на индивидуалната им роля. Работата им се явява като пробив в мейнстрийма, 
който може да се счита за някаква културна среда, съответстваща на състоянието на дадено 
общество. Именно по отношение на личната стратегия в художествения процес като подвласт-
на на индивидуална креативна мотивация, Файнеберг преглежда разгръщането/развитието на 
изкуството не-исторически като сбор от лични усилия, превъзмогвания, преодолени предели, 
собствен ход „през“. 

Сашо Стоицов – от изложбата

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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Руен Руенов започва своя статия за Борис Роканов преди десетина години така: „Има неща, 
които смятаме за възможни да се случат, но на практика са малко вероятни. Това са неща, които 
по-скоро мислим, но не осъществяваме и те остават да тлеят в някакво вечно бъдеще в миналото, 
тоест нещо, което е мислено, но така и не е имало шанс да се случи. (…) Това е понятието виртуал-
но, на средновековен латински virtualis – възможен, който може да се прояви – нещо, което може 
да възникне от някакво взаимодействие. То се използваше, когато в резултат от срещата на два 
звука, два знака или два образа възниква съвършено ново и неподозирано значение.“ 

 
Ирина Дакова и Йово Панчев

МИГОВЕ ОТ ПОРТО ЕЛЕА В ГАЛЕРИЯ „СОФИЯ-ПРЕС“

„Мигове от Порто Елеа“ – заглавие, обединяващо седем автори с различен стил, светоусещане 
и път в изкуството. Творбите на Василка Монева, Долорес Дилова, Димитър Грозданов, Любен Ге-
нов, Николай Янакиев, Румен Нечев и Иво Хаджимишев са създадени в периода 25 септември – 1 
октомври 2016 г., по време на провелия се за втори път пленер по живопис на къмпинг в Порто 
Елеа, Ситония, Гърция. Организатор на пленера и изложбата е Сдружение „България завинаги” с 
любезното участие на ЕМВИПИ „Холидейс“ – България и фондация „Трейс за хората“ – България.

Именно фактът, че авторите и твор-
бите им са толкова характерни и неед-
накви, прави изложбата в галерия „София 
прес“ изключително любопитна – Порто 
Елеа е въздействало по различен начин 
на всеки от тях. Николай Янакиев е създал 
експресивни работи с богат колорит, Лю-
бен Генов – поетично абстрактни, Димитър 
Грозданов е напластил боята до едно без-
крайно зелено, синьо, черно или бяло. Пей-
зажите на Долорес Дилова, вдъхновени от 
колоритната природа в Порто Елеа, изклю-
чително интересните кръгли композиции 
(цикъл „Драпай“) на Румен Нечев, платна-
та на Василка Монева и фотографиите на 
Иво Хаджимишев, естетични и елегантни, 
допълват експозицията. Творби, създаде-
ни на едно място, провокирало различни 
усещания у авторите и несъмнено доне-
сло вдъхновение. 

Може би общото между всички тях е именно водещото в тази изложба – отношението към 
цвета, внушението на идеи, изказани по съвършено различен начин, чрез него, цвета. Участниците 
в изложбата са експресивни колористи и това, което ги е обединило, сякаш се е получило случай-
но – все пак те са свързани завинаги само от един миг.

Миг от Порто Елеа.

Андреа-Филипа Зидарова

Румен Нечев – от изложбата
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МУЗИКА ЗА ПТИЦИ
АЛИСИЯ САНЧА ЗА ИЗЛОЖБАТА СИ В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ“, 19 АПРИЛ – 1 МАЙ 2017 Г.

Алисия Санча е творец с необикновена история. Дъщеря е на известния художник, сценограф 
и илюстратор Хосе Санча, внучка на художника Франсиско Санча по испанска линия и на писателя 
Людмил Стоянов по българска. Хосе Мария де Санча Падрос – дядо на Хосе Санча, е един от архи-
тектите на пристанището в Малага… Родословното ѝ дърво е голямо и житейската ѝ история също. 
Поела и тя по пътя на изкуството, Алисия Санча се разкрива пред нас като художник, който не си 
поставя граници, бариери, за да експериментира с жанра и изразните средства. Дали е живопис, 
илюстрация или сценографско решение за дадена постановка, при художничката бихме могли да 
кажем, че се наблюдава желанието ѝ да отрази свят, в чийто център е поставен човекът. Преди 
година се откри съвместна изложба на Алисия Санча и сина ѝ Бениамин Нахтигал под надслова 
Oder die beste aller Welten в Грац, Австрия, в която се акцентира върху „най-добрия от всички въз-
можни наши светове“. Това е място от романа „Кандид“ на Волтер, където той пише: „Оптимизъм 
– това е страст да утвърждаваш, че всичко е хубаво, когато в действителност всичко е лошо!“ 
Тази тема вълнува Алисия Санча от години и художничката счита, че трябва да се стремим да 
съградим най-добрия възможен собствен свят. С изложбата „Музика за птици“ тя представя серия 
от живописни картини, чрез които не търси отговори, а задава въпроси. Въпроси за Аза, душевния 
мир, образа и същността на човека, изграждани от самия него, пространството като субстанция, 
реално и недосегаемо. 

Живеете и творите във Виена. Как се насочихте към рисуването? 
Голяма част от моята фамилия – баща ми, дядо ми, вуйчо ми, са се занимавали с изкуство и 

някак си беше разбираемо и аз да поема по този път. А как започнах да рисувам? Понякога така 
съм си го обяснявала – преместихме се от България в Източен Берлин, когато бях на 9 години. 
Дотогава говорех с баща си на испански, с майка си на български, но след като се преместихме, 
родителите ми решиха, че ще науча по-бързо немски, ако баща ми спре да говори с мен на испан-
ски. Тогава започнах да се занимавам повече с рисуване, защото нямаше комуникация между мен 
и него. Имаше алтернатива – театър, защото и баща ми е работил в театъра, и дядо ми, който е 
работил с Лорка, вуйчо ми също е правил сценография за театрални постановки – това е някак си 
характерно за нашата фамилия. Мога да кажа, че до голяма степен съм отраснала в театъра, за-
щото не ходих на детска градина, а придружавах баща си. Още от малка влязох в една артистична 
среда, където бях в пряк контакт с изкуството. Първото нещо, което учих, е когато станах асистент 
на един сценограф в Theater am Turm във Франкфурт. Там имах практика и трупането на опит 
в тази насока беше главно за мен. След това отидох в Западен Берлин, където образователната 
система за тези години се базираше основно на практика преди самата специализация. Отначало 
мислех да се ориентирам към театъра, но тогава моят професор и баща ми казаха: „Живопис – 
това е твоята дарба“. Следвах в университета за изкуства Hochschule für bildende kunst в Берлин. 
След като завърших, се преместих във Франкфурт, после в Лондон и се установих във Виена, 
където направих и първата си самостоятелна изложба през 1977 г. 

Защо избрахте името „Музика за птици“ за изложбата си тук?
Една от картините е с това име. Отчасти има биографична препратка към заглавието. Всички 

мои роднини живеят на различни места в Европа и Америка и имат градини. Преди шест години 
разбрах, че тук, в България, в Ковачевица, има градина, по-точно място с камъни – част от родната 
къща на дядо ми Людмил Стоянов, и се опитвам да я реконструирам. Градината, която изобра-
зявам, е храм, съкровено място за птици, хора и всички живи същества. Разбира се, „Музика за 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А



СБХ бюлетинброй
02/2017

47

птици“ е и философска тема, тъй като всички ние произлизаме от една градина, а във фигурата 
на градинаря виждам по някакъв начин паралел с художника, защото и двамата започват своето 
творение, надявайки се, че ще стане нещо. Акцентирам върху диалога с природата и със самия 
себе си за определяне и откриване на мястото, в което се намира всеки. Дали това е райската, 
версайската, японската или градината като символ на вътрешния свят на човека... Вълнуват ме 
опозициите вътре – вън, голямо – малко и т.н. 

В пейзажите Ви виждаме, че основен обект се явява едно момиче с цигулка или флейта сред 
пейзаж – гора и места, които са на границата с реалността. Кои са те?

Всички работи са един вид въпроси къде се намираме, къде и кой е нашият дом, какво ни 
дава чувството да сме у дома. От една страна, градината е пространството, където влизаме, но 
също го носим и като мечта, като представа за нещо красиво, където можем да кажем това е мо-
ето място – намерих се! Реших да изобразя музикантката с виолина или флейта вместо художник 
с палитра, тъй като ми се стори, че е по-поетично. Тя свири, а птиците по природа пеят. Ние само 
можем да се приближим до тях с нашата музика, тя им свири и все едно това са нейните колеги 
– птиците, но те може да не се интересуват дори от концерта, който им изнася. Това е като съпос-
тавяне с позицията на художника – той работи, но никога не знае дали някой ще се заинтересува 
от изкуството му... Оттук и връзката със заглавието на изложбата „Музика за птици“. Например 
друга работа е цитат от един „Капричос“ на Гоя, в който много ми хареса, че жената носи столче 
на главата си, тръгнала да намери своето място, и е успяла – в една вода. Всички елементи, които 
използвам в композициите – вода, дървета, стол, птици – са символи. Обичам да се заигравам с тях 
и с начина, по който могат да повлияят върху подсъзнанието на всеки човек. Една от картините 
направих по сюжета на филма „Малки бъркотии“ (A Little Chaos). Силно ме докосна сцената, в която 
Луи XIV се е усамотил в своята градина, търсейки начин да поговори с наскоро починалата си 
съпруга. Градината ни насочва към нас самите… не е място, където бягаме от реалността, а там се 
докосваме до нея. Картината „Градинарката“ е по стихотворение на Пабло Неруда, но също има 
ситуация от реалността – градината на мои братовчеди в Южна Англия, Девън. Наблягам върху 
фигурата на градинаря, защото той е могъл да се развива, след като са ни изгонили от рая – там 
всичко е съвършено и няма какво да се направи повече. Прокудени, ние сме се развивали, създа-
ли сме култура и сме станали хора. Има две картини, които съм наименувала „Край реката“ – тази 
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река се намира в Ковачевица. Реката е символ на нашия живот и път; персонажът, който се взира 
в себе си – той е прекият извършител и наблюдател. Това е една подобна ситуация, която доразви-
вам и в следващата работа, където в центъра на композицията е един мост. В книгата си „Детство“ 
дядо ми (Л. Стоянов – бел. ред.) описва как бяга с майка си от Ковачевица. В романа се говори за 
мост, по който са стигнали в другия свят. Дали точно така изглежда мостът, който изобразявам, не 
зная, но тук се опитвам да внеса освен паралел с корените и усещането за откриването на друг 
свят, поднесено със съвременна интерпретация. 

Също като импресионистите, които изобразяват това, което виждат, аз рисувам така, но не 
отразявам точно реалността, а по-скоро искам да предизвикам различни асоциации, които могат 
да възникнат у всеки човек пред живописните ми платна. И ако се конкретизира мястото, което 
съм изобразила, бързо ще стане явно, че тази история не се базира само или изцяло на някакви 
реалии. Бих искала зрителят да може да разкаже своя история. А как и по какъв начин, всеки 
сам избира!

В изложбата виждаме смесване на жанровете – пейзаж с натюрморт, интериор…
Тези пейзажи, по някакъв начин интимни пространства, може да се каже, че са интериори 

на определени светове. 
В една от работите съм нарисувала килим, който е изваден от контекста на утилитарната 

функция и представлява богато орнаментирана картина. Има килими, чийто дизайн символизира 
градина. За създаването на градината на принц Чарлз например са използвали такъв образец. В 
персийските килими, знам, умишлено се прави поне една грешка, за да не се разсърди Господ, че 
са толкова изящни. 

Изобразените птици в картините Ви какво символизират?
В картината „Оригами“ може да се види птица оригами. В нея се опитах да вмъкна от фило-

софията и теорията на Лайбниц относно идеята за това как изглежда и се конкретизира душата. 
Хареса ми символиката, която се внася чрез нагънатата хартия – събиране, допир на различните 
слоеве, които оформят летяща птица. Може да я приемете като ангел, като дух… 

Разговора води Наташа Ноева

МЛАДЕЖКА ПЛАТФОРМА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 

Теодора Константинова и Радослав Механджийски са създатели на платформата за съвре-
менно изкуство и култура Art & Culture Today (www.artandculture.today). Завършили са „Из-
куствознание“ в Нов български университет, където в момента са докторанти. От октомври 
2016 г. насам регулярно провеждат лекции, посветени на съвременното изкуство и култура 
в Дома на киното в София. Някои от темите, разглеждани досега са: „ДНК в Изкуството? 
Защо създаваме изкуство и по какво си приличат Праисторията и Съвременността“, „Как 
„модерното“ се превърна в „съвременно“, „Любовта в съвременното изкуство: откровение или 
заблуда?“, „Съвременно изкуство в града: Street art, Инсталации, Публични акции“, „Съвре-
менно изкуство и Природа: Дните на Земята“. Сред специалните гости на събитията са били 
художникът Иван Мудов и журналистът Евгения Атанасова.

Възприемаме себе си като посредници, които поне частично заличават пропастта между све-
та на съвременното изкуство и по-широката непрофесионална публика, която, оказва се, е много 
по-любопитна и много по-интелигентна, отколкото повечето профилирани специалисти си пред-
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ставят. Ефективният подход към тези нови 
аудитории обаче е от ново, хибридно поко-
ление, където академичният опит и познания 
следва да се обединят с лекота, атрактивност 
и достъпност на преживяването. Именно за-
това създадохме актуален формат лекции за 
съвременно изкуство и култура, при които 
претенцията, че нещо е „елитарно“, недосега-
емо и неразбираемо, е заменена с добре ос-
мислени, достоверни, привлекателни разкази, 
чиято основна цел е трайното стимулиране 
на интереса на присъстващите. Досега съ-
битията ни са посещавани от средно между 
100 и 160 човека от най-различни възрасти 
и професии.

Нарекохме себе си „платформа“ за съв- 
ременно изкуство и култура, тъй като прежи-
вяването на зрителите не се изчерпва с при-
ключването на лекцията. Ежемесечно подгот-
вяме богати безплатни материали, които раз-
пространяваме до все по-многобройна група 
последователи. В тях представяме филми, 
автори, произведения, възможности за без-
платни обучения в световни университети, 
достъп до ценни електронни ресурси, актуални статии от световни медии, иновативни уебпроекти. 
Тези материали обхващат, но и надскачат сферата на изкуството и културата, и често се оказват 
полезни за хора с напълно разнородни занимания. 

Говорим за съвременно изкуство „и култура“, тъй като събитията ни са силно интердисципли-
нарни. Те обединяват най-вече изкуство, наука и технология – и, в крайна сметка, желанието ни 
е да обвързваме темите с актуалното настояще, да елиминираме усещането за историческа или 
абстрактно-теоретична дистанция между представените материали и заобикалящата ни реалност. 
Преживяването е силно визуално, с множество образи и видеоматериали. 

В тази среда българското съвременно изкуство и младите ни автори намират доста благо-
приятна перспектива. Никога досега, независимо от конкретната тема, не сме разграничавали бъл-
гарското съвременно изкуство от международната сцена – нашите автори и произведения битуват 
наравно със световните. Фокусираме се върху идейните и естетически качества на творбите (без 
да сме слепи за културно-историческия контекст) и така концепцията за българското изкуство 
като „периферно“ обосновано избледнява. Стимулираме младите автори да ни изпращат своите 
работи и досега поне няколко пъти сме запознавали публиката с техни творби.

Досега освен в София сме провеждали лекции в Бургас, Варна, Русе и Велико Търново. Ми-
налата година осъществихме лекция в Братислава, съвместно с Българския културен институт, а 
този юни ни предстои събитие в БКИ „Дом Витгенщайн“ във Виена. Проектът ни тепърва ще се 
разгръща и обогатява. 

Теодора Константинова и Радослав Механджийски
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ГРАДСКА ПОЕЗИЯ. ИЗЛОЖБА НА СТЕЛИ ГРЪНЧАРОВ 

От 16 до 29 май галерия „Ракурси“ бе място за „Градска поезия“ – изложба живопис на Стели 
Грънчаров. Произведенията на Стели Грънчаров са калейдоскоп от моментни образи и впечат-
ления, детайли от пейзажа, фотографирани от автора и впоследствие послужили за основа на 
живописните му произведения. 

„Уловените от мен фрагменти от градския пейзаж, витрини, реклами, улици, архитектура са 
базов материал, а не краен продукт. Презапасявам се с тях, опитвайки се да запечатам настрое-
нието в момента, движението, ритъма на живот, както и следите от миналото, историята, останала 
жива до днес. Винаги съм се чувствал градски човек. Градът е мястото, което ме зарежда, вълнува 
и вдъхновява. В мегаполиси като Ню Йорк, Париж, Лондон всичко това е в многократно завишени 
стойности и едва си поемаш дъх от вълнение да запечаташ в съзнанието си всичко, което виждаш 
и чувстваш. Сетивата не са в състояние да поемат и съхранят огромното количество информация 
и тогава на помощ идва фотоапаратът. Внимателно отсявам, преподреждам и композирам събра-
ния материал и се опитвам да пресъздам, или по-точно да възстановя отново моментите на онова 
велико усещане за принадлежност към целия свят.“ Стели Грънчаров

От галерията

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Стели Грънчаров – Дневният ритъм на Ню Йорк
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ВЪЛЧАН ПЕТРОВ 

На 18 май един от 
знаковите художници на 
България Вълчан Петров 
навърши 70 години. За ар-
тиста изложбата е негови-
ят най-голям празник. 

На 18 май от 18 часа 
Вълчан Петров посреща 
почитателите си в Залите 
за временни експозиции на 
Градска художествена га-
лерия – Пловдив (ул. „Княз 
Александър I“ №15) със са-
мостоятелната си изложба 
„Душата ми в храма“. 

За своето творчество 
художникът казва: „Опит-
вам се да чуя шепота на 
времето и да го превъплъ-
тя в съвременна пластична 
форма. Вълнуват ме наши-
те духовни корени. Пре-
откривайки ги, бих искал 
те да бъдат възродени в 
платната ми за бъдещето. 
Вярвам, че призванието на 
твореца е да „очовечи“ бо-
жествеността, за да стане 
тя достъпна за сърцето и 
разума на всеки един човек на Майката земя.“

Така, като посредник между божественото и човека, вижда своето място създателят на нови 
светове, в които без конфликт се преплитат теогонични и космогонични вярвания от всички епохи 
в съществуванието на българина. Стилът и образността на Вълчан Петров не могат да бъдат 
сбъркани, зрителят разпознава автора им в мига, в който застане пред негови картини. Архаика, 
античност, християнство, фолклор и природа живеят в обща хармония, за да ни напомнят колко 
цялостен е духовният свят у човека, както и мирозданието, което обитава. 

За автора на близо 40 самостоятелни изложби у нас и по света, носител на голям брой награ-
ди, критикът Владимир Свинтила е написал:

 „Поне трима художници от това поколение заслужават определението „гениални“. И това са 
Атанас Яранов, Димитър Казаков и Вълчан Петров. И при тримата една мощна идея минава през 
цялото им творчество и през целия им живот. И при тримата художественото своеобразие на фор-
мата ги поставя извън всички художествени движения и школи на времето...“

ГХГ – Пловдив

Вълчан Петров – от изложбата
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Х Р О Н И К АХ Р О Н И К А

„Отражение“ - изложба на секция „Бижута“, бе 
открита на 17 май в Галерия 2.0, София. Участ-
ват Ангелина Цветкова, Антоанета Рамджулска, 
Август Спасов, Анна Гюдюлева, Богдана Топре-
ва, Борислав Кръстев, Велислава Божинова, 
Виктор Павлов, Владимир Радоев, Владимир 
Николов, Елена Кафеджийска, Даниела Радоева, 
Йордан Цанков, Снежана Нейкова-Георгиева.

От 7 март до 2 април Фоти Фотев представи 
изложба живопис „Морски портрети“ в галерия 
„Теа Алба“ в София.

На 15 март Дружеството на художниците в 
Разград откри изложба рисунка „Любовни ак-
центи“. В нея участват 24 автори с 56 работи. 
Изложбата се откри в клуб „Лира“ в Музикал-
ния дом в града.

„Томата“ – книгата за художника Тома Трифо-
новски, бе представена на 30 март по време 
на изложба на негови картини в галерия „Сре-
дец“. Авторът Светлана Трифоновска споделя: 
„Това е своеобразна биография за Томата, 
която е свързана с моите лични спомени и със 
спомените на много негови приятели, които са 
критици, журналисти, обикновени хора, чудаци, 
нестандарти – такъв, какъвто беше неговият 
свят.“

От 6 април до 4 май в галерия „Нирвана“ про-
дължи изложбата „Сезони“ – скулптура и кали-
графия. Кунка Димитрова показа пластики от 
оцветена и глазирана керамика и бронз. Кали-
графиите на Антоанета Кисьова, между които 
и върху пергамент и ръчно лята хартия, са по 
библейски текстове и нейни стихове. 

В изложбата си „Сянка в черното“ (30.3-
17.4.2017) известният изкуствовед Димитър 
Грозданов представи свои картини и експре-
сивни пластични композиции в един донякъде 
автобиографичен метафоричен разказ, с рязка 
смяна на настроението и контрастни емоции. 

Фоти Фотев – Запази спомена

Димитър Грозданов – Нев II
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С изложбата „По пътя…“ (галерия „Нюанс“, 
5-18.4.2017) Кирил Матеев представи скулпту-
ри и рисунки, които са проекти към пластиките. 
Макар и с библейска тематика, интерпретаци-
ята на композицията не спазва религиозния 
канон. Авторът насочва вниманието към жи-
тейските уроци, към съмнението, неверието, 
изкушенията, страстите и греховете по пътя, 
въпроси за същността на човека и природата. 

„Какво правя сега: чета много – индийски, ки-
тайски философи, мъдреците от Близкия изток… 
Изкуството е това, което минава през времето, 
то остава. Ето – лицата на Давид, на Мона Лиза, 
тази красота…, те са вечни.” Макар неотдавна 
да навърши 80 години, Любен Пашкулски не 
назовава изложбата си „Суха игла и вода“ (19.4 
–5.5. 2017, галерия на СБХ, „Шипка“ 6) юбилей-
на. „Какво значение имат годините, никакво. 
Важно е какво си направил, да си човек е важ- 
но…“, сподели той, заобиколен от картините 
си, докато подреждаше изложбата. Работите в 
нея, близо 100 на брой, са от последните 20 
години, време, през което художникът работи 
графика и акварел.

Изложбата на Валентин Господинов в гале-
рия „Академия“ (5-17.4.2017) включва серия 
абстрактни творби, които проследяват пласти-
ческите търсения на автора, датиращи още от 
студентските му години. „Произведенията из-
ключват изцяло изобразителността, като раз-
читат на въздействие върху емоционалните 
възприятия и чувствителността на зрителя… В 
представените работи са приложени и физич-
ни процеси, свързани с теорията на звуковата 
вълна и с физичните принципи при светлината, 
които са трансформирани в изразни средства 
на скулптурната композиция.“ 

Николай Стайковски показва най-новите си 
картини в своята изложба „Ретроспекция и 
бъдеще“ в The Gallery Steiner, в Стария град 
на Виена, от 24 април до 20 май. В изложба-
та са включени графични и живописни творби 
от различни периоди. Доминират картините от 
цикъла „Рунически послания“ – това е неосим-
волистичен опит да се създадат картини, които 
представляват енергийни програми, променя-
щи съдбата на човека. В цикъла „Тракийска 
лоза“ се доближаваме до късната митология 
на траките. Включени са и архитектурни пейза-
жи от Варшава, Братислава и Нитра.

На 9 май 2017 г. в зала „Петър Стайков“ в Клу-
ба на културните дейци – Смолян се откри из-
ложба с творби на Андрей Даниел, Валентин 
Узунов, Владимир Пенев, Димитър Рашков, 
Димитър Чолаков, Елица Гигова, Здравко Па-
лазов, Ивайло Мирчев, Николай Янакиев, Ро-
сен Русев, Стефан Янев и Чавдар Петров, кои-
то взеха участие в пленер „Родопи“. Пленерът  Любен Пашкулски – Дар божи

Николай Стайковски – Варшава

Х Р О Н И К А
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се провежда в Смолян за 19-и път и както вся-
ка година има своето продължение от 20 до 30 
май в Слънчев бряг. 

Художникът Валентин Дончевски получи сре-
бърен медал и значка за принос в изкуство-
то ASL – Arts sciences letters , асоциация на 
френската академична общност от 1915 г. Тър-
жественото връчване на почетния диплом ще 
се състои в Париж през юни. Ще бъдат награ-
дени 350 представители на изкуствата , науки-
те и литературата от 40 държави. Тази награда 
идва след друга, също от Париж – художникът 
беше удостоен с наградата Асоцииран член на 
Есенния салон в Париж.

Ивайло Мирчев представи в галерия „Дебют“ 
етюди от студентските си години заедно с твор-
би от последните месеци. Тази широка ампли-
туда води зрителя към „Пътешествие в неиз-
вестното“ (името на изложбата). Преплитайки 
времето, в което се живееше „офлайн“, с на-
стоящата реалност, авторът строи особен лаби-
ринт, в който зрителят може и да се изгуби, но 
във всички случаи ще си тръгне обогатен. Из-
ложбата бе насочена към младите зрители от 
Художествената гимназия, на които им пред-
стои крачка към професионално израстване, 
но бе отворена и към по-широката публика. 

В изложбата си „От Pаris в Париж“ Иван Стра-
тиев показа нови творби в галерия „Париж“ 
(28.3-15.4.2017). „Художник анахронист, рису-
ващ картини, графики, акварели и какво ли 
още не… Твори в стиловия диапазон между 
натурализъм, хиперреализъм, анахронизъм до 
метафизичен концептуализъм. Никоя медия не 
му е чужда, стига да му е интересна“, се казва 
в пресинформацията към изложбата. 

Повече от 70 творби, подредени през май на 
втория етаж в Залите за временни експозиции 
на ГХГ – Пловдив, дават представа за акту-
алните творчески търсения на художниците от 

Иван Стратиев – Клекнал автопортрет

Валентин Дончевски – из Есенния салон в Париж

Ивайло Мирчев – Пейзаж

Х Р О Н И К АХ Р О Н И К А
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СБХ – Пазарджик. Двадесет и четирима автори 
от различни поколения показват живопис, гра-
фика, скулптура, пластика, керамика, дизайн. 
Представителството на СБХ – Пазарджик е 
с 60-годишна история. Селекцията на първата 
група художници се прави от комисия, в чийто 
състав влизат творци като Асен Василев и Вас- 
ка Емануилова. В момента организацията се 
оглавява от Маргарита Иванова, която работи 
кавалетна керамика, монументална и малка 
пластика. 

Иван Кънчев взе участие в един от най-прес-
тижните форуми за съвременна керамика 
International Ceramics Festival Mino, Japan.
Творбата „Чиния II“ ще бъде показана от 15.9 
до 22.10.2017 г. в музея за съвременна кера-
мика в Мино, Япония. За своите нови търсения 
авторът споделя: „Керамичните съдове, които 
създавам, са синтез между съд и пано. Затова 
използвам особеностите на структуриране на 
паното, за да изградя съда според собствени-
те си представи за изкуство. Чрез този подход 
интегрирам керамичната плочка и мозайката, 
които са широко прилагани в екстериорната 
и интериорната украса, но не са характерни 
за съдовата керамика. Така процесът на из-
граждане на пластиката се развива и след 
изпичането, създават се нови възможности за 
творчество.

На 4 май в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ 
– Кюстендил се откри самостоятелната изложба 
на Здравко Анев „Кюстендил през мен и теб“. 
Всички изяви на автора неминуемо съдържат 
елемент на нестандартност и провокативност. 
Художникът живее в свой свят и своя реалност, 
в които мисълта му търси и намира, отправя 
своите послания с езика на изкуството, сътво-
рено от динамичната натура на своя създател.

„Разказани емоции“ е най-новата колекция жи-
вописни творби на Силви Басева. Изложбата 
бе открита на 20 април в галерия „Финес“. Пей-
зажи и архитектура, вдъхновени от средизем-
номорските земи и градове, повечето в Южна 
Италия и Сицилия. След над 20 самостоятелни 
представяния пред публика и множество учас-
тия в съвместни изложби авторката отново от-
варя прозорец към своя характерен творчески 
свят – с изострено внимание към яркостта на 
цветовете, въздушната среда и дълбочината 
на пространството. 

Галерия „Академия“ отбеляза 90-годишнината 
от рождението на един от своите професори 
– Иван Нешев (1927–1987) с изложба на не-
гови творби от 20 април до 7 май. В наслед-
ство художникът оставя множество кавалетни 
творби, малки пластики, портрети, декоративни 
пластики към архитектурна среда, фигури за 

Силви Басева – Разказани емоции

Иван Кънчев – Чиния II

Х Р О Н И К А
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парково и градско пространство, монументи и 
мемориали. 

Галерия Contemporary Space, Варна, предста-
вя първата съвместна изложба на носители-
те на наградата „Едмонд Демирджиян“ (20.4. 
–14.5.2017), основана през 2010 г. Целта на 
наградата е всяка година да бъде открит и по-
ощрен един автор от най-младото поколение 
живописци, който има потенциал и желание 
дългосрочно да се посвети на живописта. В по-
широк план тази кауза е важна за развитието 
и поддържането на нивото на съвременната 
живопис в България. Куратор на изложбата 
е Даниела Радева. Участват (по хронологичен 
ред): Минко Йовчев, Калия Калъчева, Велис-
лава Гечева, Любен Петров, Радоил Серафи-
мов, Анжела Терзиева и Елеонора Терзиева, 
Радослав Нинов. 

Галерия „Лик“ представи най-новите живопис-
ни платна на Анастас Константинов в излож-
бата „Свръхдинамичност на цветовете“ (26.04. 
–15.05.2017). Последните изяви на художника 
са свързани с участия на международната 
арт сцена като част от успешния петгодишен 
проект за представяне на творчеството му в 
престижни арт панаири като Select Fair 2012 
в Art Basel Miami Beach (САЩ), Select Fair New 
York City 2014 и др. Негови творби участват 
в кураторски проекти на един от именитите 
френски критици Кристиан Ноорберген: „Анас-

тас е смел, той е смлял културната символика 
(символиката на древните траки, християн-
ството и т.н.) и създава ефект на въздействие 
в своето изкуство с голяма мощ, което кара 
всички навици – духовни и умствени, да екс-
плодират.“

„Сто настроения на морето“ е уловил Страхил 
Ненов в изложбата си в галерията на СБХ на 
„Шипка“ 6 (11-27.5). На многолюдното открива-
не авторът бе постоянно обграден от студен-
тите си. Изложбата на Страхил Ненов показва 
една от посоките на неговото творчество. В 
стоте картини, рисувани със сух пастел, ху-
дожникът улавя многообразието на морския 
пейзаж и чувствата, които близостта с морето 
предизвиква.

Страхил Ненов – Пейзаж

Анастас Константинов – Неизказан джаз

Анжела Терзиева – от изложбата 

Х Р О Н И К АХ Р О Н И К А
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На 16 май 2017 г. в „Галерия 8“ бе открита из-
ложбата „Модерна класика“. Тя събира най-но-
вите творби на четирима от живите класици на 
Варна – Кина Петрова, Альоша Кафеджийски, 
Ванко Урумов и Стоимен Стоилов. 

Юбилейната изложба живопис на Боряна 
Чапърова бе открита на 11 май 2017 г. в ХГ 
„Жорж Папазов“ – Ямбол. Експозицията събира 
творби от най-ранния период на художничката 
и нейните най-нови картини. Подобно съпос-
тавяне показва пътя и промяната, неизменно 
съпровождащи вечно търсещия творчески дух.

Панчо Куртев представи „Споделени прос-
транства“ – работа, проектирана за галерия 
„Аросита“ (9 – 22 май 2017 г.). Чрез желязно 
строително скеле, стъклотекстилна мрежа и 
мултимедийни проектори, клипове и снимки 
авторът дава своите отговори на въпроси, 
които вълнуват не само него: „Къде сме? / За 
пространството, в което се движим неизбежно, 
за него като даденост, за желанието ни да го 
владеем, променяме и контролираме.“

Любен Зидаров насели през месец май галерия 
„Арт Алея“ със своите най-нови рисунки в две 
отделни изложби. Художникът работи неуморно, 
енергично и илюстрира две книги в последна-
та година. Заедно с премиерата на книгата на 
Антон Стайков „Добре че умря Джузепе“ Любен 
Зидаров показа илюстрациите си към нея. От 23 
май ще бъдат изложени илюстрациите към кни-
гата „Пчелица“ от Анатол Франс. 

Сладолед и авиация (2014 –) в галерия „Р. 
Алексиев“, 24.5–6.6.2017), е независим проект 
на Кирил Кузманов – резултат от процеса на 
общуването и приятелството между художни-
ка и легендарния български парашутист и ин-
структор, пилот и талантлив създател на моде-
ли Киро Киров. Съществена част от проекта е 
представянето за първи път на пълната колек-
ция от приблизително 500 модела на самолети 
от дърво в мащаб 1:100, създадени от Киров в 
продължение на повече от 30 години. Колекци-
ята проследява по безценен и уникален начин 
историята на авиацията от нейното зараждане 
до наши дни.

Захари Каменов е носител на Националната на-
града „Захарий Зограф“ за 2016 г. Отличието се 
връчва за изключителни постижения в областта 
на изобразителното изкуство.

Панчо Куртев – из изложбата

Любен Зидаров – илюстрация 
към „Добре че умря Джузепе“ 

Х Р О Н И К А
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АРАКЕЛ ИЛИ ЕДНО МИСТЕРИОЗНО ПЪТУВАНЕ

Графичната новела все още е територия, слабо разработена от родните творци, по скромно-
то ми и съвсем не експертно мнение, но в последните години като че ли се усети едно сериозно 
раздвижване в този жанр, появиха се интересни негови образци и това може само да ме радва. 

За Аракел, обвитият в мистерия албум на Сдруже-
ние „Проектът Дъга“, разбрах по обичайния информацио-
нен канал – социалната мрежа. От няколко години следя 
заниманията на художниците, осмисляли детството ми с 
разкази в картинки в култовото списание „Дъга“, виждам, 
че заедно и поотделно продължават да бачкат здраво, 
напук на свития пазар и най-важното – забавляват на 
макс, което се усеща веднага щом докоснеш тяхна твор-
ба. След като ни подариха два разкошни комикс албума 
– „Над дъгата“ (2012) и „Над дъгата 2“ (2016), преди около 
месец тези неуморни ентусиасти обявиха, че подготвят 
нов проект. 

Показаха ни зловещата му корица и лаконично 
уточниха, че албумът ще е експеримент – шестима рису-
ват една история, условно разделена на части, и всеки е 
избрал такава част, която най-добре отговаря на натюре-
ла му или на моментното му настроение.

На 03 май в Галерия-книжарница София Прес се 
състоя официалното представяне на Аракел, а омертата 
наложена над такива като мен, сдобили се предварител-
но с бройка, отпадна и вече мога да споделя с няколко 
думи впечатленията си. 

Няма да съм многословен и да се спирам подробно на съдържанието, не съм книжен блогър 
и не това е целта на тази бележка. 

Така-а, нека разгърнем комикса. Страховит е, нали?
Брилянтният сценарий на Сотир Гелев, ако позволите дърварското сравнение, прилича на 

глава лук, която трябва да обелиш люспа по люспа, за да стигнеш до лютивата ѝ сърцевина. 

Аракел – рисунка Евгений Йорданов

Аракел – рисунка Пенко Гелев

А К Т У А Л Н О
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Откриващите панели са на Евгений Йорданов. 
Главният герой се свестява насред пустинята, заровен до гърди под палещите лъчи на слън-

цето, а край него кръжи лешояд. Няма спомен как се е озовал в това положение, в замътненото 
му съзнание постепенно изплува името му – Аракел Хачатурян и нахлуват откъслечни картини...

От тук насетне следва шеметно, изпълнено с ретроспекции и постоянни обрати действие, а 
илюстраторите-чародеи Пенко Гелев, Петър Станимиров, Сотир Гелев, Румен Чаушев и Димитър 
Стоянов – Димо си предават щафетата през две-три страници, предлагайки ни пиршество за очите 
и ума, и резултатът е на световно ниво!

Визията е решена в класическото черно-бяло с моментни червени акценти – кървави избли-
ци, които винаги съм свързвал с филмите Син Сити по комиксите на Франк Милър. Мистерии, хорър, 
конспирации, кошмари и съновидения... ще срещнете от всичко, и то по много в Аракел. Фактът, че 
художниците са имали някаква яснота само за външните черти на главния си герой, но са рабо-
тили изолирано по своите панели, по никакъв начин не се отразява върху спойката и целостта на 
крайния продукт – направо и-зу-ми-тел-но!!!

Сблъсквал съм се с подобни литературни експерименти – „Ръкописът на Шопен“ (колективен 
проект на 15 от най-известните автори на трилъри), „Няма покой за мъртвите“ (цели двайсет и 
шест майстори на трилъра, написали по една или две глави), ала, признавам си – не бях чувал за 
така създадена комиксова творба. 

Респект, момчета!!!
В заключение, открийте художниците тук – имат и лични профили, и творчески страници – 

поръчайте си Аракел, подкрепете ги, за да продължат да ни радват и занапред!!!
„Събудих се със странното усещане, че нещо не е наред. 
Да, нямам пулс! 
Когато сърцето ни бие, рядко го усещаме, но когато спре, разбираме веднага. Почувствах се 

малко ограбен... 
Сърцето ми не беше просто спряло... 
Аз нямах сърце...“ (Аракел)

Димитър Цолов
Текстът е публикуван в социалната мрежа FB

Аракел – рисунка Петър Станимиров

К О М И К С



СБХ бюлетин брой
02/2017

60

МИЛКО ДИКОВ

Кога осъзнахте силата на смеха? 
М. Д. Още не съм я осъзнал и няма да я осъз-
ная, защото смехът е вечен, а смехотворците 
– временно пребиваващи на земята.

Кой е „вашият проблем“, темата, която 
постоянно ви зарежда?

М. Д. Човекът и всичко около него.

Докъде се простира свободата на ка-
рикатуриста и къде е вашият праг на 
автоцензура?

М. Д. Само който твори е свободен. Там е пра-
гът, който прекрачваш за пръв и последен 
път. Автоцензурата пък е съвестта, която кре-
пиш цял живот на раменете си.

Ако карикатуристите останат без 
работа – това мечта ли е, или е лоша 
прогноза за обществото?

М. Д. Лоша мечта и още по-лоша реалност.

При все по-малко печатни издания днес 
и „изчезването на вида“ редакционен ка-
рикатурист къде виждате мястото на 
карикатурата като най-проницателно-
то визуално изкуство?

М. Д. Напротив! Печатните издания са повече 
от всякога за сметка на липсващите проница-
тели в тях.

А К Т У А Л Н О

СИЛАТА СЕ ПРЕРАЖДА

Трима известни карикатуристи от три поколения – Милко Диков, Трайко Попов и Валентин 
Георгиев, отговарят на едни и същи въпроси за силата, свободата и мястото на карикатурата 
в съвременното изкуство.

Милко Диков – Без думи

Милко Диков – Без думи
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А Н К Е Т А

ТРАЙКО ПОПОВ

Кога осъзнахте силата на смеха? 
Т. П. Когато в шести клас нарисувах учителката 
ни по география и след това ме мъмри дирек-
торката, извикаха родителите ми в училището и 
потъвах от срам на червения килим за ужасно-
то си деяние. В крайна сметка отнесох няколко 
шамара у дома и се преквалифицирах да ри-
сувам съучениците си и училищни плакати за 
официални тържества и събития. 
Това беше първата ми среща с ЦЕНЗУРАТА, 
както научих по-късно – страшно същество 
със зли очи, огромни уши, много ръце и съска-
ща уста, с която поглъщаше най-нещастните си 
жертви, дръзнали да изразяват различно мне-
ние. По-късно когато започнах да се занимавам 
професионално с карикатура, имах многоброй-
ни срещи с това създание, но някак си оцелях.

Кой е „вашият проблем“, темата, която 
постоянно ви зарежда?

Т. П. Темата на деня. Пиейки сутрешния си чай, 
гледам новините и прескачам от канал на ка-
нал, виждам толкова много карикатури, че ми 
остава само да ги надраскам на хартия.

Докъде се простира свободата на ка-
рикатуриста и къде е вашият праг на 
автоцензура?

Т. П. Карикатурист не е професия, това е диаг- 
ноза. Няма как да бъде забранено на карикату-
риста да се забавлява, рисувайки всичко около 
себе си. Нищо и никога не може да бъде доста-
тъчно идеално за него, всичко е подложено на 
присмех. Какво по-добро място от интернет за 
ежедневна, ежечасна, ежеминутна шега, май-
тап, подигравка, шарж, сатира. Във фейсбук 
има огромни общества от карикатуристи, които 
обменят опит, острят перата и планират в тъм-
ните часове следващите акции и провокации.
 

Ако карикатуристите останат без 
работа – това мечта ли е, или е лоша 
прогноза за обществото?

Т. П. Карикатуристите никога няма да останат 
без работа – във всеки карикатурист вилнее 
едно малко, криво като стар ръждясал гвоздей 

Трайко Попов – Без думи

Трайко Попов – Без думи
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същество, което му тика молива в ръката и ще-
не ще, дори когато си приказва благо с приятел 
на масата с чаша бира в ръка, на салфетката 
пред него, щрих след щрих, се появява човече 
с голям нос и огромни уши, което подозрително 
прилича на събеседника.

При все по-малко печатни издания днес 
и „изчезването на вида“ редакционен ка-
рикатурист къде виждате мястото на 
карикатурата като най-проницателно-
то визуално изкуство?

Т. П. Редакционен карикатурист? В света се ор-
ганизират над 100 международни тематични 
и свободни изложби на карикатурата, къде-
то нищо човешко не е оставено на мира и е 
подложено на щателен анализ, разнищване и 
осмиване от тази огромна саркастична, вечно 
ухилена банда карикатуристи. Огромно е удо-
волствието ни, когато можем да разкривим и 
смачкаме фасона на някой високомерен, надут 
като цепелин, самозабравил се политик. Да не 
забравяме и интернет.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ

Кога осъзнахте силата на смеха? 
В. Г. Когато смехът започна да ми създава про-
блеми – това бе доста отдавна, но не ме отказа 
да продължа...

Кой е „вашият проблем“, темата, която 
постоянно ви зарежда?

В. Г. Това, което ми дава емоции, е светът на 
децата и тяхната непринуденост.

Докъде се простира свободата на кари-
катуриста и къде е вашият праг на ав-
тоцензура?

В. Г. Прагът ми на автоцензура е Холокостът.

Ако карикатуристите останат без рабо-
та – това мечта ли е, или е лоша прогно-
за за обществото?

А К Т У А Л Н О

Трайко Попов – Без думи

Валентин Георгиев – Без думи

Валентин Георгиев – Без думи
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В. Г. Ние като общество сме много далеч от съ-
вършенството, за да останат карикатуристите 
без работа.

При все по-малко печатни издания днес и 
„изчезването на вида“ редакционен кари-
катурист къде виждате мястото на ка-
рикатурата като най-проницателното 
визуално изкуство?

В. Г. Все повече виждам карикатури в сериоз-
ни галерии и изложбени пространства у нас и 
по света, а иначе съм далеч от редакционната 
карикатура.

А Н К Е Т А

Валентин Георгиев – Без думи

Милко Диков – Без думи
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КАРИКАТУРАТА. КЪДЕ ЖИВЕЕ, С КАКВО СЕ ХРАНИ И КАК СЕ РАЗМНОЖАВА

През нашите земи са преминавали много търговски кервани, кръстоносци, европейски посла-
ничества, чума, „Ориент експрес“, испанската муха, туристи, фараоновата мравка и т.н. В тези 1300 
години откакто сме се заселили тук, какво ли не е минавало през нашите поля и гори. Ние не сме 
в състояние да опишем и обхванем всичко, затова ще се спрем само на карикатурата.

Аз не знам кога точно се появява карикату-
рата в нашите земи, но мисля, че се ражда заедно 
с първите фабрики за стъкло. Когато хората за-
почват да поставят дефектни стъкла на прозор-
ците си и поглеждат през тях навън, остават край-
но учудени и развеселени, че всички минувачи по 
улицата изглеждат деформирани. Надарените от 
бога веднага започват да изобразяват по графи-
чески начин тази деформация. Това продължава 
и до наши дни. Ако читателят спре дотук и поглед-
не само за минутка през прозореца, ще види, че 
светът зад неговия прозорец е деформиран. Това 
е заслуга на стъкларските фабрики… В случая ка-
къв извод можем да направим? Можем да напра-
вим извода, че карикатурата живее зад стъклата 
на нашите прозорци.

Към карикатурата народът се отнася с доб- 
родушие. Откакто започва да я среща около 
себе си, той дарява с добродушна усмивка, не я 
пропъжда и не разваля гнездото ѝ, така както 
не пропъжда и не разваля гнездото на щърке-
ла върху комина на къщата. Нещо повече, той я 
нарича гальовно каЛикатура. Допуска я дори до 
трапезата си, защото тя никога не посяга на хляба 
му, а обира само трохите. Единствено злият човек 

я преследва, защото се бои, че тя ще посегне на хляба му. Народът никога не посяга със зло чув-
ство към нея, което личи и от името ѝ, дадено му от него – каЛикатура. 

Карикатурата е част от екологическата система. Може да се каже, че тя изпълнява до го-
ляма степен санитарна роля в живота. Със своето невинно изражение тя може да съсипе цяла 
една репутация и има привилегията да казва, че царят е гол. Дълго време е била в колониална 
зависимост и е играла ролята на шут само за да ни разсмива. Аз много се радвам, че като ѝ се 
дава независимост с това списание, то карикатурата има вече своя територия, право на глас 
и на флаг, което е основен принцип и в Организацията на обединените нации. Що се отнася 
до това къде живее, с какво се храни и как се размножава, мога да кажа, че въпросът още в 
началото е зададен неправилно, затова и не мога да дам правилен отговор в края. Смятам, че 
карикатурата по нищо не се различава от човека и в това именно се заключава цялата ѝ сила 
и жизненост.

На добър час на списанието и бог да е на помощ на карикатурата!

Йордан Радичков, сп. „Карикатура“, пилотен брой – 1/1981 г.

А К Т У А Л Н О

Иван Веселинов – Без думи
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КАРИКАТУРАТА В XXIII. БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВОТО

Карикатурата е най-ста-
рият и утвърден раздел в Габ- 
ровското биенале. През 1973 
то стартира като Междуна-
родно биенале на карикату-
рата и сатиричната пластика. 
По това време в света има 
едва няколко разпознаваеми 
международни салона за ка-
рикатура. Габровският поста-
вя началото на постоянна из-
ложба „Хуморът на народите” 
на вече създадения, но все 
още без собствена сграда Дом 
на хумора и сатирата.

Богатата история на Бие-
налето и международният му 
обхват отреждат важно място 
на Габрово в света на карика-
турата. Това място е отвоювано от хилядите автори, които кандидатстват през годините, от зна-
чимите фигури в журито, от впечатляващите изложби със стотици, а понякога и хиляди творби, от 
дебелите каталози, особено ценни във време, в което интернет не съществува, а светът е разделен 
на два лагера.

Конкурсът в раздел „Ка-
рикатура“ тази година беше 
обявен за първи път в три 
отделни категории – карика-
тура, анимирана карикатура и 
печатни издания. Селекцията 
беше направена от Жан-Ма-
ри Бертен (Франция), Дарил 
Кейгъл (САЩ), Андрей Попов 
(Русия), Христо Комарницки 
(България) и Йорданка Шия-
кова (България). 

Всеотдайната работа, 
критическата нагласа, твър-
достта в отстояването на по-
зиции, интелектуалното любо-
питство, интересните дискусии 
и наблюдения на членовете 
на журито дадоха резултат в 
един много концентриран из-
бор.

К А Р И К А Т У Р А

Алла и Чавдар Георгиеви – Без заглавие

Ириен Трендафилов – Без заглавие
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И така, статичното карика-
турно изображение, рисувано или 
отпечатано върху хартия, раз-
бира се, остана най-популярната 
категория. По препоръка на мно-
жество автори допустимият за 
участие размер на карикатурите 
беше увеличен от А4 на А3. Авто-
рите можеха да кандидатстват с 
произведения, създадени с изцяло 
ръчна техника, с такива, изпълне-
ни на ръка и оцветени или по друг 
начин манипулирани с компютър, 
както и с карикатури, създадени 
от начало до край с компютърна 
графика. 

Рожба на интернета от края 
на деветдесетте години на дваде-
сети век, анимираната карикатура 
оживява рисунката, разширявайки 
наративните възможности на ка-
рикатурния сюжет. Кратките клип- 
чета, създавани първо във формат 
GIF, а после и с флаш анимация, са 
специфична ниша в карикатурата. 
Кризата след така наречения дот-
ком балон нанесе сериозни щети 
на жанра, който затихна в нача-
лото на новото хилядолетие, за да 
се съвземе постепенно, особено с 
развитието на социалните медии. 
Най-популярните примери са оне-
зи, създавани в свиващото се поле 

на редакционната карикатура. Паралелно с тях обаче в интернет се появяват и ярки образци, 
създадени от автори без всякаква професионална претенция в областта на карикатурата.

В достолепната история на карикатурата анимираната ѝ форма е един нов, вълнуващ и все 
още непроучен „вид”. Организирано от музей (чиято задача е и да събира и изучава), Биеналето на 
хумора и сатирата в изкуството за пръв път предложи на кандидатите възможността да участват 
с анимирани произведения. Неясната икономика на този жанр даде любопитен резултат със заяв-
ки за участие на автори от различни поприща на съвременната визуална продукция – карикатура, 
съвременно изкуство, илюстрация.

В карикатурата има автори, които участват в конкурси, и такива, които не участват. Някои 
виреят в медии, други се появяват в сатирични издания, трети основно илюстрират книги. Всички 
те с различна честота и активност участват в изложби. В тази пъстрота на лични избори на среда 
за изразяване се появява и книжната форма. Недостатъчно обсъждана в професионалните среди, 
тя предлага богатство от възможности – тематично обединяване, сюжетно развитие, творческа 

А К Т У А Л Н О

Никола Листес – Янки вървете си у дома!
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ретроспекция. В условията на свиващ се пазар на печатните медии и сатирична периодика кари-
катурата е изправена пред множество предизвикателства. В тази ситуация изкуството на книгата 
предлага алтернативен изложбен формат, пристан и напълно автономна форма на изява на това, 
по своята същност и произход, хартиено изкуство. Настоящoто издание на Биеналето отчита както 
влиянието на развитието на технологиите върху изкуството на карикатурата, така и с категорията 
за печатни издания цели да покаже богатството от възможности, които книгата дава на карика-
туриста.

Техниките на работа и медиите, които ползват карикатуристите, се променят. Целта на Биена-
лето остава същата – да покаже най-доброто в карикатурата, да заснеме моментното ѝ състояние, 
но и това на обществото, да събере произведения и автори от цял свят. 

Карикатурата днес се радва на огромна популярност. Възможно е дори да се твърди, че е 
най-влиятелната форма на съвременно визуално изкуство. При все това ситуацията на карикату-
риста е белязана от несигурност – заради обичайните и нови форми на цензура, заради новите ка-
нали на разпространение, които отпращат послания до групи, които не са готови да ги толерират, 
заради променящата се икономика на карикатурно производство и потребление. Карикатуристът 
има много какво да желае. Като начало, дано езоповският език от първите издания на Биеналето 
да е наложителен за все по-малко автори по света.

Наградените автори са Трайко Попов (Голяма награда за карикатура) и Никола Листес (На-
града за карикатура).

Маргарита Доровска, директор на Дом на хумора и сатирата, Габрово

БЪЛГАРСКА ИЗЛОЖБА „КАРНАВАЛ“ В ГЕРМАНИЯ

На 23 февруари 2017 г., в 
карнавалния за цяла Европа пе-
риод, бе открита самостоятелна 
изложба „Карнавал“ на художника 
карикатурист Кирил Манов в га-
лерия „Яшке“ на германския град 
Брауншвайг. Изложбата е част от 
културната програма на гранди-
озния Брауншвайгски карнавал. 
В 50 карикатури и шаржове ху-
дожникът показва на германска-
та публика феномена карнавал в 
цялото му многообразие от соци-
ални, естетически, политически, 
нравствени, битови, образователни 
и финансови аспекти. Кирил Манов 
разработва темата „Карнавал“ 
близо 25 години. Самият той е бил 
главен организатор на международния маскараден фестивал в град Перник. Автор е на сценарии 
за спектакли, свързани с маскарадни събития. Дизайнер е на карнавални маски, костюми и декори. 
„Баща“ е на талисманите Сури и Сура на пернишкия фестивал.

К А Р И К А Т У Р А

Кирил Манов – шарж
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Германските почитатели на карикатурата посрещат с голям интерес изложбата. За тях всич-
ко ново, свързано с карнавала, предизвиква овации. Празнуват своя карнавал като национален 
празник. Наричат го петият сезон на годината. Изпълнен е с грандиозни спектакли, километрични 
шествия с алегорични коли, където се разиграват сцени от персонажи в костюми и маски, с коло-
ритни забавни програми, изобилна храна, бира и веселие.

 В дните на маскарадното събитие по правило от Средновековието почти всичко е позволено 
и всички са с равен социален статус. Използването на маски премахва границите между богати и 
бедни, между овластените и обикновените граждани. Съвсем обичайна гледка е министри, депута-
ти, кметове и крупни бизнесмени да си изчакват спокойно реда на опашки за бира и вурстчета. В 
същото време обикновен работник да бъде избран за принц на карнавала и, облечен в приказен 
средновековен костюм, да се разпорежда с ключа на града.

След откриването на изложбата и в следващите седем дни Кирил Манов рисува шаржове на 
живо на посетителите в галерията. Негови модели стават кметът на града, бизнесмени, спонсори 
на карнавала, политици, творци, както и българи, заселили се в Германия.

Изложбата, съчетана с атрактивното рисуване на шаржове, провокира интереса и на други 
организатори на карнавали и галеристи. Художникът получава нови покани за изложби през 
следващата година.

от пресата

А К Т У А Л Н О

Маргарита Янчева – Без думи (Награда на Дом на хумора и сатирата, Габрово)
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I N  M E M O R I A M

Иван Гонгалов – Дъжд, 2006 г.
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ВИОЛЕТА ГРИВИШКА-ТАНЕВА (1937 – 2017)
Родена е в Плевен. През 1962 г. завършва Художествената академия, специалност 

„Графика“, при проф. Евтим Томов. Работи в областта на графиката, живописта и сценогра-
фията. През 1964 г. постъпва на работа в Плевенския драматичен театър и оттук започва 
творческата ѝ връзка с различни театри в страната – Централен куклен театър, Театър 199, 
театър „София“ и др. 

В своята последна изложба „Моята Испания” (октомври 2016 г. в Софийския универси-
тет) художничката представи 35 картини, вдъхновени и посветени на Испания. 

ТОШО МИХАЙЛОВ – БАСА (1948 – 2017)
Роден е в Ловеч и остава дълбоко свързан с културния живот на града до края на живо-

та си. Той е автор на запазения знак на град Ловеч – през 1977 г. В същата година завършва 
Художествената академия, специалност „Приложна графика“, при проф. Ал. Поплилов и 
втора специалност „Пространствено оформление“ при проф. Георги Петров. 

Работи в областта на приложната графика, пространственото оформление и живопи-
ста.

От 1998 до 2014 г. преподава в училище „Проф. Д. Димов“ в Ловеч.

ИВАН ГОНГАЛОВ (1932 – 2017)
Роден е в София. Завършва Художествената академия, специалност „Живопис“, при 

проф. Панайот Панайотов. Председател на СБХ от 1990 до 1992 г., преподавател в Гимна-
зията за изобразително изкуство „Проф. Николай Райнов“.

Художникът казва, че голямата му любов е живописта, но от начина, по който задържа 
вниманието на публиката задълго, можем да кажем, че и словото е неговата страст. Дълги 
години Гонгалов работи в Италия за известни италиански издателства и илюстрира и офор- 
мя значителни книжни поредици. 

Ангажира се с различни обществени каузи. 

ВЕЛИЧКО КОЛАРСКИ (1928 – 2017)
Роден е в Ботевград. Завършва Художествената академия, специалност „Живопис“, 

при проф. Илия Петров през 1952 г. 
Като живописец работи в областта на пейзажа и натюрморта. Известен е със своята 

работа в областта на изкуствознанието и художествената критика. Работи в Националната 
художествена галерия – завежда отдела за съвременно българско изкуство, организира и 
представя много изложби в редица европейски страни. Работи в Института по изкуство-
знание към БАН, в Комитета за изкуство и култура. Между най-важните му научни публи-
кации е книгата „Българска пейзажна живопис“ (1979 г.).
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ИВАН БОГДАНОВ (1929 – 2017)
Роден е в Габрово. Завършва Художествената академия, специалност „Илюстрация“, 

при проф. Илия Бешков.
Художник, аниматор, режисьор – творческият път на Иван Богданов го отвежда в раз-

лични посоки на изкуството: илюстрация и оформление на книги, учебници и периодични 
издания, плакати, карикатури, анимационни филми, дизайн, пространствено оформле-
ние, приложна графика, изследователска работа... 

С името му са свързани едни от най-забележителните български анимационни фил-
ми: „Букет звезди“, „Тишина“, „Картини от една изложба“, „Солисти“.

ИВАН СТАМБОЛИЕВ (1944 – 2017)
Роден и израснал в София. Завършва Великотърновския университет, специалност 

„Стенопис“, при проф. Васил Стоилов през 1969 г. „Благодарен съм за онзи период… Ди-
шах въздуха, възхищавах се, бях приятел с изключителни хора, гениални, талантливи и 
добри.“ Преподавал е живопис и стенопис в същия университет.

Тридесет и шест години Иван Стамболиев отдава на работата си в Националната теле-
визия като художник постановчик.



Стефан Савов – Уестсайдска история
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