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ЦЕНИ В ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2018 Г.
ОТ 1 МАЙ ДО 31 ОКТОМВРИ
бази

за членове на СБХ лева за легло

за гости на СБХ лева за легло

1. с. Боженци

13,00

15,00

2. гр. Вършец

затворена

3. гр. Долна баня

затворена
15,00

4. Велико Търново

забележка

20,00
ползване на цялата
къща за 1 ден

250,00
ползване на цялата къща над 3 дни,
при възможност - цени по договаряне

5. КК Албена

55,00

92,00

май, юни и септември

65,00

103,00

юли и август

6. гр. Балчик - предстои откриване, информация ще бъде публикувана допълнително.
Деца до 4 години ползват базите безплатно, а за деца от 4 до 18 г.
се заплаща такса с 20% отстъпка
7. Созопол:
за период
юни

юли, август,
до 10 септември

цени за членове на СБХ и семействата
им в лева

цени за външни лица
в лева

40,00
15,00
50,00

стая за двама
за допълнително легло
ателие за двама

60,00

55,00
20,00
70,00

стая за двама
за допълнително легло
ателие за двама

85,00

70,00

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 има 10% отстъпка от цената.
Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 (три) дни от датата на резервацията в
счетоводството на СБХ, след подписване на декларация и предоставената квитанция за
платен членски внос и за текущата година.
Записвания - при Женя Вълчева, в счетоводството на СБХ, тел. 02 948 37 42
8. с. Шкорпиловци: Запитвания за резервация за почивка се приемат само на телефон: 0882
423 061, фирма МАМА ООД, която изцяло поддържа и обслужва базата. Членовете на СБХ,
които са заплатили членския си внос, могат да се възползват от предлаганите услуги с 15%
отстъпка. Заплащането се извършва на място в базата. Справка за определените цени е
приложена към настоящата заповед.

02
2
СБХ бюлетин брой
02 /2018

програма

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
100 години от рождението на Найден Петков (1918 – 1989)
изложба живопис
10 – 30 май 2018 г., ет. 4
откриване – 10 май, 18 часа
Георги Трифонов (1947 – 2011)
живопис 1973 – 1989
10 – 30 май 2018 г., ет. 2
откриване – 10 май, 18,30 часа
След 65 години
юбилейна изложба на НГПИ „Св. Лука“
14 май – 30 май 2018 г., ет. 1
откриване – 14 май, 18 часа

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Спорът за реалността. Втора част
16 май – 2 юни 2018 г.
откриване – 16 май, 18 часа
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НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – СЕСИЯ 2018 (119 души)
Секция „Живопис“
Александрия Макова, Анна Борисова-Емилова, Антон Мавродиев, Атанас
Белов, Бурхан Капсъзов, Ваня Годжелова, Васко Василев, Величка Вонидова,
Георги Атанасов, Георги Гьошев, Галина Димитрова, Гергана Николова,
Гергана Димитрова, Галина Янкова, Гергана Табакова, Елиза Ковачева–Цокова,
Елица Бенева, Здравко Тоше, Иван Димитров, Иван Гоцев, Константин
Дончев, Лора Коцева, Медеа Янкова, Мария Алексиева, Марта Райхел, Надя
Пеовска, Невена Дернева, Румен Дешев, Румен Кожухаров, Румен Спасов,
Светла Атанасова, Силвия Богоева, Спас Цветков, Силвия Павлова, Стоян
Божкилов, Станислава Запрянова, Стелияна Узунова, Тошо Стефанов,
Трепка Петкова, Чавдар Гюзелев, Яна Александрова, Яна Стойчева
Секция „Скулптура“
Александра Маринова, Анатоли Йончев, Белан Амин, Благовест Вълков,
Валентина Шарра, Валя Георгиева, Вержиния Михайлова, Галя Благоева,
Габриела Тончева, Десислава Досева, Детелин Рачев, Елина Симеонова, Крум
Байтошев, Любомир Григоров, Петър Иванов, Светлин Демирев, Стевлин
Йовчев, Стефан Иванов, Стефан Коцев, Теодор Добрев, Явор Попов
Секция „Графика и илюстрация“
Атанас Тотляков, Димитър Анастасов, Георги Ашиков, Ненко Василев,
Павлина Обретенова, Славко Славов, Христина Гаева, Ясен Гюзелев
Секция „Графичен дизайн“
Ани Петрова, Ботьо Николчев, Велина Господинова, Емил Марков, Иглена
Русева, Николай Петрусенко, Райна Додункова, Свобода Цекова, Стоян
Зарков, Страшимир Симеонов, Яна Докева
Секция „Сценография“
Бояна Бъчварова, Татяна Димова (Тита Димова), Теменуга Станчева,
Христина Недева
Секция „Дърворезба“
Александрина Иванова, Антон Георгиев, Даниел Мирчев, Диана Василева,
Мариана Манева
Секция „Керамика“
Виолета Заранкова, Елена Виденова, Надя Текнеджиева
Секция „Текстил“
Галина Ганова, Ганка Славова, Елена Белова, Мария-Елена Дерменджиева,
Стела Гечева
Секция „Критика“
Боряна Вълчанова, Дарина Бойкина, Елица Терзиева, Зафер Галибов, Таня
Станева
Секция „Монументални изкуства“
Джени Иванова, Мая Петрова, Радка Стоева
„Секция 13“
Антония Димитрова, Биляна Калоянова, Лиляна Караджова
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Секция „Карикатура“
Марина Горелова, Силвия Ганчева, Халит Айтозлу
Секция „Рекламен дизайн“
Венцислав Йорданов, Снежина Дончева
Секция „Дизайн“
Гергана Мутафчиева, Ивета Назлиду
Секция „Бижута“
Грагат Айрапетян
Секция „Комикс“
Мая Бочева

ИЗКЛЮЧВАНЕ

На заседание от 26 април 2018 г. УС на СБХ взе решение да изключи Панайот
Панайотов от СБХ съгласно чл.17 ал.2 т.2 от Устава на СБХ.

ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ В НАШИЯ САЙТ

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

ЗАТВОРЕНА БАЗА

В базата на СБХ в кв. „Изгрев“, София, няма да се настаняват хора за неопределено
време поради ремонт.

СЛЕД ИЗЛОЖБА

Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписаната от тях декларация да изнесат творбите си след закриване
на експозицията.

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – СОФИЯ 2018
1.

Фестивалът на съвременната българска керамика – 2018 г., ще се проведе
от 4 до 28 септември 2018 г. в галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125.
2. Всеки желаещ да участва в експозицията трябва да изпрати попълнен формуляр и дигитални снимки на всяка творба до 30 юни 2018 г.
3. Селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекцията до
15 юли 2018 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за
излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в
оригинал в галерия „Райко Алексиев“.
4. Селектираните творби ще се приемат на 31 август и 1 септември 2018 г. в
галерия „Райко Алексиев“.
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5. Връщане на творбите – 29 септември 2018 г.
6. Участие
• Фестивалът е отворен за участие към всички артисти, работещи с керамични материали.
• Всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски
оригинали, създадени в последните три години.
• Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрация, изтеглен от sbhart.com.
• Дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, формат jpg., резолюция 300 dpi. На всеки файл с изображение да бъдат отбелязани: име на автора, име на творбата, размери на творбата, година на
създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се приложи
допълнителна схема за начина на подреждането ѝ.
• Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени по
електронен път на festival-2018@abv.bg или на адрес: СБХ, секция „Керамика”, ул. „Шипка” 6, София 1504
• Всеки участник заплаща такса за участие в размер на 20 лв. в счетоводството на СБХ или по банков път: Уникредит Булбанк, клон „Паметник
Васил Левски“ BIC UNCR BGSF IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26
Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.
• Участниците поемат сами разходите по транспортиране на творбите
до посочения адрес и обратно.
• Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по
време на транспорта.
7. Каталог
Всеки автор, селектиран за участие, трябва да представи лична снимка,
кратка автобиография и творческа концепция в срок до 4 септември 2018 г.
8. Награди
• Награда за цялостно представяне
• Награда поощрение за млад автор
Наградите се определят от жури, съставено от изявени творци и изкуствоведи.

СИМПОЗИУМ „ЯСНА ПОЛЯНА“ 2018
От 12 до 31 юли 2018 г. в село Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе Националният симпозиум по скулптура в дърво с международно участие. Желаещите да участват в симпозиума следва да представят до 30 май 2018 г. в секция
„Скулптура“, СБХ, ул. „Шипка“ 6, София 1504, следните материали:
1. Творческа биография
2. Пластичен проект
3. Снимков материал от подобни изяви
Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за
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работа: странджански дъб масив – височина 280-300 см, диаметър 35-60 см.
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с
посочените размери.

БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2018
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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

ОРГАНИЗАТОРИ

Община Монтана, Съюз на българските художници (СБХ), Художествена галерия
„Кирил Петров“ – Монтана, Представителство на СБХ – Монтана, Дружество
на художниците „Тенец“ – Монтана.
Провежда се под патронажа на кмета на община Монтана.

РЕГЛАМЕНТ

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

НАГРАДИ

Награда на СБХ
Награда на името на Йордан Радичков от община Монтана – 1000 лв.

7
07
брой
02 / 2018

СБХ бюлетин

съобщения
Четири равностойни награди във всеки раздел – по 800 лв.
Награда за млад автор до 30 години от сдружение „Приятели на Радичков“ – 500 лв.
Наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат
от ХГ „Кирил Петров“. Транспортните разходи са за сметка на авторите. Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на ХГ „Кирил Петров“ – Монтана. Организаторите си запазват правото
да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата,
каталози и други.

СТАТУТ НА ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2018
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
(Със съкращения – пълният текст е на sbhart.com.)

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.

Биенале на малките форми (БМФ) е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на живописта, графиката и скулптурата в изобразителното изкуство.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.

Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ
„Илия Бешков”, в сътрудничеството с Представителство на СБХ – Плевен
2. За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури, в което участват представители на СБХ и община Плевен.
3. Деветото биенале на малките форми – Плевен 2018 се открива в залите
на ХГ „Илия Бешков” на 26 октомври 2018 г. от 18.00 ч. и продължава до 21
декември 2018 г.
4. За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.

ІІІ. НАГРАДИ

Журито номинира по петима автори в отделните раздели – живопис, графика,
скулптура, както и за млад автор (до 35 години). От номинираните се определят
носителите на награди, както следва:
Голяма награда на община Плевен – 1500 лв., диплом и право на самостоятелна
•
изложба по време на следващото издание на БМФ – 2020 г.
Награда на СБХ – 1200 лв. и диплом
•
Награда на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и
•
диплом
•
Награда на журито – 1000 лв. и диплом
•
Награда за чуждестранен автор – 900 лв. и диплом.
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•

Четири равностойни награди по 900 лв. и дипломи – за отделните раздели
и за млад автор.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Художниците са свободни да избират тема и техника.
2. Творбите трябва да са създадени през последните 2 години, да не са участвали в други национални и международни форуми.
3. Всеки автор може да участва с не повече от 2 творби във всеки от разделите.
4. Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за всеки
поотделно.
5. Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение
на наградената творба, която става собственост на галерията. На юбилейното Десето издание на БМФ ще бъде открита изложба от дарените
наградени творби от всички издания.

V. СЕЛЕКЦИЯ

Първи етап
Всеки художник изпраща цифрови репродукции в .jpg формат (от 3 до 8 MB) до
27 юли 2018 г. на е-mail: hgib@mail.bg. Изображението трябва да бъде правилно
ориентирано (вертикално или хоризонтално). Желателно е скулптурните
творби да са представени в три ракурса. Допълнителна дигитална обработка
не е позволена.
Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин: име... заглавие... техника...
размер в см... държава ((Ivan Ivanov… Composition… Oil… 50x60… Macedonia).
Одобрените автори получават информация до 10 август 2018 г.
Втори етап:
Одобрените творби се изпращат по куриер на адреса на галерията от 13 до 25
август 2018 г. Таксата от 15 лева за всеки от разделите (за живеещи и работещи
в България), или 30 евро за всеки от разделите (за живеещи и работещи извън
България) се превежда по банков път на сметката на Представителство на СБХ
Плевен:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – ПЛЕВЕН
ул. „Сан Стефано” 4
IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF
За участниците от чужбина предлагаме валутният превод да се осъществи
чрез MoneyGram.
За справки: +359 64 802 047, hgib@mail.bg. Информация за селекцията на творбите
ще бъде изнесена до 10 септември в сайта на галерията plevengallery.com

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ

1.

Представените произведения трябва да са с максималните размери: за живопис – до 60х60 см, за графика – до 30х30 см, за скулптура – до 60х60х60
см.
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2. Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.
3. Произведенията да са добре укрепени, опаковани и адресирани четливо.
Етикетите са включени във формуляра за участие.
4. На гърба на творбата авторът посочва името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.
5. Всеки автор изпраща с творбите си попълнен с печатни букви формуляр за
участие, който може да се изтегли от сайта на галерията, като изрично
декларира, че дарява или не творбата, както и продажна цена на творбата,
на следния адрес:
ДЕВЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2018, Художествена галерия
„Илия Бешков”, бул. „Скобелев” 1, Плевен 5800
Куриерски офис на „Еконт”, ул. „Хаджи Димитър” 42
ЗА КОНТАКТИ:

тел.: +359 64 802 047 – уредници
e-mail: hgib@mail.bg
plevengallery.com; art-pleven.com

Всеки участник получава безплатен каталог и сертификат за участие в него.
Срок за получаване на творбите – 25 август 2018 г.

НАГРАДИ ОТ ШЕСТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА – СОФИЯ-ГРАД, СОФИЯ-ОКРЪГ,
РЕГИОН ПЕРНИК, БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ
В продължение на двете календарни години 2017 и 2018 на територията на
страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица
от регионални изложби в градовете Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора
и Добрич. Във всеки град се назначава определено от „Алианц България“ жури,
което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис,
скулптура и графика.
Журито на Националния конкурс на АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ за живопис, скулптура
и графика – регион София, Перник, Благоевград, Кюстендил, в състав Николай
Майсторов, Милко Божков, Красимир Линков и Борис Гондов определи следните
награди на представилите свои творби в изложбата, състояла се на първия и
втория етаж в галерията на „Шипка“ 6 от 11 до 28 април 2018 г., както следва:
• Награда за живопис: Иван Милев за творбата „Природа“
• Награда за скулптура: Георги Маринов за творбата „Воин“
• Награда за графика: Десислава Христова за творбата „Прозрачно ателие“
В края на 2018 г. в София ще се проведе заключителна изложба конкурс, по време
на която официално ще бъдат връчени Големите награди на „Алианц България“
за живопис, скулптура и графика.
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НАГРАДИ ОТ 43-АТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА
КАРИКАТУРА 2018
•
•
•
•
•
•

Награда на Съюза на българските художници – Трайко Попов
Награда на секция „Карикатура“ за цялостно творчество – Георги Чалъков
- Чалъчето
Награда на Столична община „Доньо Донев“ – Валери Александров – Валекс
Награда на музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово – Ириен Трендафилов
Награда на вестник „Стършел“ – Цветан Павлов
Награда „Хриле и копита“ за карикатура на тема „Природа, лов и риболов“
– Кирил Божкилов

ОБЩА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ЖИВОПИС“

Ръководството на секция „Живопис” обявява предстояща обща изложба „Портрет”. Изложбата се фокусира върху този устойчив жанр в живописта, като иска
да провокира нова виталност в това сравнително традиционно артистично
пространство. Разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и жанровете в съвременното изкуство предполагат възможности за по-свободно интерпретиране на темата.
Авторите могат да представят едно или две произведения в обща експозиционна площ до 300 см, с пълна свобода на използваните материали, техники и
похвати. Селекцията и реализацията на изложбата ще се повери на жури, утвърдено от Управителния съвет на СБХ.
Изложбата ще се състои през месеците ноември-декември 2018 г. на втория
етаж на „Шипка” 6.
Творбите ще се приемат на 22 ноември 2018 г. в изложбената зала.

НАЦИОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА”

Националната изложба „Скулптура” ще се проведе на първия етаж в галерията
на СБХ, „Шипка” 6 през месеците ноември-декември 2018 г. паралелно с изложбата на секция „Живопис”. Идеята на ръководството на секция „Скулптура” за
сътрудничество със секция „Живопис” получи своето развитие. Двете изложби
ще се осъществят по едно и също време на отделни етажи, но с идентични
теми, като вниманието е насочено към портрета. Изложбата на секция „Скулптура” продължава цикъла „В началото е натура”, но тази година акцентът е
„Портрет”.
Селекцията и реализацията на изложбата ще се повери на жури, утвърдено от
Управителния съвет на СБХ.
Творбите ще се приемат на 22 ноември 2018 г. в изложбената зала.
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„МАТЕРИЯТА СЪЩО Е ДУХ“ –
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛА СТАНЧЕВ
Трудно е да се помести на няколко страници един цял творчески път, изкуство,
създавано в продължение на десетилетия, плод на дългогодишен труд, усилия,
неизчерпаемо въображение и културни
натрупвания.
Продуктивността на Никола Станчев,
безбройните му търсения и експерименти в различни, дори противоположни
посоки и постиженията му заслужават
монографичен труд.
Тук, без претенция за изчерпателност,
ще маркирам само някои линии и тенденции в юбилейната изложба на Никола
Станчев „Материята също е дух“ в зала
„Райко Алексиев“, показана от 29 март до
21 април 2018 г.
Както виждаме в първата зала преддверие, Никола Станчев е допринесъл за
днешния облик и характер на град Бургас.
Негови са монументът - входен знак на
града, скулптурната група пред Театъра за опера и балет в Бургас, пластиката пред гаровия площад, паметникът на
Христо Фотев в Приморския парк...
Втората зала на галерия „Райко Алексиев“ разкрива пред погледа 41 камерни
пластики, сред които зрителят трудно се ориентира в разнообразието от
материали, техники, цветови нюанси
и отражения на светлината, стилови
тенденции, белязани от категоричен
индивидуален почерк и пластическо богатство.
Не са много авторите, които владеят
формата и умеят да ѝ придадат самостоен живот и в монументална скулптура, и в малката пластика. Още по-
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малко са тези, чиито камерни творби
носят толкова силно монументално
звучене. Никола Станчев съумява да съобрази и организира пространството в
природна или градска среда. Да създадеш
идентичност на цял един град морска
столица, чийто символ да бъде понятен
и разпознаваем за широк кръг от хора,
е отговорна и нелека задача (входният
знак на Бургас). За да проектираш и реализираш паметник на поет – явление в
българската лирика, да излееш от бронз
драматизма, сензитивната ранимост,
вглъбеността на една изключително
сложна, противоречива личност се изискват действително умение, креативност и професионален опит с конкретния материал. Никола Станчев очевидно
притежава всички тези качества.
(Една от тенденциите в творчеството
на Никола Станчев е именно емицоналносубективният подход и към тематиката, и към материала.)
За Никола Станчев поезията е близка и
понятна. Лиричността е част от темперамента и същността му, тя е израз-

изложби, критика

Никола Станчев / Общ вид от изложбата

но средство и в произведенията му. Ако
изобщо е възможно една пластика да
бъде сравнена с живописна творба, то
това според мен е „Слънчев диск с охлюв“
(или „Безкрайността на времето“)... Полутоновете и впечатлението за ефирност, породено от затвореното, празно пространство, светлосенките върху
мраморния постамент наподобяват мазки на четка. Експресивната, абстрактна
трактовка на слънцето е противопоставена на реалистично предадения охлюв. Поетичната композиция и заглавието ѝ издават любовта на автора към
природата, фината му чувствителност,
умението да работи в детайл и с много
търпение, да придаде на материала онази
форма, която най-добре ще визуализира
идеята му. Тази пластика отговаря изцяло и на името на изложбата – материята

действително може да бъде дух.
Контрастиращи на лиричността в заоблените, гладки форми на „Безкрайността на времето“ са геометричните,
ритмично редуващи се светли и тъмни
плоскости на „Ефектът на летенето“,
„Музика“ („Щурец“), „Междузвездна пеперуда“, „Бяг“, изработени от алуминий.
Конструктивно-тектоничните
форми на „Пришълецът“ напомнят един от
символите на футуризма – скулптурата
на Умберто Бочони „Уникални форми на
непрекъснатостта в пространството“
от 1913 г. Почти сто години по-късно,
по-обобщена и лаконична, пластиката на
Никола Станчев изразява динамиката на
съвремието ни в епоха, когато идеите
на футуристите са вече реалност.
Друга, дори противоположна на масивните, монументални по внушение брон-
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зови пластики („Майка ми“, „Почит към
Владимир Димитров – Майстора“, „Оплаквачки“) линия на развитие виждаме
в „Дамата с кученцето“, „Пеперуда“,
„Ефектът на летенето“. В тях авторът изгражда композицията освен с помощта на материала и чрез обособяването на празното вътрешно пространство, търсено съзнателно. „Музика“ например е конструирана от пресичащи се
в пространството дъги, които завършват някъде в безкрайността, а точките на тяхното пресичане и стъпване
са почти незабележими. Този творчески
подход създава илюзия за движение, полет, лекота... Обикаляйки скулптурата,
променяйки гледната точка, зрителят
се озовава пред нова форма, напълно различна от предходната.
Устремът, стремежът, интересът към
непознатото, към космоса е изразен в
„Полет“, може би реверанс към любимия
автор на Станчев Бранкузи и неговата
пластика „Птица в пространството“.
Това, че авторът владее изкуството
на фигуративната скулптура, доказват
работата, наречена „Енергия“, и по-ранните (по време на създаване) портрети,
изложени в зала „Райко Алексиев“. Въпреки стилизацията приликата с модела е
удивителна. Синтетично изведена почти до абстракция е главата на Елена Кутева, но това не нарушава физиономичните характеристики. Особеностите
на портретувания определят фактурата –растерна, загладена или геометрична. Класически или модернистичен, всеки
портрет на Кольо Станчев издава характера и състоянието на модела, когото
зрителят сякаш познава, без дори да е
срещал. Самоуверен и строг или спокоен
и усмихнат, вглъбен и замислен, пластическият образ кара зрителя да си задава
въпроси и да гадае.

14
СБХ бюлетин брой
02 /2018

Никола Станчев / Птицата на нощта

А не е ли именно това целта на изкуството – да задава и да отговаря на въпроси...
Оказва се, че въпреки двете си изложби в
галерията на СБХ на „Шипка“ 6 през 1979
и 1989 г., изявите си в Бургас, Созопол,
Несебър и проектите и наградите си в
Европа (Ротердам, Холандия, Германия и
др.) Никола Станчев е непознат на софийската артистична сцена и особено
сред колегите си скулптори. Изложбата
в галерия „Райко Алексиев“ е повод и за
тях, и за широката публика да си припомни и да се запознае с един слабо афиширан
и скромен автор, който говори не с думи,
а чрез езика на скулптурата. Да пожелаем успех на бъдещите му проекти.
Ани Венкова

изложби, критика
ИЗЛОЖБА НА
ТАМАРА СТАЕВА-ПЕНЧЕВА
Ако приемем, че природата е най-съвършеният код за законите, определящи
земното ни битие, не бихме сбъркали.
А някъде между нея и нас изкуството се
явява важен медиатор на духовните ѝ
императиви. За тези, които познават
творчеството на Тамара Пенчева, е излишно да подчертавам, че природата
е основният ѝ художествен обект. А и
експозицията тук (февруари 2018 г., Културен дом „Люлин“) е един познавателен
обзор на вълнуващите я теми и идеи. В
този смисъл сюжетите и посланията ѝ,
познати и непредвидими, са територия,
на която работи творческият дух на художничката.
Тъй като имах приятната възможност
да представя две нейни изложби, сега

Тамара Стаева-Пенчева / Рила

си присвоявам привилегията да избера
по-различен подход, като потърся друга, не по-малко значима поанта, а именно смисловия контекст на колорита в
платната на Тамара. За мен това е забележително качество на живописта
ѝ – цветовете като азбука на живата
природа, на живия живот. Едно шествие
на цветността, което ни извежда извън
границите на видимото. И докато реалността ни ограничава в своята зрителна конкретика, художничката успява да
събере в едно невероятно съцветие несъчетаеми на пръв поглед краски и да ги
хармонизира по неподозиран начин. Например любимият ѝ художествен обект
Планината – тази могъща твърд сякаш
е разтворила своята гръд, за да изригне
и да я облее с една ярка пъстроцветна
вълна. Търсено или не, всяка краска тук
въздейства със своя специфична енергия
от зърнисто бяло до светлокеремидено
при „В пустинята на живота“, от прозирно бяло до пурпур в отблясъците на
животворящото слънце, от интензивно синьо до градоносно лилаво, прорязани от палещото оранжево в наметката
на планината. Тамара успява да придаде
нов привкус на колоритното общуване,
да изведе скрити импулси и най-важното
– да въздейства с нови духовни значения
на цвета.
Например ако виолетовият цвят внушава воля и могъщество при планината,
той крие и повика на душата за уединение и съзерцание. Ако портокаловият е
цветът на човешкото его, той борави
и със силите на ума. Ако тъмносиньото
олицетворява воля и устойчивост, неговият цветови потенциал работи за
утрешния ден. Най-противоречивият –
жълтият цвят, свързван дори с омразата, се проявява и в своята животворяща
сила!
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В художествения свят на Тамара всяка
боя е използвана в нейната висока октава, в нейното положително проявление, силно рефлектиращо върху емоционалното възприятие. Най-сетне, всяко
цветно проявление на спектъра е смислово наситено, защото носи вътрешното съответствие на едно окултно и
духовно познание и творческа сила.
Надежда Белева

ULTRA НА ФОКУС
Проектът ULTRA на Мирена Златева в
„Аросита“ (26 януари – 9 февруари 2018
г.) е създаден специално за вътрешния
ритъм, с който разполага пространството на галерията.
Мирена е от авторите, които работят в различни области, от медалната
скулптура, пластиката и инсталацията
до бижутерията, към която винаги е изпитвала страст.
Всичките ѝ изложби са многопластови и с
философски подтекст. В голяма част от
тях присъства идеята за съвместяването на различни смисли, смесването на
няколко гледни точки, които тя изгражда и комбинира с различни материали.
Доказателство за това е и настоящият
ѝ проект ULTRA, създаден с изключително отношение към формата и детайла и
обвързването му с цялостната визия на
пространството.
С творбите си Мирена Златева обича
да предизвиква, да поставя риторични
въпроси, да задава необичайни посоки и
да ни провокира. В изложбата в галерия
„Аросита“ тя е изградила един цялостен
визуален код, който разглежда проблема
за бижуто като средство за себеизразяване.
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Мирена Златева / От изложбата

В случая тя избира спецификата и защитната функция на средновековната
ризница (сплетена от малки метални
халки), за да я превърне в ювелирно творение. Авторката ни представя един
съвременен многопланов поглед към темата.
За цялостното внушение на изложбата
допринася и различният ракурс и поглед,
който авторката постига с помощта на
фотографията и концептуалното поднасяне на темата.
За Мирена Златева интерпретацията и
наслагването на модули и символи води
до една от нейните любими теми, както
тя се изразява – „аз създавам форми за
тяло“. Фокусът в този проект е насочен
точно в тази посока. Избраните обекти в него създават една безкрайност,
интерпретират функцията, изследват
границите и преосмислят ролята на съвременните бижута.
Диана Драганова-Щир

изложби, критика
„ДАЛЕЧЕ“ – ИЗЛОЖБА НА
ИВО БИСТРИЧКИ
В галерия „Интро“ преоткрих един различен Иво Бистрички – малко лиричен,
дори стигащ на моменти до меланхоличност. Когато виждам творец от категорията на Иво да поема в някаква различна посока на експериментиране от
това, което до момента съм познавала
като негово творчество, изпитвам задоволство. Защото, когато на един художник никога не му достига полето на
собствените му търсения и той продължава да надхвърля себе си, тогава
той наистина твори.
Изложбата „Далече“, подредена в столичната галерия „Интро“ от 16 до 30
януари, представя нови творби на Иво
Бистрички, рисувани през изминалата
година. Пейзажите, въпреки че изобразяват морската шир, са далеч от романтичната представа за маринистичен
жанр. Студени цветови полета, ниски хоризонти и геометрични бетонни
платформи, дребни цветни акценти под
формата на кораби в далечината – всичко това препраща по-скоро към суровия
индустриален пейзаж, отколкото към
представата ни за морето, разчупено
от развълнуваната водна повърхност.
Авторът определя творбите си като
„изложба за съзерцание и съзерцанието“. Те карат зрителя, наблюдавайки
ги, да изпадне в състояние на меланхолия и безвремие. И дори медитация...
Хоризонтът – понякога нисък, понякога
висок, винаги препраща към онова усещане за надежда, но и за страх от неизвестното, което морската шир крие;
към възхищението от необятността и
съвършенството на природата, които
ни карат да изпаднем в състояние на забрава...

Иво Бистрички / Без заглавие

Композиционно и технологично творбите не изненадват с някакъв иновативен
подход. Но именно в тази простота се
крие и тяхното очарование. Понякога
най-класическото разположение на обектите върху платното се оказва найтрудно, ако авторът цели с него да окаже някакво въздействие върху зрителя.
Понякога един малък детайл – цветно
петно в далечината или кей, който да
засили перспективата в картината, успява да „успокои“ композицията, така
че обикновеният, случаен посетител на
галерията да застине в съзерцание.
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Това е и което Иво Бистрички е постигнал в изложбата си „Далече“ – чисто емоционалното въздействие върху зрителя.
Това е и различното, което авторът си
поставя като задача с тези творби. Защото в досегашните си търсения той
винаги залага на драматичното – било
то предизвикано от човека, както в изложбата му „Апокалипсис – база данни“
(2011, галерия „Райко Алексиев“) или от
природата – „Масив“ (2016, галерия на
СБХ, ул. „Шипка“ 6), „Меланхолия“ (2015,
Contemporary space – Варна).
В „Далече“ той успява да надхвърли формалното в търсене на философски отговори и благодарение на природата да
подтикне зрителя да наблюдава далечината в търсене на тези отговори.
Румена Калчева
Диан Димов / Ива

ПЛАСТИЧНИ СИЛУЕТИ, ПОЕЛИ ПО
БЕЗКРАЙНАТА БЯЛА СЛЕДА
В Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен през декември бе
подредена скулптурната изложба под
надслов „100 скулптури след 10 години в
1 изложба“ на Диан Росенов Димов. Многобройните творби свидетелстват за
трудолюбието на автора, за неговата
всеотдаденост на изкуството. В личния
си живот Диан Димов е готов да преодолее битови несгоди, да заживее при
спартански условия, да се лиши от сън и
от топлина дни и нощи, търсейки максимална концентрация. Осмислил своите
концепции като художник, той се отдава с търпението и с решимостта на изследовател на тяхната реализация. В резултат се ражда търсената и преживяна
форма – скулптурни портрети и фигури,
превъзмогнали съпротивата на матери-
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ала, пластически убедителни, с достоверни и изразителни психологически състояния, внушаващи деликатни душевни
настроения и дълбочина на чувствата.
Професор Емил Попов споделя за експозицията: „Изложбата на Диан Димов е
своеобразно завръщане в Шумен. Там,
откъдето е тръгнал. Завръщане с резултатите от личните му усилия и постижения. Пред нас са ясно заявени творческа територия и позиция, изразени със
скулптура – запомняща се, въздействаща, респектираща с професионализъм.
Диан е художник, който неотклонно е
отдаден на пресъздаване на натурата.
Той има ярко дарование да я чувства дълбоко и да я изследва постоянно.“
Авторът последователно и упорито
разработва коня като художествен метафоричен образ, като естетизиран и
емоционално преживян символ, като непосредствен израз на собствените му

изложби, критика

Диан Димов / Кончета

житейско-философски търсения. „Кончето е отношение към моите детски радости, преходът на кончето от младост
към зрялост е моят житейски преход –
признава скулпторът. – Израснал съм в
край, където традиционно се отглеждат
коне. Аз самият се грижех за коне. Представям Дон Кихот, но чрез неговия кон
Росинант. Всъщност един мой съсед отглеждаше кон на име Росинант; изхождам
от този съседски кон, за да потърся духа
на великата личност. Нещо в моята природа ме съветва, че трябва като скулптор да разработя достатъчно добре
темата за конете като проблем на изкуството, което съм призван да създам.“
Мечтата по идеалната нравственост,
по абсолютната красота е недостижима и неприкосновена. „Да плуваш редом с
рибката, протегнал към нея ръце, но без
да я докосваш. Още малко и ще я хванеш
– никога не го правиш, но и тя никога не

може да избяга“ – изповядва Диан Димов.
Отделен акцент в изложбата са двете конски фигури, скулптирани в надестествен мащаб от керамика и итонг.
Те също са своеобразен символ на тази
неуловима мечта или копнеж на скулптора. Подобна идея е заключена и в друга
композиция, част от изложбата. Върху
гладко стъкло е изправен на четирите
си крака кон. Главата му виси надолу като
камбана, конят посяга отчаян към парче
суха напукана и безплодна пръст. Материалите, стъкло и пръст, се сплавят в
изненадващ метафоричен смисъл. Връщането към проверените изконни стойности нерядко е мъчително трудно. За
скулптора виталният образ от неговото детство – конят, е вдъхновяващо
въплъщение на този отчаян стремеж за
човека.
Авторът използва за изработването на
своите пластики разнообразни мате-
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риали и техники: класически отливки в
метал – месинг и алуминий, чугун, гипс,
с допълнително тониране, въвежда елементи, характерни за енкаустиката,
съвместява керамика, стъкло, папиемаше, пластмаса, мрамор, макар че камъкът е по-малко застъпен.
Изложбата „100 скулптури след 10 години в 1 изложба“ говори недвусмислено за
един автор, готов да преодолява всякакви житейски и творчески изпитания, за
да създаде и да защити своето изкуство.
Йонко Бонов

ПО СЛЕДИТЕ НА ЙОРДАН ПАРУШЕВ
Творците притежават благословията
да останат завинаги сред нас благодарение на своето творчество. След края на
тяхното физическо присъствие тук, в
земното им битие, остават следите на
изкуството, което са създавали приживе и то вечно напомня за тях, не давайки
възможност да останат забравени. Такъв е случаят и с Йордан Парушев (1958
– 2011), автор, надарен освен с талант и
с неуморим хъс за работа, за създаване на
изкуство, и то не какво да е, а изкуство,
дошло от дълбините на душата му, преживяно, осмислено и носещо послание.
Загубата на Йордан Парушев е огромна,
но произведенията му са тук, за да напомнят, че той все още пламти сред
нас и осветява пътя на изкуството със
своята артистична дейност.
През 2018 г. Йордан Парушев трябваше
да чества своя 60-годишен юбилей. Той се
състоя, но за съжаление на него липсваше художникът. Събитието бе отбелязано с изложба, озаглавена „Следи“, в зала
19 в „Квадрат 500“ и откриването събра
близки, колеги и приятели на художника.
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Изборът на пространство не е случаен,
имайки предвид сакралната атмосфера
на залата, а творбите изглеждат като
част от самия интериор, една невероятна симбиоза между пространство и
произведения, която допълнително засилва емоционалното въздействие на
изложбата.
Селекцията от 52 творби, включващи
платна, пластики и асамблажи, няма ретроспективен характер, но представя едни от емблематичните творби на
автора, както и част от последните
му произведения. Погледната цялостно, експозицията предлага една визуална
феерия за сетивата, естетически издържана, деликатна в своите цветови
решения и същевременно изключително
динамична като фактура. Йордан Парушев е от авторите с ярък индивидуализъм и това красноречиво прозира в
творбите му. Новатор в технологично
отношение, той използва хартията по
толкова майсторски начин, че трудно
бихме разчели буквално наслоените пластове върху платната или претворени в
различни триизмерни форми. Хартиените късове заживяват в друга роля върху
плоскостта. Те греят със собствената
си цветова характеристика, без да бъдат допълнително обагрени от автора.
Монохромни и деликатно нюансирани
пастелни тонове се разливат по повърхността изключително балансирано
и нежно, създавайки усещане за допир
от полъхваща топлина, за спокойствие
и безметежност. В контраст с цялата тази цветова утопичност се явява
изключително динамичната фактура,
в която присъстват наслоявания и отнемания, гладкост и грапавина, създаващи усещане за вътрешно напрежение, за
драматичност. Контрастното противопоставяне на цвят и фактура балан-
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Йордан Парушев / Общ вид от изложбата

сира творбите и създава завършеност
в пластично отношение. Няма недоизказано, всичко е разказано в цвят и форма, абстрактните образи ни отвеждат
в един дълбоко философски свят, свят
на историческо минало, на артефакти, закодирани в дълбоките пластове
на битието. Застанали пред платната,
се пренасяме мислено в друго измерение,
пропито от спомени за нещо далечно,
нещо случило се там и тогава, оставило
трайна следа и отлетяло.
По виртуозен начин Йордан Парушев
заблуждава зрителя за материалната
същност на своите творби. Хартията
имитира различни текстури като метал, дърво и камък. Пластиките създават впечатление на монолитни и изящно изваяни форми, а същевременно носят
лекотата и въздушната материалност

на хартията. Много любопитен елемент
от експозицията са асамблажите, които под стъклото разкриват една друга
вселена, един магичен свят от виртуозно аранжирани предмети. Тези ювелирни
приказни кутии за спомени отново ни
отвеждат отвъд реалното тук и сега,
карайки ни да усетим аромата на сладките моменти от онова далечно, отлетяло минало, което остава завинаги в нас.
Красив е бил и е светът на Йордан Парушев, свят, изпълнен с любопитство към
живота, смислен, целенасочен, ползотворен, свят, озарен от любов и страст
към това да създаваш изкуство, целенасочено, естетически и пластически
издържано. Йордан Парушев е от вечно
търсещите, от работещите автори,
които имат нестихващ интерес, любознателност и желание за надграж-
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дане, за натрупване на интелектуални
пластове. Тази многослойна палитра от
качества се отразява в цялостното му
творчество.
Трудно е да се пише за Йордан Парушев
в минало време, изключително богатото
му творчество съчетава в себе си широк
и неизчерпан все още диапазон за размисли, анализи и диалози и в чисто техническото реализиране на творбите, и в
тематично, и в пластично отношение.
Йордан Парушев има специално и значимо място в развитието на съвременния
художествен живот в страната ни, новатор и същевременно диктуващ естетически принципи в изкуството. Автор
с впечатляваща творческа биография,
отдаден на работата си, създаващ изкуство с плам и емоция. Цялата тази
богата душевност на автора струи от
творбите му, те са онази неделима част
от него самия, която днес ни напомня за
личността на Йордан Парушев – чиста,
естествена, интелигентна и изключително задълбочена, същата като изкуството, чиито следи са пред нас.

лация и рисунки на Благица Здравковска
(Македония), Валентина Шарра (Италия),
Галя Благоева, Елена Аначкова, Елина Симеонова, Илия Владимиров, Мария Малинова, Никола Цветанов, Светлин Демирев, Теодор Добрев, Христо Антонов,
Христина Дренска – Тита, Яна Караманджукова.
Творбите са придружени от текстове, избрани от младите автори, импониращи на тяхното творчество, и ние
можем да се докоснем до мъдростта на
Гео Милев, Сирак Скитник, Умберто Еко,
Пол Гоген, Херман Хесе и др. Неповторим

Таня Станева

ОСЕНЕНИЯ И РАЗМИСЛИ
Тринайсет млади скулптори от Националната художествена академия, главно
от ателието на проф. Ангел Станев, дават своето начало за 2018 г. в пловдивската галерия „Резонанс“ с изложба от
проекта „Младежки Резонанс“. Нови и
смели артистични експерименти, преплетени с младежки ентусиазъм, както
и с търсене на собствен артистичен почерк, нестандартна гледна точка обединяват младите творци.
Изложбата представя скулптура, инста-
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Никола Цветанов / Изоморфни пространства
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но много от натура. Изкуството е абстракция, извличайте я от природата,
като я съзерцавате, и мислете повече за
творчеството, отколкото за резултата. Единственият начин да се въздигнем
до Бога е да правим като нашия божествен Учител – да творим.“
Николай Маринов

ИЗЛОЖБА НА РУМЕН БОЖИНОВ –
ЖИВОПИС И АКВАРЕЛ

Мария Малинова / Общество

диалог между художник и писател, своеобразно преплитане между две изкуства,
поводи за размисъл… Среща с друг творец, който оставя и препраща наблюдения, мисли, задава въпроси, дава поводи
за размисъл, „поле за осенения“!
„Осенения и размисли“ – отлично избраното мото на изложбата ни препраща
към вечния размисъл за същността и
ролята на художника, към взаимопроникващите идеали и екзистенциални въпроси, към „вечните начала и проблеми“ на
изкуството, към изворите на креативността. И ние сме свидетели на смелост
и вдъхновение за произведения в по-голям мащаб, които организират и пренареждат пространството с неповторима жизненост. Абстрактни, минималистични като изказ и форма и с младежка
свежест, произведенията на младите
скулптори провокират въображението
и дават своето съпричастие на всяка
„непоправима“ творческа личност… Но
най-точните думи можем да открием в
напътствията от дневника на Пол Гоген: „Един съвет: не копирайте прекале-

Зад гърба си Румен Божинов има над
двайсет самостоятелни изложби у нас и
в чужбина. Затова спокойно може да се
каже, че новата, предколедна и коледна
изложба на Румен Божинов ни запознава

Румен Божинов / Без заглавие
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с истинската зрялост на твореца. В
своето развитие той изкачи всички
стъпала, от първото до последното, и
премина търпеливо, без много шум през
всички степени на израстването. И сега
плодът е налице.
Искрен творец с напълно изграден
собствен почерк, задълбочен познавач
на българското културно наследство (и
няма как да е иначе, той е завършил НХА
в класа на проф. Атанас Божков), във всяка своя нова изложба Румен Божинов така
прецизно наглася перископа на собствените си търсения, че е едновременно и
познат, и непознат. Защото никога не се
впуска в самоделни изразни похвати, но
постоянно демонстрира любопитството към нови и нови технологични експерименти.
И настоящата му изложба е подчинена
на тази благословена формула, която,
може да се каже, е негов запазен знак. Тук
се срещаме с очарованието на детското възприятие, съюзено с рафинираната технологична дисциплина в резултат
на академичното му образование. Така
се раждат и тези творби – акварели,
работи върху дърво и маслени платна,
които ни въздействат с пестеливия си,
но смислово натоварен пластичен език
като прости, чисти, основни символи,
охраняващи извечните човешки стойности в дивия ни, разбъркан и неуютен
свят.
Оригиналният естетически свят на художника се вдъхновява по равностоен
начин както от архаичността, така и
от интимността, поместени в широката рамка между християнската символика (неслучайно Румен Божинов е известен
и като Зографа от Сандански) и езически
обреди, което му позволява да осмисли
по нов начин народностните архетипи
чрез личната съдба.

24
СБХ бюлетин брой
02 /2018

Накрая ще ви споделя нещо лично. След
„Калуня-каля“ на Георги Божинов животът по някакъв начин се грижи да ме
среща с Божиновци. Има един млад писател, Венцислав Божинов, редактор в
издателство „Рива“, където сега издадох двайсетата книга, и който написа
послеслова към нея. А сега съм удостоен
и с честта да открия 21-та самостоятелна изложба на още един Божинов, на
художника Румен Божинов. Впрочем има и
още един за съпричастност. Светското
име на покойния неврокопски митрополит Пимен – голям приятел на Румен Божинов, оказал му неоценимо съдействие
при труда му върху капиталната му монография „Живописта на Роженския манастир“ – е не друго, а Деян Енев.
Деян Енев

ВИЗУАЛНИТЕ СПОМЕНИ
НА КИРИЛ ЧОЛАКОВ
„Дисекция на спомените“ – това е мотото на изложбата на Кирил Чолаков
в столичната галерия „Стубел“. Ядрото на експозицията се формира от два
основни тематични цикъла. Първият,
озаглавен „Къща отвъд света“, е организиран около едно широкоформатно
пано, съставено на монтажен принцип.
То обхваща няколко учленени помежду
си композиции, подредени хоризонтално
на три нива, изпълнени с акрил и молив
върху хартия. В образното русло на един
„мек“ поетичен сюрреализъм, в насечена сложна ритмика се редуват различни мотиви – щъркели, дървета, стари
телеграфни стълбове, шейни. Свеждането на общия ефект до доминирането
на сивата тоналност и проектирането
на изображенията върху листовете по-
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Кирил Чолаков / Без заглавие

средством контрастите на черно-бялото придават на силуетите изявена
пластическа острота. Заедно с това
като едни затворени в себе си „монади“
те са обвити от специфична атмосфера, при която пустотата на средата и
потъването на хоризонта в някакво неопределено пространствено „сфумато“
усилват енигматиката и меланхолията
на въздействието. Текстове, които съпровождат някои от творбите, се наслагват в общата структура на отделните листове, изграждайки своего рода
вербално-визуален „палимпсест“.
Вторият цикъл, озаглавен „Нежната
спирала“, включващ творби, изпълнени
с акрил върху платно, е подхранен, така
да се каже, от допира на автора със старите снимки. Тук търсената аскетика

и редукцията на възможната външна
привлекателност и атрактивност на
образа е проведена още по-последователно. Фигурите и абстрактните петна и форми, които маркират следите на
времето, са вплетени в общата пластическа тъкан на отделните картини. Патината, своеобразната „пелена“, която
обвива изображенията, когато художникът се връща назад, извайват пред
очите ни човешки фигури, които сякаш
плуват в своеобразни имагинерни пространства, в някаква извънвременна no
man’s land. Образите като че ли блуждаят в съзнанието и потъват в глъбините
на подсъзнанието, за да изплуват отново актуализирани в картината. Виждаме
малкото момче, снимано с Дядо Мраз (а
не Дядо Коледа!), пластически транспо-
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нации на овехтели от времето снимки
от стари семейни албуми, грейналите
и усмихнати лица на приятелите от
детството, кадри от едновремешните
пионерски лагери. Как да не си спомним
за „Camera lucida“ на Ролан Барт, за прословутия Spectrum, онзи референт, един
вид заместител, излъченият от предмета ейдолон и за не по-малко показателния Punctum – убежището, петънцето,
прореза, през който се отключва потокът на съзнанието.
Кирил Чолаков разработва по същество
една своеобразна археология на паметта.
Изплитането, изтъкаването на текста/образа, това специфично „плетение
словес“ е един от персоналните белези на част от неговата изобразителна
стилистика.
Така „дисекцията на спомените“ прераства неусетно в дисекция на личността, в търсене на идентичността – проблем, който не е подминал нито един сериозен автор. Художникът очевидно си
задава ред въпроси. Къде и кога следва да
бъде търсена и формулирана тази идентичност? В детството? Сега? Тук, в
чужбина?
Да припомним, че от началото на века
той живее и работи в Италия. Акиле Бонито Олива беше казал някога, че съвременният художник в много случаи е номад. Кирил Чолаков не е номад, а по-скоро
автор, някак си „разполовен“ между България и Италия.
Подобни съдбовни проекции на личния
живот не водят обаче до нарцисизъм, не
трупат актив за конструирането на някаква индивидуална митология, така съблазнителна за редица художници днес.
За разлика от мнозина други, които не
са чужди на ексхибиционизма и които
създават опусите си под властния напор на хипертрофираното си его, Кирил
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Кирил Чолаков / Без заглавие, фрагмент

Чолаков е фин, културен и достатъчно
дистанциран от себе си художник. Неговите пластически търсения и открития
въздигат опусите му до равнището на
екзистенциалната общочовешка проблематика. Като цяло можем да кажем,
че е налице своеобразна изследователска програма в сферата на визуалната
антропология, имаща отношение към
теми, области и проблеми, далеч надмогващи тесните граници на Аза.
Нека най-накрая отбележим и това, че
галерия „Стубел“ е разположена в квартала, където Кирил е израснал като
дете. В този смисъл изложбата „Дисекция на спомените“ може простичко да се
интерпретира и като израз на един вид
носталгия и на своеобразно, може би малко неочаквано връщане към себе си „на
попрището жизнено в средата“.
Чавдар Попов

изложби, критика
ОЩЕ ЕДИН ПРОЗОРЕЦ КЪМ
ДУШИТЕ
Възпоменателна изложба на Мила
Милчева в ХГ „Владимир Димитров
– Майстора“ в Кюстендил
Житейският и творчески път на Мила
Милчева (1934 – 2014) е разделен почти
поравно между България и Германия. Биографията ѝ е като приключенски роман:
ранна загуба на бащата офицер, герой
от три войни, несправедливо обвинен,
осъден и екзекутиран от т.нар. Народен
съд, пълна конфискация на имуществото
и политически репресии срещу цялото
семейство, няколко пъти ѝ отказват да
я приемат в Художествената академия
въпреки отлично издържаните приемни
изпити, а след като най-накрая се добира до там, само след две години по повод на унгарското въстание през 1956 г.
я изключват по политически причини.

"Възстановяват" я след личната намеса на партийния вожд Вълко Червенков,
пред когото тя смело се защитава при
случайна среща в една галерия. През 1961
г. се дипломира с оценка „отличен с похвала". До 1968 г. печели редица конкурси
и осъществява украсата на големи архитектурни обекти у нас (награда на Съюза на архитектите през 1967 г.).
Многостранният ѝ талант се изявява и
в областта на живописта и особено на
портрета. Но след редица творчески
разочарования в борбата ѝ срещу политическите неправди и безполезни опити
да изплува от блатото на т.нар. социалистически реализъм Мила Милчева поема рисковете на емиграцията. Бяга на
Запад през „зелената граница“ с риск да
я хванат и върнат в България с окови на
ръцете. Установява се в Мюнхен, където
намира благоприятна почва за творческо
развитие и се утвърждава като самоби-

Мила Милчева / Без заглавие
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Мила Милчева / Корица

тен творец, свързан завинаги с корените си. Изгражда изключително успешна
кариера на свободен художник и преподавател по рисуване, портрет, живопис,
стенопис във Фолксхохшуле (свободен
вечерен университет за хора от различни възрасти). За над 35-годишната
ѝ преподавателска дейност е отличена
със „Златната игла“ – висока педагогическа награда в Бавария. През 1974 г. скорошната емигрантка от България печели конкурс измежду десетки германски и
други европейски художници за монументална украса на новопостроено модерно
училище, обявено по-късно за най-красивото в цялата провинция. Друга нейна
конкурсна стенописна творба от 1981 г.
краси болницата в престижния квартал
„Богенхаузен“ в баварската столица.
Мила Милчева редовно участва в общогерманските художествени изложби,
като нейни произведения печелят награди на тях. Тя изгражда свой собствен
стил, наричан от критиката монументална портретна живопис или портретна живописна композиция. Междувременно започва да използва и смесена
техника, при която по подобие на старите майстори включва в работите си
златен варак. (Такива образци са пред-
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ставени и в настоящата изложба).
„Прозорец към душите“ е изложба, на
която могат да се видят портрети,
надминаващи представата за класическите образци, но също и малки картинки – илюстрации към детската „The owl
book“ („Книжката на бухала“), плод на
дългогодишното приятелство и творческо сътрудничество между художничката и световноизвестния славист
и българист професор д-р Томас Бътлър
(1929 – 2014) от Харвард.
Художественото наследство на Мила
Милчева включва произведения в областта на монументалната и битовата керамика, живописта и портрета, стенописа, графиката, оформлението на книги… Нейните портрети (най-много на
деца) красят десетки домове в Германия
и други европейски страни. Тя е дългогодишен член на Съюза на свободните немски художници и е включена в различни
издания на енциклопедичните справочници „Кой кой е“ за най-известните личности в областта на културата и изкуството в новата си родина. Макар и посмъртно част от нейното наследство
вече стана достояние и на българските
почитатели на изкуството, а някои от
картините ѝ ще останат във фонда на
галерията „Владимир Димитров – Майстора“.
Асен Милчев

ИЗЛОЖБА НА АНДРЕЙ ДАНИЕЛ
Столичната галерия „Ракурси“ представи
новата серия картини на Андрей Даниел
в периода декември 2017 – януари 2018 г.
Още в самото заглавие „Картини върху
хартия“ се усеща опозиция, чрез която
авторът ни въвежда в изложбата си: не-
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Андрей Даниел / Интериор

традиционните за него материали и живописта съжителстват ли спокойно?
Чрез този въпрос Андрей Даниел обединява няколко свои цикъла, съдържащи
фина среща между вътрешния свят на
човека и външния. Изложбата е по-особена заради това, че зрителят стои срещу съприкосновенията на художника със
себе си и с видимото. Наблюдаващият е
допуснат до мислите, преживяванията
и местата на твореца. За разлика от
апокалиптичните настроения у човека
напоследък, при които всяка случка е наречена „следващият край“, картините
на Андрей Даниел посрещат с въпроси за
бавно протичащи процеси, какъвто е и
светът.

Ако делникът е разменна монета за големи, осмислени или не дотам, разкази,
засягащи бързия успех, липсата на време,
препускането през важните случки, то
живописта на Даниел говори за съзерцанието. Картините му приемат направените избори от човека; циклите в изложбата обговарят дистанцираността
в някои от най-сложните. Природата е
разделена на две – тази, която ни кара да
я съпреживяваме, и още една, която сме
покорили („Природата I, II, III“ и „Над природата I, II, III“). Реалното е разделено на
две: от една страна – сънят и неговото напускане и от друга – опознатите
места, видими и достъпни за сетивата
(циклите „В просъница“ и „Интериори“).
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В изложбата личи поетапното влизане в
съществуването на човека. Андрей Даниел подчертава свързаността му с естественото (природата), с изкуствено
създаденото (машината), с личното му
пространство и местата, които посещава.
Във всяко от произведенията личи дистанцията за осъществяване на съзерцанието. Природните пейзажи въвличат
зрителя в спокойствието, което предвещава по-нататъшното проблематизиране. В цикъла „Над природата“ човешкото присъствие демонстрира своя
триумф, без да бъде в опозиция с природно даденото. Намесата на произведеното (летящата машина) сякаш е само момент, който не може да наруши продължаващото съществуване на мисълта,
човека и природата. Присъствието и в
двата природни цикъла е възможно през
специфичното усещане за наблюдаване
на природата, въпреки че човекът липсва. Именно тези картини са своеобразни
фрагменти от спомените на художника,
които никой друг не може да обвърже с
определени места. Усещането е за наратив, който няма начало и край, но е в
действие и следва своя собствена посока. Уловимото в тези картини е само момент от това движение на автора през
спомените му.
Разказът продължава през „Румънска
къща“ и „Хърватска къща“, които засилват усещането за нещо по-особено
в заобикалящото ни. Започнал с по-общото понятие природа, той започва да
стеснява своя фокус към конкретното.
Андрей Даниел осъществява съзерцателна разходка през възможността за
обговаряне на личното, неприкосновено
съществуване.
В серията „Интериори“ художникът
представя нюанси на интимното прос-
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транство, в което се помещава ежедневието. Мисловната осезаемост на
пространствата добавя още едно измерение на човешкото. Картините сякаш предоставят различни аспекти на
личното, като легитимират основанията за наричането на дома или мястото – дом. Усещането за присъствие е
осезаемо въпреки липсата на човешка
фигура. Всеки от различните интериори
добавя нов фрагмент от наблюдаването
на света. Един от тях обаче е по-особен
от останалите. В него виждаме силует,
изобразен така, че зрителят да не вижда обекта, който силуетът наблюдава,
но да бъде ясно, че действието е именно
това – съзерцание.
Разказът преминава в следващ етап. Андрей Даниел ни въвежда в едно състояние, до което никой освен изпитващия
го няма достъп. Състоянието на полусън
и полубудност ще е междинното пространство, до което авторът ще ни отведе. Цикълът „В просъница“ е краят на
разказа за човешкото. Най-субективното, което авторът представя, съчетава в себе си реалното, което познаваме
от другите цикли, но и онова, което не
познаваме, което представлява интровертна памет на следващите, по-дълбоки гмуркания след съня, може би в неизразимото. Трите картини от цикъла имат
свой език, на който разказват за себе си.
Цветовете, използвани от автора, са
сякаш кодове за различните измерения
на съществуването ни.
Преминавайки през различните етапи
на възприемане на света, в картините
на Андрей Даниел се обособяват различни нива на съприкосновение. Разказът,
започнал от вън навътре, не потвърждава единствено вярна еднопосочност.
Светът, който описва авторът, сякаш
може да бъде опознаван двустранно.
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Целостта на познанието за съществуващото не би била възможна чрез едната
посока. Етапите, които представя художникът, могат да бъдат самостойни
съзерцателни познания, но и двустранни нюанси на метафизичната цялост на
света. Дори и подведен от „безотговорността“ на своите студенти, Андрей
Даниел не отстъпва от достойнствата
на света на своята живопис, „прескачайки своето табу“.
Валентин Славеев

ИЗЛОЖБАТА „ДУМИ“
НА БИСЕРА ВЪЛЕВА
Последната изложба на Бисера Вълева в
галерия „София прес“ през декември 2017
– януари 2018 г. постави пластичния
образ в една непривична среда, тази на
думите. Сред платната и акварелните
листове бяха експонирани страници с
текст. Не, картините не бяха илюстрации, както би могло да се предположи в
първия момент. Самата идея за тях се
ражда един вид вторично, след случайна среща преди време на художничката
с една стихосбирка. На път, когато човек по-често успява да остане насаме
със себе си, тя открива в стиховете
на Виолета Христова нещо много свое.
Неподозирано то остава да гложди и
да тревожи, постепенно да вае образи,
докато не ги изтласка на повърхността ясни и чисти. „Думи“ – така просто озаглавената експозиция въвежда в
намеренията на Бисера Вълева и този
път да насочи зрителя през рационално
режисираната концепция. Тук може да
се припомни, че тя винаги структурира
изложбите си около някаква конкретна
идея. Те не са просто подредена селекция

Бисера Вълева / Сламената къща

от създаденото за определен творчески
етап, а имат смислова подплата, която ги организира и тълкува. Подсказва
това и техният надслов, както беше
в „Късно море“, „Водите... течащите
води“, „Следсезон“, „Спящи“ и др. Изложбата този път е опит да надгради вече
нещо създадено: образът в известен
смисъл вече го има – чрез думите. Но
изписаният текст, една вече създадена
художествена реалност, предпоставя
следващо ниво на интерпретация. Как
я случва пластичната форма? Бисера Вълева и тук остава вярна на фигуративното. Образите, изведени в класическа
акварелна или маслена техника, участват в свои истории. Всяка композиция е
самостойна и завършена. Тя няма нужда
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от външна подкрепа и все пак, видяна
в конфигурация с написания текст, се
чете различно. Пейзажен мотив, човешка фигура или отрязък интериор или екстериор влизат в непрекъсваща връзка с
идеята на текста. Изградените в думи
пространства, изпълнени с усещанията
и преживяванията в света на поетесата, кореспондират с пластичните светове на художничката. Не бих казала, че
така създадената връзка е превъплъщение на стиха в цвят, така живописните
работи биха се принизили до буквалното възприятие за илюстративното.
Но чрез скритата нишка, тръгнала от
поезията, създават съвършено нова образно-словесна материя. В нея водещи са
метафорите: недочаканият сняг, сламената стая, ангелът, които дават посоките на работа за художника.
Диптихите и полиптихът са като сглобени привличащи се и отблъскващи се
парчета от пъзел, като думи, които се
търсят една друга, за да изградят съвършения изказ. В подобно непрекъснато
движение се изграждат образите върху
живописната повърхност. Бисера Вълева
винаги се е вълнувала от идеята за преливащите се граници, от съзнанието за
преходното и мимолетното, и тук отново открива възможност за тълкуване
и чрез избора на техника и материал, избирайки ефимерността на деликатната
природа на акварела и хартията. В опита
да „примири рисунката и думите“, както
сама се изразява, художничката преминава през своите новоизградени мостове.
Потърсила своите нови истини и проникновения, тя има силата да ги сподели
открито.
Анелия Николаева
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АТАКАТА НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА
В новата изложба на Георги Донов от
21 април до 4 май в галерия „Аросита“
една от скулптурните миниинсталации
включва изработени от червена глина
дигитални фотоапарати и женски торсове с глави, заменени от фотоапарати.
Те са отговор на съвременното нашествие на образите, улеснено от техническото им възпроизвеждане и мултиплициране от новите медии, реклама и световен пазар, довели до тяхната вездесъщност едновременно в публичното и
частното пространство. По улици, площади, билбордове, магазини, заведения,
транспорт, преса, компютри, джобни
телефони, телевизори, сувенирни стоки, в домовете – навсякъде изображения
и знаци, образи, образи, образи…
Това задръстване на социалния и личния
екстериор и интериор от визуалната
агресия на боричкащи се помежду си изображения води до взаимоизтощаване и
обезсилване на тяхната значимост.
Част от тях, дори повечето, стават
незабележими и незначителни. Натрапва се усещането за монотонност и скука, а то събужда желание за освежаване
и разсейване с нови, необичайни възприятия и преживявания, за ресенсибилизация
и оживяване на чувствата. Душевният
суховей и пресушаването на изворите
на значими събития подклаждат търсенето на забележителности сред незабележителността на обикновеното и баналното, а то подхранва културните и
туристическите атракции и бизнес.
Появява се нужда от нови видове представления и забавления. Изтощението
на забележителностите и новостите
се компенсира от новите атракциони,
изникващи, за да посрещнат нашествието на снимачната техника в търсене и
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Георги Донов / Без заглавие

дебнене/лов на забележителности и събиране на споменни сувенири. Процесът
води до нови опошлявания – обикновени
домашни животни и всекидневни случки
се представят като нещо уж крайно забележително, забавно, красиво, весело…
Неугасващото човешко любопитство
настоява за удовлетворение. Ала след
секуларизацията и нарастващата загуба
на вяра в чудото чудесата намаляват.
Изчезва чудесното. Залинява святото.
Седемте чудеса на света се заменят
със 77 000 туристически атракции по
цял свят. Човек не смогва да ги посети. Резултатът е трескаво озъртане и
колебания: кое преди кое. А и защо? Културният туризъм предполага доходи. За
хората с по-ниски доходи остават алкохолният и секс туризмът, а за лишените
от доход – зрелища и телевизия.
Разхождането на десетки хиляди, дори

стотици хиляди сноби в огромен парк
под красиви оранжеви арки или върху
плаващи кейове от монтирани оранжеви туби все още не ги прави истински
участници в изкуството. Те са по-скоро
тълпообразна публика, примамена в едно
колективно, псевдосакрално шествие.
Със същия успех те биха могли да участват и в други художествени туристически атракции, в цирково-площадни
забавления и игри, в масови концерти на
открито.
За разлика от Магелан, пътувал с месеци, за да обиколи Земята, съвременният
бърз транспорт и светкавични дигитални медии позволяват организирането
и провеждането на масов пласмент на
художествена самодейност и колективни снобски полукултурни или откровено
лумпенски развлечения, където щедро
се предлага изобразителна храна за на-
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сищане на огладнялата публика-тълпа. В
нея, било с комерсиална цел, било с благородни намерения, могат да се врежат и
способни творци. Така избликват и тържествените, не-политически масови
демонстрации от празнично естество
на самовлюбените тълпи, които трескаво дефилират в знаменити музеи, по
прочути площади, паркове, мостове, в
съоръжени спектакълни сцени, стига да
се намери кой да примами и оформи тяхната художествена самодейност.
След залеза на тоталитарните общества от стар тип, заменени от същите
такива незабележими, от нов тип (медийно-прикрит), се събужда и нов интерес, нов афинитет към примитивните
форми на колективност, продукт на
деградиралата демокрация в развитите
общества.
Срещу всичко това се възправя „новият
рицар на духа“, противопоставяйки на
атаката на изображенията творчество, което иска не виртуално-медийна и
манипулативно-празнична святост, а
възкресяване на светостта в изображенията. За нейни символи Донов ни предлага керамичните портретни глави на
Платон, Аристотел, Данте и Магелан.
Красимир Делчев

НЕСПИРНОТО ЛЯТО НА ВИХРОНИ
ПОПНЕДЕЛЕВ
Специално за откриването на новото
пространство за култура и изкуство във
Варна галерия „Тереза Зиковска“ бе представена изложбата „Лято“ на Вихрони
Попнеделев.
Някои познавачи могат да кажат, че в
изкуството на Вихрони Попнеделев откриват определени черти от дадаизма,
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Вихрони Попнеделев / Общ вид от изложбата

фовизма или попарта, и няма да сбъркат.
Художникът работи с изключителна свобода живопис, рисунка, пластики от дърво, керамика, вълна-пласт, тъкани и какво ли още не. Прави декоративни предмети, живописни пана и всичко, което е
изобразено на тях, е пределно наситено
с цветове, а образите – те са на ръба
на еротиката и провокацията. Керамични торсове-вази се завъртат като ин и
ян, като женски и мъжки торс, цветни
слончета с вдигнати хоботи за щастие
са украсени със спонтанен сантиментализъм, антропоморфна ваза с лице на
клоун е някаква шега, в която се слага букет цветя. Вихрони прави модификации,
като между цветния еротичен хербарий
на фауната в живописните платна поставя пластики, наподобяващи фалоси,
бодливи като кактуси.
Прави рисунки с автопортрети, портрети и голи тела в стила на попарта и
живопис с голи женски тела – легнали и
изправени, често сред пищна растителност. Те са съчетание на еротика, ирония и провокация, но се вижда, че творбите му имат концептуален заряд, с непредвидим арсенал от изразни средства.
Живописта на Вихрони прилича на името
му. Тя е цветен вихър, който визуално
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отнася образа на натурата и я превръща в друга реалност. Напомня за фовизма, най-вече за Анри Матис с хедонистичния си привкус. Връзката на голото
женско тяло като част от природата
в един първичен образ на общуване има
отпратка към постимпресионизма на
Пол Гоген, а самата стилизация на формата, доведена до знак, е сходна с похватите на модернизма. Но когато търсим
обобщение за маниера на художника, можем да кажем, че в него няма рутинност.
Има една завидна артистичност и илюзионизъм в това как се трансформират
флоралните обекти в еротични на ниво
подсъзнание на зрителя. Според художника изкуството е начин на общуване на
хората със заобикалящия ги свят, за него
светът е цветен, защото над сложните цветове искрят чистите цветове
на природата, огрени от светлината на
лятото. Светът в картините му е красив, защото се ражда в хармония, в една
единна структура на Човека и природата и на Битието, което съществува
чрез любовта.
Еротиката като сътворение и естетиката като мерило за природно съвършенство са категории на човешкото и
божественото изкуство. И тогава, когато един творец има вдъхновението
и сетивата, в душата му се ражда любовта към света. Големите истини са
простите истини, а голямото изкуство
е това, в което посланията показват
възможните измерения на универсалната хармония и себепознание.
В ритмиката на повторения или редуване на цветни петна, ивици, точки, отражения, в мултиплицирането на форми,
образи, на мотиви, интегрирани в изобразителното пространство, има един
емоционален център за твореца и той е
в неговия мъжки свят. В него се акуму-

лират непрестанно еротичните му фантазии през естетиката, през сетивната красота на заобикалящия го мир.
Аз виждам Вихрони като гуру на тържеството на цветовете, на радостта
от визионерството на красотата на
естеството. Като митичен сатир той
изпълва живописното пространство в
своя свят с ярките цветове на любовта
и веселието, безгрижно като в едно неспирно топло, слънчево лято.
Колко е красиво, нали?
Пламена Димитрова-Рачева

„ПЪТЕКА“.
ИЗЛОЖБА НА ИВАН КЪНЧЕВ
В ГАЛЕРИЯ „АРТ 36“
Приятно е усещането, когато като зрител човек има възможността да общува
с изкуство, надскочило кухата показност
и излишна суета на така наситеното ни
със събития и образи съвремие. Такова
е изкуството, което керамикът Иван
Кънчев представи през месец март в
своята изложба „Пътека“ в камерното
пространство на столичната галерия
„Арт 36“.
Изложените в експозицията отбран
брой творби лаконично, без излишна
бъбривост представят три условни, но
важни за автора периода в творчеството му до този момент. Три основни линии, които чертаят пътеката, по която Иван Кънчев върви и създава своите
керамични произведения. Сам авторът,
в приложени към изложбата текстове,
излага философските си възгледи и аналитичен подход към керамиката като
изкуство и в частност към своето собствено художествено изразяване чрез
пластичния материал.
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Иван Кънчев / Съд

Под привидното разделение на отделни
периоди там, в пространството на галерията, всички негови творби зазвучават хармонично, като едно цяло, изградено от взаимно допълващи се части.
Трите периода, трите отделни идейнопластични и философски насоки, които
той обмисля и разработва, намират своя
обща форма и артистично въплъщение.
Познавам и наблюдавам творчеството на Иван Кънчев от дълго време и не
спирам да се изненадвам от креативността на този млад автор. А след като
имах възможността да видя събрани на
едно място произведенията му, успях да
проследя творческия път, по който той
върви. Идеята за създаване на тактилна
керамика – изкуство, достъпно и разбираемо за незрящи хора – дълги години
ангажира креативния потенциал на Иван
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Кънчев. Така той създава серия от керамични обекти, уникални в своята пластичност и смисъл. Идеята за своеобразен прочит, за възприемане на творбата
като цяло, което може да бъде изследвано и почувствано стъпка по стъпка,
естествено кореспондира и с идеята на
Кънчев за принципите на изграждане на
формите. Наблюдавайки природата, художникът е осъзнал, че те могат да бъдат сътворени като монолит, но също
така могат да се изграждат и от малки
еднородни форми. Количественото натрупване и съчетаването на тези модули създава монументални обеми. Точно
чрез този похват, присъщ и на мозаечното изкуство, Иван Кънчев разработва
друга своя поредица от съдове-пана. От
малки керамични късчета, от детайли,
изваяни с ювелирна прецизност, той изгражда форми, които надхвърлят не само
обичайните размери на традиционната съдова керамика, но и самата идея за
съда като такъв. Иван Кънчев възприема Съда като непреходен обект, като
предмет, който въплъщава същността
на керамиката от най-дълбока древност
до днес и обединява всички проявления
на това така първично и същевременно съвременно изкуство. Съдовете на
Кънчев изгубват своята чисто утилитарна функция и придобиват звученето
и смисъла на самостойни художествени
творби: съдове-пана. В тях, както и при
тактилните керамични форми, той продължава да създава разкази. Късче по късче, елемент след елемент керамикът ни
води към големия образ, към голямата история. Към завършеното произведение,
което има потенциала да въздейства
еднакво силно на зрящата и незрящата
публика.
Тук е и мястото да отбележа, че Иван
Кънчев владее керамичния материал до

изложби, критика
завидно съвършенство, което той използва еднакво умело както при извайването на формите, така и при работата
с цветните глазури. Работата с цвета
е този завършващ щрих, който придава
на всички негови творби елегантност и
изтънчено очарование. Това керамикът
постига не само чрез използване на глазури, но и чрез съпоставянето на различните цветови нюанси на неглазираната
глина в своите произведения, изградени
от отделни елементи.
Може още много да се говори както за
изложбата „Пътека“, така и за цялостното творчество на Иван Кънчев. Като
негов колега аз мисля, и това е много важно да бъде отбелязано, че той е
творец изцяло посветен, обсебен от
керамичното изкуство. Владеейки до съвършенство извайването на глината,
технологичната ѝ обработка и постигането на хармоничен цветен ефект,
Кънчев създава произведения, изпълнени с учудващо детайлизиране, които
действат магнетично и хипнотизиращо
на зрителя. Всяка негова творба е приказна история, която ни разказва за едно
изкуство, което се развива, обогатява
и надгражда. Всяка керамична история е
част от творческата пътека, по която
Иван Кънчев върви. И аз се надявам тази
пътека да прерасне в голям път!
Йоанна Кемилева

ИЗЛОЖБАТА „ВХОД – ИЗХОД“ В
НИШ
На 12 април 2018 година в градската галерия на Ниш започна гостуването в Сърбия на изложбата „Вход-изход“. Организираната от секция „Графика и илюстрация“ изложба с куратор Десислава Хрис-

Общ вид от изложбата

това беше представена в галерията
„Шипка“ 6 през 2017 г., а „пътуването“
ѝ в Сърбия ще продължи към Лесковац и
Цариброд. Изложбата бе открита от Едвин Сугарев, генерален консул на България
в Република Сърбия.
***
Чест и удоволствие е за мен да участвам
в откриването на графичната изложба „Вход – Изход“. Тя е поредното свидетелство за културния диалог между
България и Сърбия, на добрите контакти
между българските и сръбските художници, на тяхната обща воля да направят
своя визуален прочит на сложния свят,
в който живеем. Всички ние съзнаваме,
че през последната година отношенията между нашите две страни навлязоха
в нова фаза, че като председателстваща Съвета на Европейския съюз България
пое ангажимента да съдейства за евроинтеграцията на Западните Балкани, че
в този контекст можем смело да кажем,
че контактите на най-високо равнище
никога не са били по-интензивни и добронамерени. Но и винаги трябва да помним,
че артистите са най-добрите посланици на мира и братството между народите, че за тях границите и предразсъдъците от миналото нямат значение, че
те винаги могат да намерят входа към
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нашите сърца и изхода от конфликтите
и заблудите – доказателство за което е
и тази изложба.
Тя е наречена „Вход – Изход“ и това име
носи определена символика. Входът винаги е и изход, времената и пространствата протичат двупосочно, преплитат се, преливат се взаимно. Именно
в пространството на входа и изхода се
срещат началото и краят, които взаимно се осмислят и ни предизвикват да разчетем посланията от това докосване. И
именно там, където се срещат, сблъскват и разминават събития и съдби, животът е пъстър и разнолик. Тук той
става труден за разчитане, неговите
кодове се губят. И тогава на помощ идва
графичното изкуство, което се съсредоточава в контура, в рамкиращото пространство, което обуздава бъбривостта
на цветовете, което изчиства подробностите и изтръгва символика от про-
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тичащите като река през входа и изхода
форми. Това е, което прави графиката,
както впрочем с различни средства и
всяко изкуство – заставя ни да видим
под повърхността, да усетим същностните послания под ежедневните случки и
перипетии, да разберем самите себе си
като част от универсума.
Тук можете да видите как българските
графици и илюстратори осъществяват
тази важна и същностна мисия. Трябва
да подчертая, че това е представителна в истинския смисъл на думата изложба: тук си дават среща най-големите
имена на българската графика заедно с
млади и търсещи още себе си автори, на
които бъдещето безспорно принадлежи.
Всички те се срещат тук – на Входа-Изход, в бушуващото ждрело на живота,
от което всички ние сме част.
Едвин Сугарев

изложби, критика
„МАЛЪК МОНУМЕНТ“
В ГАЛЕРИЯ INTRO
Пространството на галерия INTRO е
мястото, което е избрал за своята самостоятелна изложба Камен Танев, състояла се от 1 до 20 март 2018 г. Автор
с изявен и разпознаваем стил и начин на
изразяване, той владее до съвършенство
работата с материал, балансира обемите и формите внимателно и прецизно,
провокира и задава различни посоки.

Камен Танев / Движение

Камен Танев / Аполон

Монументалните пластики на Камен Танев са отдавна познати в чужбина, негови творби са селектирани за участия в
престижни международни конкурси, арт
фестивали и симпозиуми в цял свят. Един
от най-големите му успехи е безспорно
поставянето на негова пластика в пространството пред Азиатския музей на
модерното изкуство в Тайван.
Всичко, което скулпторът създава, е белязано от монументалност, независимо
от материала и мащаба – неслучайно на-

именованието на настоящата изложба е
„Малък монумент“.
Камен Танев е автор, които обмисля и
развива една идея в материал, създава необичайни гледни точки в различни
мащаби и множество трансформации. С
творбите си той търси изразителност
и динамика, опитва се да дематериализира камъка и да му придаде повече мекота и деликатност. Неговите пластики
се развиват в пространствени композиции, в които гравитират сфери и тела,
покрити с „меки“ вакуумирани материи.
Авторът последователно избира геометрични тела, които изследва и поставя в сложни трансформации, които
носят силния заряд на артистична свобода и сетивна асоциативност.
В изложбата в галерия INTRO Камен Танев
е изградил цялостен визуален код, който
обединява едни от най-силните му серии „Генезис“, „Links“, „Аполон и Венера“.
Енергията на тези абстрактни, наситени с много движение форми синтезира неговия пластически подход по силно
въздействащ и запомнящ се начин.
Диана Драганова-Щир
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Архитект Захари Илиев / Митрополията в Сливен, 1935 − 1939 г.

БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТУРЕН
МОДЕРНИЗЪМ
Изложбата „Български архитектурен
модернизъм. Образци от 1920-те, 1930те и 1940-те години“ представя над 30
сгради от цялата страна от цитирания
период. Тя се базира на над 4-годишна
работа по изследване на модерната архитектура в България с проучвания на
терен, архиви, библиотеки, интервюта
с наследници и собственици. Изложбата
цели представянето на разнообразието
в стилистиката на модернизма – като
типове сгради, като географски местоположения, като история. Една от
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основните идеи е да се покаже бързото
проникване на новата „интернационална“ естетика на Модерното движение
до всички точки на страната. Навсякъде
– в София, Пловдив, Варна, Бургас, Казанлък, Кърджали, Сливен, Русе, Баня (до Карлово), Хасково, Габрово, Балчик и Ямбол
– открихме образци от модерната архитектура от най-високо качество, дело
на българските възпитаници на архитектурни училища в Германия, Австрия,
Италия, Франция, Чехия и др. Представени са частни домове, апартаментни
сгради, обществени сгради, както и послабо проучваните индустриална и религиозна архитектура.

изложби, критика
Изложбата стана факт след като групата „Български архитектурен модернизъм“ получи съдействие от много партньори – архитекти, дизайнери, изкуствоведи и други, както и спонсорството
на Централен фонд за стратегическо
развитие към Нов български университет. Така изложбата бе представена в
8 града – Варна, Бургас, Казанлък, София,
Стара Загора, Пловдив, Ямбол и Габрово,
като селекцията от красотата на модернизма бе видяна от няколко хиляди
души от април 2017 г. до днес.
Във всеки един от градовете изложбата бе съпътствана и от презентации
от двамата автори. Лекциите бяха на
различни теми, свързани с архитектурата на модернизма, предизвикателствата при проучванията и трудностите
в опазването ѝ. Освен презентации бе
организирана и образователна обиколка
сред сгради в съответния град, които са
строени в стилистиката на модернизма. Към изложбата бе издаден и каталог,
който се разпространява в мрежата на
книжарниците в страната. Изложбата и
каталогът са двуезични – на български и
английски.
Васил Макаринов, Теодор Караколев

ИЛИНДЕНЦИ. ЗОНА ЗА ИЗКУСТВО.
ИЗЛОЖБА В СГХГ ПО ПОВОД
20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ
20 март – 15 април 2018 г.
През 1998 г. няколко приятели и съмишленици подкрепят идеята на Иван Русев да се създаде скулптурен парк в село
Илинденци и основават фондация „Арт
център Илинденци“.
Раждането на това културно среди-

ще има своята предистория, свързана с
творческите намерения на Иван Русев.
Още между 1992 и 1994 г. той успява да
осигури терена сред удивителната природа на Пирин, недалеч от най-голямата
мраморна кариера на Балканите. В началото на своя път фондацията е подкрепена от почитателя на изкуството
Здравко Стоицев. Съществен е и приносът на община Струмяни, на чиято територия се развива арт центърът.
„Планът ми тогава и досега е със създаващите се произведения да привличаме
приятели на изкуството и на природата, които покрай създаващите се образи да видят и тази изключителна природна даденост.
Още тогава ми дойде идеята за „Мраморния град на изкуствата“, защото
само изкуството може със своя въображаем свят да създаде град в едно село,
в една община, в която няма град. (…)
Водещата мисъл на организаторите
е, давайки си сметка за новата ситуация, в която попадна културата в България, да търсим неговата максимално
въздействаща сила и актуалност. Един
от важните ни подходи и тогава, и сега
е да търсим онази триизмерна образност, която, без да прави компромис с
елитарния си сам по себе си характер,
да стане лесна за възприемане от публиката. Подходът е намирането на нейния утилитарен смисъл и така много от
скулптурните проекти, често пъти колективни, придобиха своята конкретна
функция.“
Върху територия от 30 дка са ситуирани 47 скулптурни произведения, сътворени на място, в пълна хармония с природната среда. Няколко от тях „Форумът“ – действащ амфитеатър с над 350
места, „Езерото Йордановден“ – в него
местните хора хвърлят кръста на Бо-
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гоявление, каменните пътеки, обединени в скулптурен проект „Мрежата“, са
мащабни начинания, реализирани с усилията на много участници. Сред тях е и
Мраморният град на изкуствата.
За изминалите 20 години в симпозиумите и пленерите, организирани от
фондация „Арт център Илинденци“ са
участвали 174 автори от България, Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Индия, Канада, Мексико, Румъния, САЩ, Словакия, Турция, Франция,
Холандия, Швеция и Япония. Забележително е творческото присъствието
на осем потомствени каменоделци от
град Сакурагава, Япония. Фондацията е
инициатор и на творчески прояви извън
скулптурата – музикални изпълнения и
събития, обхващащи широк кръг хора на
изкуството, както и практики за работа с деца, ученици и студенти.
Изложбата представя скулптурни творби и живопис от автори, участвали в
досегашните акции, между които Ангел
Станев, Ани Покровнишка, Валентин
Старчев, Динко Стоев, Долорес Дилова, Емил Попов, Ивайло Аврамов, Ивайло
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Мирчев, Иван Русев, Калина Тасева, Кирил
Мескин, Любен Генов, Милко Божков, Моника Попова, Нина Русева, Светлин Русев, Свилен Блажев, Снежана Симеонова,
Стефан Лютаков, Стоян Цанев.
Знакови произведения от скулптурния
парк и фрагменти от творческия живот
на арт центъра са представени в изложбата чрез фотографиите на Дарина
Златарева, Емил Михайлов, Кирил Вълчев,
Мариана Русева, Мариета Конова, Стоян
Петков, Татяна Тотева и др.
По време на изложбата бяха представени филмите „Прости форми“, режисьор
и сценарист Стефан Джамбазов, оператор Цветан Недков, 2004 г.; „Мраморният град“, режисьор и оператор Господин
Неделчев, сценарист Светла Каменова,
2007 г.; „Илинденци – Кота 377“, авторски филм на Боримир Илков – Боно, 2018
г., както и цикъл от четири репортажни
филма на БНТ, режисьор Любка Борисова,
сценарист Атанас Пиронев, оператори
Александър Караджов и Феодор Сургов,
правени между 2001 и 2008 г.

изложби, критика
„DOMUS AUREA“ – ДЕТСКАТА
МЕЧТА ЗА ДОМ НА СВЕТЛИНАТА
Изложба на Румен Читов в галерия
„Артур“, 7 – 30 март 2018 г.
Живописта на Румен Читов е като цветната свързваща нишка между зрелостта,
детството и надеждата. Проектът
„Domus aurea“ е поредица от нови творби, вдъхновени от пречистващата сила
на завръщането към родното място, към
първите емоционални усещания; вдъхновение от така нужното вглеждане в себе
си и завръщане към корените.
Художникът представя ново развитие на
своя, позната линия в живописта… Живописта като преутвърждаване на позитивната роля на съзиданието, като особена категория на светлината… „Domus
Aurea“ („Златният дом“) е една мечта,
копнеж, цветна радост, спомен от детството… желана хармония и щастие…
Неизбежната асоциация със започнатия и
недовършен дворец в Рим на император
Нерон още повече засилва метафората за
живописта като магична дейност, като
вълшебен начин за изграждане на изящен
дом от багри, усещания, мечти… Но найточно е казаното от самия автор:
„…Представените картини са докосване
до омайната красота на детството –
личната свещена територия на неотминаващата светлина.
Нарисувах крехкостта на копнежите и
бляновете си, моите сънища от лазур и
злато, с наивната отдаденост на задъхан първооткривател. И от този мой
порив за пореден път светът се преобрази. Престана да бъде просто свят сам
за себе си, а се превърна в само мой свят.
Свят, който аз като в безкрайна детска
игра моделирам в произволно избрана посока, вероятно непременно по-светла и
по-цветна независимо от бруталната

Румен Читов / Без заглавие

баналност на реалното. И така, аз и светът в неизразимо широк, всеобхватен
смисъл се модифицирахме в единственото съществуващо: в абсолюта на сферата или в категоричността на единицата, или по-точно казано – в сюблимната
радост на твореца, възторгнат от щастието на съзиданието…“
Изложбата „Domus aurea“ на художника
Румен Читов изисква специално внимание и това е не само заради специфичния
артистичен стил на художника, винаги
интригуващ с цветове и композиционни
форми, а и заради неговото неповторимо
отношение към живописта като начин
на живот, съзидание и израстване, като
начин на пресъздаване и вдъхване на живот на спомени, копнежи и мечти.
Николай Маринов
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ИКОНАТА И НЕЙНОТО МЯСТО
ИЗВЪН ХРАМА – ЕДНА РАЗЛИЧНА
ГЛЕДНА ТОЧКА
„Византийското изкуство никога няма
да бъде същото“ – така завършва един
от най-изтъкнатите американски византинисти Робърт Нелсън своя статия, публикувана през 2015 г., с екстравагантното заглавие „Модернистична
Византия/Византийски модернизъм“, в
която разглежда западноевропейското
изкуство от първите три десетилетия на XX в. през една, така да се каже,
„византийска“ призма. Той започва, разказвайки за въодушевлението, обзело
Густав Климт след посещението му през
1902 г. на Равена и базиликите „Сан Аполинаре Нуово“ и „Сан Витале“. Доколко са
въздействали върху него мозайките от
двете църкви проличава от започната
още през 1903 г. работа върху картината „Портрет на Адел Блок-Бауер“, която според Робърт Нелсън е показателен
пример за прилагането на византийския
визуален език в изкуството на модернизма в Западна Европа, което пък от своя
страна довежда до още редица други
„византийски“ проявления през следващите десетилетия.
В самото начало на XX в. художниците,
работещи на Балканския полуостров,
имат не по-малък интерес към средновековното религиозно изкуство, което
обаче първоначално не се изразява в заимстване на визуалния му език, какъвто
е примерът на Запад. Във времето, когато Климт създава „Портрет на Адел
Блок-Бауер“, редица български зографи
все още са получавали иконописни поръчки, които макар и безкрайно „модернизирани“, имат в наследство средновековната иконописна традиция, далечно
свързана с Византия. Изследването на
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този твърде интересен период от развитието на българското изкуство след
Освобождението е в основата на изложбата „Иконата – символ и образ в модерното българско изкуство“, експонирана
на втория етаж на СГХГ. Кураторът на
изложбата Любен Домозетски обединява
в общите рамки на своя кураторски проект произведенията на автори, работили между 1878 и 1989 г., като Йозеф Питер, Йозеф Обербауер, Борис Денев, Николай Ростовцев, Цанко Лавренов, Дечко Узунов, Цанко Лавренов, Георги Данчов, Иван Пенков, Иван Лазаров, Данаил
Дечев, Иван Милев, Лика Янко, Иван Вукадинов и др., инспирирани от иконата.
Това присъствие на най-почитания християнски култов обект е изразено в различни степени и чрез различни подходи. В
една част от произведенията на българския модернизъм иконата е представена
като част от интериора на църквите,
маркираща сакралното пространство
на храмовете. Другаде иконата е реалия,
използвана от художниците в представянето на различни сюжети с религиозен
характер, а една немалка част от показаните произведения използват визуалния ѝ език, което не само че не омаловажава нейното значение, а го подчертава
още по-силно. Акцент в експозицията са
изключително рядко показваните пред
публика произведения на Златю Бояджиев
„Баба и внуче“, Иван Вукадинов „Материя и време IX“, Иван Лазаров „Св. Иван
Рилски си строи манастир“, поставени в
центъра на изложбената зала.
Изложбата е придружена от богато илюстриран каталог с текст, чрез който кураторът дава възможност на публиката
за едно по-пълноценно осмисляне на изложбата, акцентирайки върху основни
проблеми и специфики. В самото начало
на текста се уточняват принципите

изложби, критика

Златю Бояджиев / Баба и внуче, 1940, маслени бои, платно 89/73, НГ София
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на подбор на творбите, ориентирани „в
търсене на отговори за това как модерните художници възприемат и интерпретират иконата в своите произведения, каква е символната ѝ стойност, как
средновековната и възрожденска образност и естетика въздействат върху художествения език на модерните автори“, но се обръща внимание и на „темата за интереса към християнското, религиозното и най-общо към духовното“.
Кураторът подробно се е спрял върху
всички ключови моменти – от ранните
рисунки на Йозеф Обербауер и Йозеф Питер, през живописните платна на Иван
Пенков, Цанко Лавренов и Иван Милев до
рецепцията на художниците за иконата,
създали свои произведения в последните
десетилетия на предходния век като Валентин Ковачев, Светла Георгиева, Лика
Янко, Иван Вукадинов.
Проектът на Любен Домозетски повдига множество въпроси не само пред широката публика, но и сред историците
на изкуството, което е белег за актуалността на представената проблематика. За разлика от Западна Европа, където в началото на XX в. ползването на
византийския визуален език е по-скоро
завръщане към изкуството на „тъмното“ Средновековие след едно не кратко
прекъсване, ситуацията на Балканите
е съвсем различна. Въпреки че художниците по същото това време имат не
по-малък интерес към иконата, а заедно
с нея и към Средновековието, в модерното българско изкуство тя продължава
да присъства първоначално като белег
на културната идентичност на българите, а едва по-късно и като чисто визуално усещане. И накрая, ако е възможно
да бъде перифразиран Робърт Нелсън, би
могло да се каже, че с изложбата „Иконата – образ и символ в модерното българ-
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ско изкуство“ разбирането за иконата
в българското изкуство никога няма да
бъде същото.
Дарина Бойкина

„ОСТРОВЪТ ОТ ВЧЕРА“,
ЩАСТЛИВИЯТ ОСТРОВ
„Островът по обед“ е разказ на Хулио
Кортасар и изборът той да озаглави
изложбата на Катрин Томова, открита
в галерия „Стубел“ на 13 март, е прицел в десетката. Времето също сякаш
беше съгласно: в часа на откриването,
но и преди, и след това, над София се
изля такъв порой, че доста от гостите
пристигнаха вир-вода. Съществува една
полинезийска легенда, разказваща как
се появили безбройните острови в акваторията на Тихия океан: светът бил
целият напоен с вода от непрекъснатия
дъжд, който се изливал, и тогава богът
демиург тръгнал по вълните и там, където стъпвал, се появявал остров. Точно
такъв остров-убежище беше и галерия
„Стубел“ на 13 март, създаден от живописта на Катрин Томова – живопис островна, живопис приютна…
Признавам: „Островът по обед“ ме изненада. Особено след изложбата „Деволюция“ в галерия „Контраст“, където сред
пустотата на Космоса се носеха небесни
тела – блуждаещи планети (планета =
странник), залутали се метеори, шляещи
се комети. Макар че, от друга страна,
какво всъщност е някое небесно тяло, ако
не остров всред Вселената? Има наистина някаква скрита нишка, тънка червена
линия, която с/на-вързва различните изложбени проекти на Катрин Томова извън факта, разбира се, че тя е техният
автор: тази отделена съсредоточеност
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Катрин Томова / Без заглавие

на образите – самотни, но и самодостатъчни; усещането, породено у зрителя,
взрял се в картините ѝ (включително на
рок легендите, включително на животните) за дълбинни, бих ги нарекъл дори
безднени меланхолии, печали, но и нега; и
в същото време образи, които го гледат
с изпитност и взискателност – не може
да остане той равнодушен, нещо повече
– задължават го да не бъде равнодушен.
Закопнява да е в създаденото изкусно
вълшебство, както стюардът Марини
от разказа на Хулио Кортасар копнее да е
на своя природен остров…
Защо обаче? Когато си говорихме с Катрин Томова ден преди откриването, се
сетих за една знаменита фраза от „Теогония“ на Хезиод: „Няма съмнение, Хаос
възникнал е най-напред…“ И тя възклик-

на: „Да, това е, точно така е!“ В началото е Хаосът (прочее, всяко начало е
или хаос, или вода, че понякога и двете,
но това е друга тема), на което Андрей
Даниел след казаното ми възрази: „Нищо
подобно, структурирани са картините,
здраво и стабилно са структурирани“.
Напълно е прав, просто малко ме изпревари, защото след думите за Хаоса щях
да продължа с други Хезиодови слова: „…
после Гея с широката гръд – нерушима
опора на всички…“ Гея е земята, но може
да бъде и остров, остров по обед, за който бленуваме и аз, и Марини, и кой ли още
не, всеки по свой начин. Защото островът е убежище, дори да е „Островът на
мъртвите“.
Това убежище най-напред го виждаме
отгоре – съзираме го, създаваме си го.
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Внезапно обаче, така както прелитаме на него, се оказваме във/върху него:
и тогава с вперен поглед във високото се пренасяме в детството, когато,
мечтаещи за пространство, мечтаещи за свят, изпращахме мечтите си по
облаците, прелитащи над главите ни.
Облаци с формата на Катрин-Томовите
картини – разнообразни, метаморфозни,
никога незастиващи. Облаци-дъги, защото блясъкът на цветовете в „Островът по обед“ е почти невъзможно да се
опише, почти невъзможно да се разкаже
– трябва да се види. И все пак: представете си – легнали сте на поляната по
гръб, тревата ухае на нежност, чувате упойващо жужене на пчелите и умиляващи птичи трели, а над главата ви
като на парад преминават облаци червени, сини, жълти, зелени, розови – какви
ли не, все едно сте златното момиче и
гледате цветната река, и постепенно
се въздигате, въздигате и хоп! – не сте
вече на земята, посред небето и земята сте, леки, смаяни, възхитени. И ви
държи не веригата на Хефест, с която
той оковал невярната Афродита и грубия ѝ любовник Арес, държат ви всички
тия структурирани форми – формата на
водата, формата на земята, формата на
острова; структурирани обаче от спонтанността и свободата на Хаоса, който, няма съмнение, както твърди убеденият Хезиод, възникнал е най-напред.
Но ви държат и сияйните багри, дали
лекотата и безтегловността на летежа, държи ви усещането за волност, за
цветозарност, за лъчистост – намерили сте си убежище, намерили сте си
острова. Утопията си в крайна сметка,
защото няма утопия, която да не е на
остров. И се чувствате честити: казвали са ви, че няма такова място, че то
е наистина у-топос, не-място, пък вие
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сте го открили там, в галерия „Стубел“,
на изложбата „Островът по обед“, дело
на Катрин Томова.
Е, как да не сме щастливи, намерили
това въздигащо ни място, този приютил ни остров?
Митко Новков

35 ГОДИНИ СИМПОЗИУМ ПО
СКУЛПТУРА В ДЪРВО ЯСНА ПОЛЯНА
Помня далечната 1983 г., когато от тогавашното държавно ръководство имаше призив да се развива по всякакъв начин Странджанско-Сакарският район.
Обърнаха се и към младата художест-

Панчо Куртев / Странджански мотив
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Спас Киричев / Шевица

вено творческа интелигенция, където
важно място заемаше Ателието на младия художник (АМХ), ръководено от мен
по това време. Немаловажен факт е, че
имаше и определен бюджет за тази кауза. Вече имахме някакъв опит със симпозиумите в Бургас и Сандански и решихме бързо и по най-разумен начин да го
пренесем в този отдалечен край. Само
след месец заедно с Валентин Старчев
(представител на ръководството на
СБХ) и Валентин Колев (представител на
ръководството на АМХ) пътувахме към
Странджа. Първоначално избрахме село
Кости – диво, но изключително красиво село край река Велека, в тогавашната гранична зона. Давахме си сметка, че
там местните хора не са се срещали с

Стефана Чернаева / Фигура

изкуство, и затова статутът на този
симпозиум включваше пластични разработки с определена функция за хората.
Например за детската градина поканихме младите дизайнери Румен Стойчев и
Георги Гушмаков, които направиха много интересна пластика, предназначена
за игра и люлка. В тази проява Веселин
Димов направи едно от най-хубавите
си произведения – „Воден змей“, голяма
по размери пространствена инсталация
над река Велека от въжета и оцветени
дървени фрагменти.
По-късно идеята ни за това място претърпя промяна и една от причините
беше трудният достъп до тази зона.
На следващата година се насочихме към
село Ясна поляна. Приоритетно за напра-
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вения избор беше близкото дървообработващо предприятие, откъдето идваше материалът за скулптурите, а също
така и близостта на морето – само на
няколко километра от Приморско. Найважното, имахме много гостоприемно
отношение от страна на ръководството на селището и се създаде творческа
атмосфера, която привлече много участници през годините.
По-късно различни обстоятелства –
смени на ръководствата, липса на финансиране и др. – наложиха симпозиумът за кратко да смени мястото си,
след това да прекъсне, след което отново да се завърне в Ясна поляна (1991 г.
в Приморско, 1992 – 1997 симпозиумът
прекъсва). Междувременно някои наши
колеги, като Никола Диков например, се
заселиха в Ясна поляна и това спомогна за
по-добрата комуникация с организаторите и бързото решаване на възникнали
в процеса на работата проблеми. Като
представител на СБХ Никола Диков се
отнася с грижа и отговорност към това
симпозиумът да продължи да съществува и да се развива.
През 2008 г. Съюзът на българските художници издаде каталог на симпозиума
по случай 25 години от създаването му.
През 2014 г. с финансовата помощ на Министерството на културата бяха извършени реставрационни и консервационни
дейности с цел опазване на създадените
до този момент скулптурни творби. С
част от творбите от последните пет
години бяха отпечатани постери, предназначени за мобилни изложби в страната и чужбина за популяризиране на уникалния скулптурен парк.
Ето какво споделя Снежана Симеонова:
„Като участничка мога да кажа, че това
е един от най-наситените с атмосфера, дух на колегиалност и приятелство
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симпозиуми. С него са свързани едни от
най-известните ни скулптори, някои от
които за съжаление не са вече между нас
– Томас Кочев, Маргарита Пуева, Иван
Томанов, Димитър Сотиров и др. Завършените работи от симпозиума са многобройни и голяма част от тях успешно
се вписват в екстериора на Приморско
и Ясна поляна, изграждайки една уникална експозиция на десетилетни усилия на
българските скулптори.“
Иван Русев

КАК БГ ХУДОЖНИЦИТЕ ЧЕТАТ
СВЕТОВНАТА КЛАСИКА
Доайенът на българското изкуство Любен Зидаров в партньорство с нобеловия лауреат Анатол Франс, а карикатуристът Чавдар Николов в разговор за
нещата от живота с Джеймс Джойс и
Вирджиния Улф! Подобни диалози са възможни само в изкуството и резултатът
от тях е във всяка книжарница. Родена
преди година, поредицата „Детски шедьоври от велики писатели“ на издателство „Лист“ набра популярност и получи
наградата „Златен лъв“ за издателски
проект с най-голяма обществена значимост. В него съвременни български художници се срещат с някои от най-важните имена в европейската и световна
литература от XVIII, XIX и ХХ век.
Малцина не само у нас, а и по света знаят, че автори като Мери Шели, Джеймс
Джойс, Анатол Франс, Вирджиния Улф или
Гъртруд Стайн са писали и за деца и са
повдигали пред тях теми като търсене
на свой дом и място в света, преодоляване на самотата, внушавали са емпатия
към другия и са поставяли въпроси дори
от обществената уредба и йерархия.

изложби, критика

Дамян Дамянов / Корица

Мила Янева-Табакова / Корица

Свобода Цекова / Корица

Чавдар Николов / Корица

Благодарение на таланта на българските илюстратори тези творби стигнаха
и до хлапетата у нас. А млади художници
като Мила Янева-Табакова се наредиха
до авторитети от ранга на Любен Зидаров.

Чрез тази поредица читателите от
всички възрасти направиха открития
в две посоки – на непознати текстове и на нови имена в изкуството, които да следят с любопитство и обич.
Предизвикателство е да откриеш, че
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кметът от приказката на Джеймс
Джойс „Котаракът и Дяволът“ прилича
на актьора Жерар Депардийо, а дяволът
– на Тил Линдеман от „Рамщайн“. Поне
така ги е замислил и нарисувал карикатуристът Чавдар Николов, който дебютира в илюстрацията тъкмо по покана
на издателство „Лист“.
Такъв дебют в изкуството на илюстрацията направи и Милена Вълнарова. Позната предимно като графичен дизайнер
и автор на корици, тя създаде вдъхновяващи картини към изпълнената с топлота и поуки „Бяла приказка“ – най-доброто произведение за деца на Валери
Петров.
А Капка Кънева стана съавтор на Марк
Твен и пресъздаде остроумията му в
„Съвет към малките момичета“ с ножица и хартия. Резултатът са впечатляващи хартиени пластики, които предизвикаха не по-малко интерес и коментари от текста на великия шегобиец.
Сред бестселърите в колекцията „Детски шедьоври от велики писатели“ влезе и книгата на руския абсурдист Даниил
Хармс „Как Колето Панкин летя за Бразилия, а Петята Ершов хич не вярваше“. Тя
спечели малките читатели и техните
родители не само с великолепния превод
на Бойко Ламбовски, а и с илюстрациите
на Дамян Дамянов. Четката и моливът
на този художник разказват приключенията на двете момчета и в същото
време напомнят чрез деликатни знаци
за времето на сталинския терор в СССР.
В същата епоха и на същото място
твори и големият Осип Манделщам.
Стихотворението му „Двата трамвая“
среща децата с думи като депо, ватман
или буксир. Преводът е на Ася Григорова,
а илюстрациите на Свобода Цекова пренасят действието на ключови места
в София. Така изданието се превръща в
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Юлиан Табаков / Корица

още едно мънисто от великолепния наниз „Детски шедьоври от велики писатели“ на издателство „Лист“.
В каталога влезе и геният Оскар Уайлд с
приказката си „Щастливия принц“, илюстрирана от Мила Янева-Табакова (и нов
превод на Диана Симеонова). Най-новото попълнение в колекцията е „Слонът
и пеперудът“ от Е. Е. Къмингс в превод
на Владимир Молев и илюстрации на
Юлиян Табаков.
Хубавото е, че издателство „Лист“ не
оставя този проект само на книга, а го
разширява с изложба. На 23 май оригиналите на 50 илюстрации от всички заглавия в поредицата ще бъдат представени в столичната галерия „Арт Алея“.
Експозицията е в рамките на инициативата „РазЛИСТи София“, която издателството осъществява с подкрепата на
Програма „Култура“ на Столична община, направление „Творческа София“.
Елена Кръстева

изложби, критика
ИГРАТА КАТО СИНТЕЗ В
АКВАРЕЛИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР
ТЕЛАЛИМ
Българският художник с родови корени в
Бесарабия Александър Телалим е автор на
поне тридесет самостоятелни изложби у
нас, както и на множество изяви в чужбина. Всяка от тези експозиции е израз на
добре осмислена и изненадваща като хубава метафора концепция.
С новата си изложба под надслов „Дърво и
храм” в столичната галерия „Абсент” живописецът остава верен на себе си, провокирайки ни със своя творчески замисъл. „Тази експозиция е вариант на това
как може да изглежда със средствата на
изобразителното изкуство известната
„игра на стъклени перли” от едноименния
роман на Херман Хесе – разяснява Телалим.
– Произведенията, които предлагам тук,
също така могат да се приемат и като
своеобразен намек на древната китайска
игра Го, с чиито правила съм добре запознат като неин почитател и играч. Го се
смята за аналог на играта на стъклени
перли на Хесе. В този смисъл изложбата
е хем традиционна, хем провокативна.”
През 1994 г. той представя своя изложба – своеобразен разговор с Винсент Ван
Гог. В сегашната си експозиция „Дърво и
храм” живописецът търси отново общуване и взаимодействие с изкуството на
световни автори: Клод Моне, Паул Клее,
Хуан Миро. Сред тях се усеща и присъствието на Дечко Узунов.
Телалим се стреми към своеобразно единство, като съчетава характерни стилови детайли от формата и колорита,
специфични за споменатите майстори,
отстоявайки същевременно отработения си познат изказ и своята творческа
индивидуалност в тази концептуална
амалгама.

Александър Телалим / Без заглавие

Резултатът е виртуален синтез, както
споделя Александър Телалим, и конвертиране на маслената живопис на творците,
с чието изкуство влиза в общение, за да
зазвучи хармонично с тях чрез своите
типични акварели.
От тези акварели струи например присъщата за катедралите на Моне светлина, доловена и пресъздадена от Телалим
с възможностите на бързата техника на
водна основа.
Потоците от светлина на Моне Александър Телалим синтезира с кристалната
експресивност на пулсиращите форми и
символи в изкуството на Паул Клее. Авторът не остава на ниво безмълвен слушател или безпрекословен изпълнител,
напротив, този диалог за него е повод да
заяви, да преосмисли и да впише своята
авторова индивидуалност, потапяйки се
в златните води, извиращи от необят-
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ните светове на тези велики живописци.
„Дърво и храм” е изложба размисъл за магически загадъчната игра на стъклени
перли, трансформирана като символ на
вечните стойности в изкуството, като
мащабен художествен синтез, намерил
успешно съвременно продължение в акварелите на Александър Телалим.
Йонко Бонов

СТЕФАН КАЧАКОВ – ЮБИЛЕЙНА
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
От 26 април до 20 май 2018 г. ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол е домакин на юбилейната
изложба на художника Стефан Качаков,
посветена на неговата 60-годишнина.
Тази грандиозна по обема си изложба с над
130 творби обхваща няколко експозиционни зали и застъпва различните посоки на неговите търсения като творец.
Най-общо творчеството на художника може да се раздели в две направления.
Едното е свързано с реализма – както
класически, така и мистичен или магически реализъм. Другото направление
частично се докосва до кубофутуризма,
до сюрреализма, творбите притежават
характерни декоративни елементи, определяни като калейдоскопична живопис
– понятие, което много точно определя
подхода на художника към изграждането
на визуалния образ (като погледнат през
калейдоскоп). Превес в изложбата има
пейзажът, но картините са с широк тематичен обхват – антични и християнски сюжети, философски теми, творби,
обърнати към ежедневието.
Към античните сюжети принадлежат
картините „Леда и лебедът“ и „Трите
грации“. От гръцката митология са инспирирани образът на кентавъра, сим-
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волизиращ първичното в мъжката същност, и музите – вдъхновителки и покровителки на твореца, образи, застъпени в
няколко от платната на Стефан Качаков.
Творбите „Присъствие“, „Витлеемската
звезда“, „Възнесение“, „Благовещение“,
„Изкушението на св. Антоний“, „Триединство“ интерпретират образи и истории от християнската теология, без
да се придържат стриктно към християнската иконография – по-скоро тя е отправна точка. Някои елементи и символи
са вплетени в изцяло неканонични композиции, изразяващи авторовата трактовка на темите. Картината „Триединство“ третира по нетрадиционен начин
доктрината за Триединството на Бог
Отец, Син и Светия Дух чрез елементите на природата – три скалисти върха,
вписани в три триъгълника.
Сюжетното многообразие се допълва
от философските творби „Сън в съня“,
„Нещо идва, нещо си отива“, „Кръговрат“, „Опит за летене“, „Агресия“,
както и от творбите с теми от ежедневието – „Корида“, „Сън“, „Любовен
ритъм“. Картината „Агресия“ е създадена с палитрата на старите майстори,
но със съвременна трактовка на идеята.
Тя е сложна и многопланова не само като
композиция, но и по отношение на пространството и като внушение. При пейзажите има допълнително тематично
фрагментиране. Една от залите е посветена на река Тунджа и нейната променлива красота в различните сезони и часове
на денонощието. В картините тя е ту
заскрежена и застинала в безвремие, ту
в движение, отразила пъстроцветната
есен или зелената свежест на пролетта
и лятото; огряна от слънце или от лунна
светлина, в минорни или мажорни гами.
В друга зала са подредени природни и градски пейзажи.

изложби, критика

Стефан Качаков / Агресия

Сюжетите са вдъхновени и от близките
природни красоти и родния град, и от архитектурата и великолепието на Венеция. Една творба много ярко се отличава
от всички останали заради напълно различната посока на работа на художника.
Това е картината „Родопи“, наситена с
напрежение и експресия, с нетипична за
почерка на автора пластична трактов-

ка и с много по-свободна композиция.
Всички творби на Стефан Качаков се отличават с балансирана и добре осмислена
структура; той отделя особено внимание на детайла. Композиционните схеми
са различни и това води до голямото разнообразие и ритъм в изложбата.
Стойка Цингова
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ПОЛИТАНЕ ЗАЕДНО С КЪЩИТЕ
„Обратна хармония“ – Любен
Зидаров в галерия „Нюанс“
Книгата е писателят, който я пише,
картината е художникът, който я рисува. Не можеш да се скриеш зад това,
което правиш. Така е и с градовете. Париж е рисуван от стотици художници. В
картините на Любен Зидаров той е уникален – това е неговият Париж, в тези
картини е той самият. Неговата спонтанност, широко отворени очи към света, едновременно детски невинни и мъдри. Чистотата на цветовете, ритъмът
на нещата – как времето протича в
пространството. Познаваш веднага, че
картината е негова по способността
му да изкаже най-важното, като заличи

от погледа всичко останало, като уедри формата, като вмести в краткостта усещането за яркост, за простор, за
спускане и изкачване, за повторение и
различност, за рязко прекъсната монотонност, за изгряване на един цвят, който зазвучава над останалите с ясен глас.
А също и по чувството за хумор и найвече самоиронията, която бележи осъзнатото съотношение между човешкия
ръст и необятността на света.
В този град на изобилие на изкушения за
погледа художникът спонтанно избира
най-ценното за себе си. Не се разсейва
между мостове, църкви, минувачи, букинисти, дворци, кафенета по тротоарите. Интересуват го къщите – подредени една до друга в правите редици на булевардите, или разделени от лъкатушна

Любен Зидаров / Парижки автопортрет
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улица, която се спуска надолу по хълма
на Монмартър. Между типичните бели
необарокови сгради с метални покриви,
проектирани от Жорж Осман, се крепят
все още средновековни, чиято фасада с
островръх покрив е прорязана от дебели
греди - ето как времето и тук е оставило своя разказ.
Художникът си тръгва от Париж за втори път и отнася със себе си своя спомен:
Аз в този град някога и Аз в града сега.
Подредбата на изложбата фокусира вниманието върху единствените картини,
в които централна фигура е човекът.
Две посещения, два автопортрета. Но
разстоянието между първата и следващата картина е протичане на години
живот. Мястото не е същото, нито
художникът. Градът е фон на ироничния автопортрет от младостта – тук
моделът е самонадеян, оптимистичен,
дошъл е да завладее Париж. Зад него къщите са тъмносиви, състарени от времето. При второто посещение Париж е
подмладен, изчистен, къщите са бели,
небето – оптимистично синьо. Художникът е разменил с него възрастта си.
Очите през слънчевите очила са все
така небесносини, но изражението е
скептично. Вече не е завоевател, примирен е, че не би могъл да бъде. И линиите продължават разказа в останалите
епизоди от пътешествието из улиците
– ту категорично прави, ту свободно
и артистично отклоняващи се. Изскачат рязко върху цветните петна като
вметнати реплики в променливия ритъм
на разказа за разходката – из един град и
през времето.
Преминавам от картина към картина и
започвам да се питам къщите ли пътуват, или аз край тях. Разхождам се из града през очите на Любен Зидаров. Партньорство на удвоения поглед, удвоено

осъзнаване на радостта от красотата.
Това вълнение е подарено от един голям
художник, от богатия свят на един човек, който усеща как нещата живеят за
нас и вътре в нас. Когато рисуваш, пишеш, танцуваш, онова, което надскача
материята на боите, на думите и движенията, е продължението в другия. То
е разгръщане в него и когато се случи,
издига и понася над реалността.
Анна Топалджикова

ЗА ГЕНЧО ДЕНЧЕВ
Творецът живее чрез изкуството си дори
и след физическата си смърт. И това е
една от магиите на изкуството. Да оставиш следа, да оставиш послание след
себе си, да заживееш вечен живот отвъд
границите на времето и тленността.
В средата на месец април ни напусна завинаги художникът Генчо Денчев.
Автор с безспорно и богато творчество,
той със сигурност оставя трайна и значима диря в историята на съвременното
българско изкуство. Иска ми се в няколко кратки изречения да споделя своето
усещане за наследството, което художникът остави не само като творец, но
преди всичко като човек. Картините на
Генчо Денчев сияят, излъчват слънце,
светлина, цвят и позитивизъм. Такъв
беше и той за мен. Винаги усмихнат, в настроение, той никога не си позволяваше
да показва своите тревоги.
Общуването с него бе удоволствие. Ще
го запомня в неговото ателие, сред картините му, сред миризмата на бои и току-що приготвено кафе. Ще го запомня
с дисциплината му да работи, да рисува
всеки ден, с ентусиазма му за живот, с
шофирането на неговата малка кола до
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УСЕЩАНЕ ЗА ЖЕНА

Генчо Денчев / Сутрин

последните години. Ще го запомня с дългите разговори, които имахме, с интересните истории от неговото детство,
които разказваше. Ще запомня това, че
намираше време да се обади по телефона, без повод, за да ме попита как съм, и с
това, че в моментите, в които съм имала нужда от морална подкрепа, той много
елегантно и по приятелски съумяваше да
ми я даде.
Един-единствен път съм виждала Генчо
Денчев унил, затворен в себе си, мълчалив
– в автопортрет на изложбата по повод
80-годишнината му. Тази негова страна
е позната на семейството му и на найблизките до него хора. За всички ни обаче
Генчо Денчев остави по един лъч оптимизъм, по една слънчева частица от себе
си в своите картини и в нашите спомени.
Благодаря ти, че те познавах, Генчо! Почивай в мир!
Теодора Вълчева
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На 6 март в галерия „Арте“ беше открита новата изложба на Николай Янакиев, озаглавена „Състояния“. Експозицията представя 13 нови платна, претворяващи 13 състояния на жената в 13
варианта на една и съща композиция в
различна тоналност – картината „Жената в огледалото“, правена преди 13
години и показвана 2 пъти в самостоятелни изложби на Янакиев в България и
Швейцария.
Преди 12 години по повод 8 март художникът открива изложба в галерия
„Арте“, като темата отново е жената, но композицията е различна.
За прототипа на останалите картини
от експозицията – „Жената в огледалото“ – художникът казва, че е една от
любимите му работи. В изложбата този
познат за публиката мотив намира реализация в спектър от различни решения.
От богатството и пълнотата на тоналните характеристики до аскетизма
на монохромността, като „основното
е осцилацията между материализация и
дематериализация на живописната материя“, по думите на проф. Чавдар Попов по повод на експозицията.
Тема на изложбата са и съмненията, които едновременно вредят и помагат; тя
е и една оригинална идея, в която всеки
може да намери личното си състояние,
като представя жената като най-голямото вдъхновение за един художник и
въобще творец.
Експозицията на Николай Янакиев е разнообразна, различна, наситена с емоционалност и нежна чувствителност;
много важна част е и осветлението,
помагащо на зрителя да види играта с
фактурата – напластяванията на боята, всяка една грапавина, вдлъбнатина.

изложби, критика

Николай Янакиев / Състояние III

По същия начин както на една жена е
нужна светлина, за да се види нейната
красота, така и експресията на Николай Янакиев е зависима от нея. Жената като цветен поток, размиващ се в
пространството, като нещо непостижимо и неуловимо – това е представяне
на един голям естет с душа на поет.

Тази изложба не е първата, очевидно
няма и да е последна за автора, чиито
творби са показвани из цял свят, а самият той е и първият български художник,
продал своя картина на търг в Christie’s.
Андреа-Филипа Зидарова
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ЗА ИЛИЯ ЯНКОВ
Вече на 70 години, Илия Янков въобще не се е уморил от тежестта на
възрастта, която при повечето достигнали я действа деградиращо; от
тежестта на усилията за екзистенциалното оцеляване на един художник
и семейството му у нас; от тежестта на трудните технологични
процеси в работата със стъкло и керамика; от тежестта на човешките
и професионалните отношения, наводнени от примитивни страсти,
груби конфликти и безцеремонни удари. По някакъв странен начин
безкрайно възпитаното, винаги любезно и етично поведение в почти
безплътната, подвижна фигура на този артист не издава до каква
степен той е засегнат от локалното обществено тресавище. Нещо
повече. В тези късни години той е изпълнен повече от всякога с желание и
воля за неординерни, нестандартно изградени творби, за технологично
и конструктивно сложни инсталации от стъкло, метал, керамика,
природни обекти, осветление, дори мултимедия. Голямата му юбилейна
изложба в Градската художествена галерия във Варна в края на 2017 г.
показа всичко това и съм сигурен, че все по-оредяващата професионална
и компетентна публика в града беше дълбоко респектирана от
мащабността и сериозността на неговото мислене като съвременен
художник.

60
СБХ бюлетин брой
02 /2018

акцент
За съжаление Илия Янков не е достатъчно познат в българската артистична
общност извън Варна и това има донякъде своето обяснение. След като завършва през 1975 г. специалност „ Художествено стъкло“ в Букурещкия институт за
пластични изкуства „Николае Григореску“, той участва повече и по-редовно в
изложби в Букурещ и Констанца. Дори е
носител на наградата от националния
конкурс за художествена керамика в Румъния на името на проф. Костел Бадеа,
а от 2013 г. е почетен член на Съюза на
румънските художници – филиал Констанца. В този град той е професор във
факултета за визуални изкуства на университета „Овидий“, а във Варна е доцент в катедра „Индустриален дизайн“
на Варненския технически университет.
Заедно със своя състудент и приятел
Георге Фаркашиу, един изключителен
творец в областта на художествената
керамика, Янков организира и представи
в ГХГ – Варна няколко впечатляващи изложби на румънски художници, а от 5 години той провежда в Двореца на Балчик
международен пленер за керамика. Работил е с много вкус и култура в сферата
на дизайна на стъклото, на витража, на
изящната пластика от стъкло, керамика
и дърво.
Но в изложба на артистичния клуб
„Вар(т)на“ през 2001 г. се появи една негова творба, която, убеден съм, постави
началото на най-яркия и успешен период
в неговото творчество. В прекрасния
двор на несъществуващата вече галерия „ Зограф“, по средата на неголяма, но
много красива и внушителна стена от
едри каменни квадри, Янков бе инсталирал вертикална лента от огледална
плоскост. Въздействието бе поразително. Художникът бе „пробил“ чрез илюзорния отражателен ефект на огледалната

структура високата, мощна, ограждаща стена, бе я прорязал по средата, бе
отворил проход и поглед към друга жива
среда (макар и отразена), а зрителят
със своя огледален образ сякаш свободно преминаваше през стената в друго
пространство. Много чисто и умно Янков бе включил в творбата си сетивното въздействие и естествената материалност на „художествената среда“
(Environment), деликатната, но ефектна
намеса на огледалното отражение в един
пределен визуален минимализъм и богатата на смисли, алюзии и универсални
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значения концептуалност в подхода.
В тези посоки се разгърна неговото изразяване оттогава до днес, за да създаде впечатляващи творби, повечето от
които бяха представени в юбилейната
му изложба. Великолепната инсталация,
наречена „Пътят “, е създадена през 2010
г. за фестивала „Август в изкуството“ и
сега е част от постоянната експозиция
в голямата зала за съвременно изкуство
на Варненската галерия. Лаконичната
ѝ конструкция от дървени и огледални
елементи вписва в себе си сложни проекции на отраженията и прибавя внушението на уникалната архитектурна
среда. Категорична червена линия, светеща в средата на фронталната вер-
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тикална част, разполовява отразената
фигура на съзерцаващия зрител. Група
обли, естествени камъни, композирани
върху лежащата на пода огледална повърхност, внасят друга, топла и природна материалност в свръхизчистената и
гладка конструкция. Илия Янков създава
силно въздействие чрез комбинацията
от отразени образи и среда, многопосочни пространствени проекции, вътрешно изкуствено осветление, различен
тип материи и тяхното контрастно
съпоставяне. Той ни изправя пред един
отворен и сияен, магически саркофаг,
където на воля можем да разсъждаваме
пред собствения си образ за красивата
илюзия на живота, за съдбовните преображения и преобръщания на човека и
неговия свят, за драматичния и неизбежен дуализъм, който раздира човешкото същество в пътя и избора му между
духовното и материалното, високото и
низкото, културното и примитивното,
живота и смъртта.
Ефектът на огледалното отражение,
разширяващо визуалното пространство, чрез което въздейства творбата,
и въвеждащо определени психологически
и концептуални аспекти, е приложен в
още няколко големи инсталации. Откриваме го в мащабна композиция от три
стъклено-метални стени, в която огледалната лента и прожектираните природни пейзажи се превръщат в индивидуален портал към въображаеми и романтични, но сякаш недостижими светове.
Склонността на Илия Янков към все поголяма пространственост при изграждане на творбите, е въплътена много изразително в три свободно висящи в кръгова конфигурация инсталации от стъклени структури – в две от работите
те са пластически моделирани, а в една
са включени като разтрошена стъклена

акцент
маса. В може би най-впечатляващата от
тях, представена на последното издание на „Август в изкуството“ през 2014
г., художникът комбинира и съпоставя
стъклените елементи с коренно противоположните материи на хартията и
птичите пера, които под въздействието на светлината и въздушния полъх се
раздвижват в изящна и нежна пространствена игра.
Възхитително е умението на Илия Янков
да създава творбите си с ясна и лаконична пластическа форма, да им придава
богат и сериозен смислов контекст чрез
един културен и нелесно постижим минимализъм във визуалното изразяване.
Виждаме го както в посочените дотук
работи, така и още по-категорично в
поредица абстрактни, черно-бели композиции върху гладки стъклени повърхности („Пленена светлина“). Показаните
керамични пластики са също в подобен
стилов маниер. 		
И накрая. С деликатност и чувствителност и същевременно с неподозирана
стоическа сила Илия Янков осъществява
представите си за своя персонален визуален език, с който моделира съвременното си усещане за света. В него съзираме чистота и яснота, защото такава
е етическата природа на този артист.
Оглеждаме се в привлекателната илюзия на един недействителен, отразен,
заместен свят. Тръгваме през имагинерните проходи и пътища, пресичащи могъщи стени към бленуваната, но непостижима свобода и се озоваваме отново
в дълбините на раздвоеното си его, за да
продължим мъчителния диалог със себе
си. Лутаме се в лабиринта на измамните, умножени и пресечени посоки, търсим променливите и все по-неопределими граници на човешкото бяло и черно.
Усещаме хладната гладкост и блестя-

щата красота на един конструиран, нов
свят и се учудваме на природната антиномия на камъка и птичето перо. Политаме със сетивата си нагоре в изящния
и привличащ, но режещо-остър водопад
от кристали и достигаме до отворения
в очакване саркофаг на светлата среща
с духовното, а може би и с отвъдното…
На мен ми е интересно в изкуството на
Илия Янков.
Румен Серафимов
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Галерия „Ракурси“ представи в обща изложба от 7 до 24 март шити картини и
живопис на Росен Рашев – Рошпака и керамика на Силвия Чанева. Произведенията на Рошпака са заредени с позитивизъм
и с насладата от простите неща, които
изпълват живота. Обектите и купите
от керамика и порцелан на Силвия Чанева
са вдъхновени от природни структури,
формирани хилядолетия.

добни инициативи, изложби и инсталации
в различни държави по света.
През март 2018 г. в галерия „Райко Алексиев“ Андрей Врабчев представи скулптурата „Покаяние – паметник на жертвите на комунизма“, създадена от претворените тела на живи съвременници.
„Тя е паметник на жертвите, направен
от самите тях. Паметник, който желае
да предаде на миналото състоянието
на жертва, за да може да се премине към
борба и съзидание“, казва авторът.

Андрей Врабчев / От изложбата
Росен Рашев– Рошпака / От изложбата

Неспирен поток зрители предизвика изложбата на Теодор Ушев в СГХГ от 20
февруари до 11 март. „Като в тъмно огледало/ Inthemirror, dimly“ – първият самостоятелен голям проект, който художникът подготвя у нас извън киното,
включва рисунки върху спасителни термични одеяла, видеоарт и първата в България инсталация с миксирана реалност.
По покана на държавни и частни организации Теодор Ушев има реализирани по-

64
СБХ бюлетин брой
02 /2018

В една от залите на галерия ONE MONEV
от 22 февруари до 23 март бе представена изложбата „Сол“ на Красимир Кръстев
- RASSIM®, обединяваща 19 произведения, създадени през последните пет години. „Има нещо магично в тези картини. Те излъчват и ведрост, и заплаха. Те
дават толкова много на въображението, че започвам да си представям друго
море и друга планета (някъде в дълбокия
космос!), където живото предстои да се
породи от топлите солени води…“ (Ани
Илков)

хроника
На 22 февруари, дни преди Атанас Гаджев да напусне този свят, в Институт „Сервантес“ бе открита изложба
с негови илюстрации към романа „Педро
Парамо“ на мексиканския писател Хуан
Рулфо.

RASSIM® / Сол

На 22 февруари 2018 г. в столичната галерия „Сан Стефано“ започна европейското пътуване на изложба от непоказвани досега рисунки и скулптури, с която Вежди Рашидов обяви завръщането
си към работата в ателието.
„Отдаден на силата на материала, с
който работи в пластиките си, скулпторът е намерил пътя да го изяви фино
и в своите акварели, своеобразни ескизи,
в които нюансите на сивото и охрата
ни връщат към усещането за метала.“
(Аделина Филева)

Самостоятелна изложба на Венера
Константинова с живопис и рисувани
стъкла беше открита на 27 март в галерия „Видима“ в Севлиево. Художничката беше представена на публиката от
новия галерист Сава Христов. На откриването присъстваха представители на
различни институции в града, колеги и
много гости.

Венера Константинова / Рисувано стъкло

Атанас Гаджев / Илюстрация

По повод 65-годишнината на професор
Станислав Памукчиев на 3 април в галерия
„Академия“ бе представена книга-каталог
за творчеството му. В нея са включени
най-значимите негови проекти, реализирани в последните 15 години, и селекция на
произведения от 80-те и 90-те години.
Бе показан и документалният филм за художника „Завръщане“, продукция на БНТ.
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С изложбата „70 години великотърновски художници“, открита на 20 март
в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, бе
отдадена почит към основоположниците на великотърновската школа в
изобразителното изкуство. В жанрово
отношение са представени живопис,
скулптура, графика, рисунка, илюстрация,
графичен дизайн, керамика, витраж, арт
инсталация, фотография, стенопис, графити и текстил.

обикновено назоваван „днес“, художествената творба представлява набор от
образи-знаци, едновременно провокиращи както спомени, така и асоциации,
представи или открития.“ (Филип Зидаров)

Красимир Кръстев / Автоплакат

Веселин Начев / Плувци

„Утре“ се нарича новата изложба на
варненския живописец Веселин Начев
в галерия „Стубел“ (29 април – 16 май).
„Онова, което живописната стилистика на този артист подсказва и доказва
на публиката е, че в претоварения от
информация, стрес и проблеми момент,
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Видинският
художник
Красимир
Кръстев подреди изложба „Автоплакат“
в сградата на Държавен архив – Видин
по повод своята 65-годишнина. В експозицията са включени първите му проекти за плакати, както и плакати от
последните десет години. Реализираните през годините проекти надхвърлят
1000, като от тях 550 са плакати.
Петата самостоятелна изложба на
Магдалена Николова „1+“, продължила

хроника
от 19 април до 5 май в галерия „Арт алея“,
избира единицата като начало и център,
към който винаги нещо може да бъде добавено. Творбите показват развитието
на отношението на авторката към текстила като поле за творчески изяви и
търсения. На откриването бе представена инсталацията „Масив“, създадена
заедно с Ваня Петкова.

Симеон Симеонов / Гравитация

Иван Михайлов – Жани / От изложбата

„Пейзажи от Жеравна и Мелник“ показа
Иван Михайлов – Жани в галерия-книжарница „София прес“ от 19 до 30 март.
Годините на неговото присъствие в
арт пейзажа и упоритата му работа и
ритмичност в изложбите доказват, че
художникът се уповава на умението си
да открива малките неща, които правят живота неповторим и прекрасен.

От 10 май до 9 юни галерия „Структура“
представя Симеон Симеонов и изложбата му „Гравитация“ с куратор Мария
Василева. Симеон Симеонов се интересува както от физическия, така и от
философския аспект на гравитацията и
съществуването във Вселената. В серия
от релефи авторът разсекретява промишлените материали, които използва,
като ги вади на показ и показва историята на творбата, т.е. миналото, като
още един начин за включване на времето
в изложбата.
„Светът според Тодор Цонев“ ще присъства в Музея на хумора и сатирата в
Габрово цяла година, до 7 април 2019. Тодор Цонев (1934 – 2004), известен с карикатурите си на Тодор Живков, неговото семейство и висши комунистически
величия от близкото ни минало, заради
които през 1979 г. лежи в килиите на
Държавна сигурност, се завръща като
художник с цялата уникалност и много-

67
брой
02 / 2018

СБХ бюлетин

хроника
образие на създаденото от него. Изложбата представя за пръв път събрани на
едно място над 400 експоната сатирични пластики, акварели и рисунки.

дание на Дни на поезията „Пеньо Пенев“
2018.

Игната Василева / Ароматът на есента

От 3 до 22 май галерия „Le Papillon“ събира
пищната живопис на Игната Василева и
приказните пластики на Миряна Генчева.
Двете авторки с различни изразни средства, но с подобен романтичен подход
претворяват красотата и мистиката
на природата.
От 5 до 28 май галерия „Нюанс“ представя пред италианската публика творбите на двама изявени български автори
– Лили Владимирова (иконопис) и Крум
Дамянов (скулптура), събрани в изложбата „Guardians“ (Пазители) в залата на
Misericordia di Venezia във Венеция. Куратор е проф. Джулиано Пизани.
На 27 април в ХГ „Петко Чурчулиев“ в Димитровград беше открита изложбата
„Фрагменти“ на Цветан Казанджиев, в
която са включени графични рисунки с акварел и седем маслени платна. Цикълът
рисунки е вдъхновен от поетични произведения, между тях и образи от стихове на Емили Дикинсън. Изложбата е сред
съпътстващите събития от 25-ото из-
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Захари Каменов / От изложбата

От 27 април до 27 май СГХГ представя
живопис и теракота на Захари Каменов
в изложбата „Небесно куче“. Изложбата
е структурирана като изследване на общочовешката представа за корените,
генетичната памет и първичния импулс
за описание на света, носещ в себе си магичната универсалност на знака. Произведенията, вдъхновени от неолитното
изкуство, боравят с пластове от съвременността, като съчетават в едно
абстрактна образност и разпознаваеми
детайли.
„Чайникът на Ръсел“ се нарича изложбата
на Димитър Минков, открита в галерия
„Париж“ на 24 април. Художникът показва

хроника
най-новите си произведения абстрактна
живопис върху платно и дърво, обобщена от философско понятие, произлязло
от теорията на Бъртранд Ръсел (1872 –
1970), в която най-общо казано тежестта за опровергаването на научно недоказуеми твърдения, особено в религията,
пада върху този, който ги твърди.

23 април до 4 май. В него участват още
Анжела Терзиева, Гергана Табакова, Димитър Яранов, Елена Панайотова, Елеонора
Терзиева, Константин Костов, Марта
Райхел, Мими Добрева. Авторите изследват онова не-място в човешкото съзнание, активирано от страха, избирателно
сензитивно към глобални катастрофи,
социален упадък и мрачни перспективи за
бъдещето.
„Закуска в ателието“ е заглавие, което привидно успокоява драматичната
тревожност в картините от новата
изложба на Атанас Хранов. „…Непозната страна на таланта си показва в тази
колекция Атанас Хранов: способност да
изживява и показва разпъването на човешкото битие между страданието и
утехата. (…) Закуската в ателието на
съзнанието е опит на художника да преодолее забравата, да надмогне умората,
да запали отново кандилото на вярата,
да намери чистия звън на думите, да ни
подари блясъка на света.“ (Александър Секулов) Изложбата бе показана от 17 април
до 4 май в галерия „Ракурси“.

Димитър Минков / От изложбата

На 5 април в галерия „Йордан Кювлиев“ –
Сливен бе открита изложба живопис на
Пенка Димитрова-Дамбулова и Недко
Недков от Добрич. От 1994 г., когато
е първата им съвместна изложба, те са
творчески свързани с участия в изложби,
пленери по живопис и симпозиуми в страната и чужбина. Изложбата включва живописни творби от последните години.

Атанас Хранов / Oт изложбата

„Не-места на утопията“ е кураторски
проект на Юлиана Текова, представен
в галерия-книжарница „София прес“ от
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АНГЕЛ ГОТФРИД СТЕФАНОВ (1939 – 2018)
Името на Ангел Стефанов е сред водещите в съвременното декоративно изкуство.
Роден е в софийското село Мирково. След училището за приложни
изкуства завършва Художествената академия, специалност „Дърворезба“ при проф. Асен Василев.
Успехите му се измерват и с международно признание – Гран при
от Квадриеналето за приложни изкуства в Ерфурт, поредица самостоятелни изложби в Берлин, Ерфурт, Палермо, Швейцария, Холандия, Мюнхен и много други европейски градове.

АТАНАС ГАДЖЕВ (1960 – 2018)
Завършва Художествената академия през 1987, специалност „Керамика“, в класа на проф. Венко Колев.
Член на СБХ от 1991 г. Съучредител на сдружение „Лингва франка“.
Автор на редица интериорни, екстериорни и пространствени художествено-пластични решения.
Работи в областта на кавалетната и монументална керамична
пластика, като експериментира с различни възможности за печат
върху глина и хартия, графични и дигитални техники, способи за
подглазурно рисуване и смесване на глинени с хартиени маси.
Представя над 25 самостоятелни изложби в страната и чужбина,
участва в международни проекти и творчески резиденции, както и
в над 70 колективни изложби.
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АНТОНИЯ СЛАВКОВА (1948 – 2018)
Родена е в град Попово. Завършва Художествената гимназия в София, а след това и Унгарската художествена академия в Будапеща
със специалност „Художествена обработка на кожа“. Член е на СБХ
от 1989 г. Работи в своята област, като проектира модели за производство, сувенири и авторски тиражи за държавните институции.

ЛИЛЯНА ДИЧЕВА (1928 – 2018)
Родена е във великотърновското село Балван, където баща ѝ е бил
лекар. През 1951 г. завършва живопис в Художествената академия
при проф. Дечко Узунов. Творчеството ѝ е насочено към съвременните теми, към фигуралната композиция и портрета. Съпруга
на писателя Стефан Дичев, тя е работила много и в областта на
рисунката и илюстрацията. Като половин австрийка по майчина
линия в последните години от активната си творческа дейност
прокарва път за културата между Виена и София.

ГЕОРГИ КАРАПАУНОВ (1976 – 2002)
Роден е в София. През 1995 г. завършва НХГ „Илия Петров“ и продължава образованието си в Художествената академия. През 2001 г.
се дипломира със специалности „Стенопис“ и „Педагогика на изобразителното изкуство“. Член е на СБХ от 2002. Работи в областта на стенописа и на рекламата в обществени пространства.
Представя творбите си в десет самостоятелни изложби, в многобройни общи изложби и между тях съвместни със своя баща Михаил
Карапаунов.
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ГЕНЧО ДЕНЧЕВ (1932 – 2018)
Роден е в София. През 1956 г. завършва живопис в Художествената
академия, където учи при професорите Борис Митов, Ненко Балкански и Панайот Панайотов. Още от студентските си години сътрудничи като илюстратор на вестници и списания.
Работил е във в. „Септемврийче“ като главен художник.
В творческата му биография има над 40 самостоятелни изложби
в България и в чужбина и многобройни колективни участия, между
тях и в Есенния салон в Париж (1991 – 1993).
Живописта му се отличава с голямо сюжетно разнообразие – цикли
от цветя, пейзажи, голи тела, абстрактни композиции, с топъл,
ярък колорит и богатство на цветовите съчетания.

СТОИЛ ГЕОРГИЕВ (1944 – 2018)
Стоил Георгиев е роден в петричкото село Скрът. Завършва Художествената академия през 1977 г., специалност „Скулптура“,
при проф. Иван Мандов. Работил е в Историческия музей в Благоевград, като преподавател по изобразително изкуство, хоноруван
преподавател по скулптура и рисуване в Учителския институт в
Дупница, бил е председател на Общинския съвет за култура в село
Коларово, Петричко.
Участва в регионални и национални изложби, в международни конкурси и биеналета в Португалия, Италия, САЩ и др.
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Атанас Гаджев / Лакримариум

