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На корицата: Павел Койчев / Градината на тревата

Андрей Врабчев / Паметник от бъдещето 
Акция с интерактивна скулптура в публична среда, 1 април 2019 г., площад „Гарибалди“, София.  
фотография Емил Л. Георгиев / Площад Славейков
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бази за членове на СБХ – 
лева за легло

за гости на СБХ – 
 лева за легло

забележка

1. с. Боженци 13,00 15,00

2. гр. Вършец затворена

3. гр. Долна баня затворена

4. Велико Търново

15,00 20,00

250,00 ползване на цялата 
къща за 1 ден

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

5. 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 цени за членове на СБХ и семействата 
им в лева

цени за външни лица 
в лева

юни 40,00     стая за двама 
15,00      за допълнително легло 
50,00     ателие за двама

60,00

70,00

юли, август,  
до 10 септември

55,00     стая за двама 
20,00     за допълнително легло 
70,00     ателие за двама

85,00

105,00

В таксата за ползване на базата в гр. Созопол е включена нощувка и закуска. За желаещите  
да ползват ресторанта на хотела за обяд и вечеря 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. 

ЦЕНИ В ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2019 Г.
ОТ 1 МАЙ ДО 31 ОКТОМВРИ
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

44-ТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРАТА
1 – 25 април 2019 г., ет. 4
откриване – 1 април, понеделник, 18 часа

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ 125

Изложба на Йордан Кисьов, живопис
18 април – 9 май 2019 г.
откриване – 18 април, четвъртък, 18 часа

Изложба на Терезе Вебер, Швейцария 
14 май – 7 юни 2019 г.
откриване – 14 май, вторник, 18 часа
18 май, Нощ на галериите и музейте, ще бъде отворено до 24 часа

03

п р о г р а м а



СБХ бюлетин брой
02 /2019

404

с ъ о б щ е н и я 

СИМПОЗИУМ „ЯСНА ПОЛЯНА“ 2019 

От 12 до 31 юли 2019 г. в село Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе 
ХХХІV Национален симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват 
в симпозиума следва да представят до 30 май 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 
работа: странджански дъб масив с височина 280 – 300 см, диаметър 35 – 60 см.
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с 
посочените размери.

ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА В ДЪРВО“

Изложбата се организира от секция „Дърворезба“. Може да се участва с работи 
от последните три години. Изложбата ще се осъществи в периода април 
– август 2019 г., като ще посети градовете София, Трявна, Габрово, Велико 
Търново и Плевен.
Заявки за участие и повече информация: artwoodbg@gmail.com, 0887 698 195. 

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – 
СОФИЯ 2019 

1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2019 г. ще 
се проведе от 4 до 27 септември 2019 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 2019 г. 

3. Селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекция до 15 
юли 2019 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 30 и 31 август 2019 г. в галерия 
„Райко Алексиев“. 

5. Връщане на творбите – 27 и 28 септември 2019 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. 
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• 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, избран за участие, трябва да представи лична снимка, кратка 
автобиография и творческа концепция в срок до 4 септември 2019 г. 
8. Награди 

• Награда за цялостно представяне
• Награда поощрение за млад автор

Наградите се определят от жури, съставено от изявени творци и изкуствоведи.

СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
„ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА“, 2019. РУСЕ, БЪЛГАРИЯ

„... от паметта на отминалото...“ (Тадеуш Ружевич, „Ножчето на професора“) 
11 октомври – 30 декември 2019, Русе, България

І. ЦЕЛ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Основна цел на Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“ е 
да популяризира и насърчава създаването на миниатюрни произведения на 
визуалните изкуства и фотографията. Международно биенале „Изкуството на 
миниатюрата“ се провежда на две години, с първо издание през 2007 г. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Oрганизатори на Международното биенале „Изкуството на миниатюрата“ 

са Община Русе, Художествена галерия – Русе, Съюз на българските 
художници, Дружество на художниците – Русе.
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2. Международно Биенале „Изкуството на миниатюрата“ се провежда под 
патронажа на Кмета на община Русе. Организацията и провеждането на 
биеналето се осъществява от Художествена галерия – Русе.

3. Селекцията на творбите и наградите се определят от жури, включващо 
представители на Община Русе, Съюз на българските художници, 
Художествена галерия – Русе и чуждестранни художници и изкуствоведи.

4. Седмото Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“ се провежда 
в изложбените зали на Художествена галерия – Русе в периода октомври – 
декември.

5. Организаторите издават каталог.

ІІІ. НАГРАДЕН ФОНД
1. Община Русе осигурява голяма награда в размер на 1000 лв. и пет равностойни 

награди по 400 лв. за различните видове художествени произведения: 
живопис, графика, скулптура, рисунка и фотография. 

2. Предвидена е предметна награда на публиката, определена чрез гласуване в 
галерията по време на откриването на изложбата, и награди на културни 
институции, организатори, спонсори.

3. Наградените произведения по т. 1 постъпват във фонда на Художествена 
галерия – Русе.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат художници от страната и чужбина, които приемат 

условията на този статут.
2. В биеналето могат да участват художествени произведения – живопис, 

графика, скулптура, рисунка и фотография, които отговарят на следните 
критерии: изобразителната площ на двуизмерните произведения не бива да 
надвишава 110 кв. см. (например: 10х11 см, 7х15 см и др.), а на триизмерните 
произведения – 12х10х10 см (височина / ширина / дълбочина), без постамента. 
Всички отпечатъци и отливки трябва да имат номер на издаване. 

Представените творби трябва да са оригинали и да бъдат собственост на 
автора. 
3. Всеки автор може да участва с не повече от 3 (три) творби във всеки 

раздел, създадени в последните две години.
4. Всеки автор изпраща творбите си с попълнен на български или английски 

език формуляр за регистрация на хартиен носител. Формулярът се изпраща 
и в електронен вид в *.doc, *.docx формат на имейл: ruseartgallery@abv.
bg. Документът може да бъде изтеглен от сайта на галерията: www.
ruseartgallery.tk.

5. Таксата за участие от 10 евро за автори от чужбина и 20 лева за автори от 
България се плаща само по банков път на следната банкова сметка:

Банка Инвестбанк, клон Русе,
Офис Община Русе, пл. „Свобода“ № 6
ОбКИ „Художествена галерия – Русе“
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BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 95IORT73793100039400
В основанието за плащане се отбелязва пълното име на участника и МБ 
„Изкуството на миниатюрата“.
6. Автори, неплатили таксата, нямат право на селекция и участие в 

изложбата.
7. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до 

посочения по-долу адрес и обратно. Организаторът не носи отговорност за 
щети, нанесени при транспортирането, поради недобра опаковка или други 
причини.

8. Организаторът се задължава да върне творбите в срок до 1 месец след 
закриването на изложбата и за сметка на участника. Ако авторът желае, 
може да направи дарение.

9. Всеки участник получава каталог на изложбата.
10. Всеки участник, подписал регистрационния формуляр, дава съгласието си 

неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели 
на биеналето.

V. СРОКОВЕ
• 30.09.2019 – краен срок за получаване на художествените творби на 

посочения адрес 
• 2.10.2019 – журиране 
• 11.10.2019 – откриване на изложбата и обявяване на наградите на журито 

и публиката
• 30.12.2019 – закриване на изложбата 

Адрес за кореспонденция и получаване на творбите:
Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“
Художествена галерия – Русе
ул. „Борисова“ № 39
7000 Русе
Телефон за информация: +359 82 821735
e-mail: ruseartgallery@abv.bg
http://www.ruseartgallery.tk

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. 



СБХ бюлетин брой
02 /2019

808

с ъ о б щ е н и я 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

РЕГЛАМЕНТ

Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има 
за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да 
покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните 
творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се  
обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство. 

ФОРМА НА ПРОЕКТА
В продължение на две календарни години 2019 – 2020 на територията на 
страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от 
регионални изложби в градовете Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив 
и Варна. Във всеки град се назначава определено от Алианц България жури, което 
присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура 
и графика. 
В края на 2020 г. в гр. София се провежда заключителна изложба конкурс, по време 
на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, 
скулптура и графика. 
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби 
участват в заключителната изложба конкурс Алианц България за живопис, 
скулптура и графика през 2020 г. в София.

ОРГАНИЗАТОР
Проектът се организира от Алианц България със съдействието на централното 
ръководство и на съответните регионални групи на СБХ. 

МЯСТО
Регионални представителни изложби – градските галерии в съответния център 
на региона: Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив, Варна.

Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София, СБХ, 
галерия „Шипка“ 6.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
май 2019 г. – октомври 2020 г.

2019 г. – регионални изложби 
• май – Бургас, БХГ „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ №24  

(14 май – 7 юни 2019)
  - включва региони Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково 
  - за контакт: Георги Динев 056 84 21 69
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• юни – Плевен, Градска галерия, бул. „Скобелев“ № 1 (6 юни – 28 юни 2019)
  - включва региони Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Лом
  - за контакт: Иван Велчев, Антония Караиванова 064 80 20 47

• септември – Велико Търново, Изложбен комплекс, ул. „Р. Михайлов“ № 1  
(12 септември – 5 октомври 2019 г.)

  - включва регион Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Габрово
  - за контакт: Мария Маринова 0884 037 556
    Станимир Борисов 0884 201 225, 062 62 15 25

2020 г. – регионални изложби 
• април – София, СБХ, галерия „Шипка“ 6, I и II етаж,София (допълнително ще 

се уточнят датите)
  - включва София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
  - за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48

• май – Пловдив, Градска галерия, ул. „Съборна“ 14 А (допълнително ще се 
уточнят датите)

  - включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян,   
     Димитровград, Кърджали
  - за контакт: Красимир Линков 032 /63 53 22

• юни – Варна, Градска галерия, ул. „Л. Каравелов“ № 1 (допълнително ще се 
уточнят датите)

  - включва регион Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра
  - за контакт: Пламена Рачева 052/ 62 04 43

• октомври – заключителна изложба (допълнително ще се уточнят датите)
  - СБХ, галерия „Шипка“ 6 , I и II етаж, София 
  - за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи 

професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които 
са родени или работят на територията на съответния град или регион.

2. В конкурса могат да участват произведения на студенти магистри.
3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, 

тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване 
на произведенията.

Скулптурните творби да са изработени в траен материал.
В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки.
Творбите, които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.
4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, 

които не отговарят на статута на конкурса.
5. Всеки автор може да представи от една до три творби. Представяне на 

триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.
6. Задължителен формат:

• за живопис – максимален размер: височина до 200 см х широчина до 200 см; 
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• за графика – максимален размер: до 80 х 120 см;
• за скулптура – максимален размер: до 200 х 200 х 200 см

7. В Националната изложба конкурс за Големите награди на Алианц България 
през октомври 2020 г. в София участват само наградените и номинираните 
автори от регионалните изложби от 2019 и 2020 г. Журито има право да 
определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната 
изложба, като минимум ще бъде включена по една творба от автор.

Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална 
изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
8. Транспортните разходи са за сметка на участниците.
9. Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите 

и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на 
транспортирането им до изложбата и обратно.

10. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
  - Името на автора, точен адрес и телефон за връзка
  - Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с 
четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на 
изложбата.
Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително
(приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога).
11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената 

от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. 
Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога 
от изложбата.

12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба 
конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават 
безплатен екземпляр от него.

ЖУРИ
Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава на журито 
влизат творци и изкуствоведи, определени от Алианц България. Журито 
присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите. 
Всички членове на журитата са различни за всяка изложба освен представителя 
от страна на Алианц България.
Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се 
предоставя. Неприетите творби се връщат.
Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на Алианц България 
www.аllianz.bg, в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.

НАГРАДИ

1. Парична награда – Наградата е откупуване на творбата, както следва: 
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РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба 
6 награди за живопис х 2000 лв.
6 награди за скулптура х 2000 лв.
6 награди за графика х 1000 лв.

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ
Голяма награда за живопис – 4000 лв. 
Голяма награда за скулптура – 4000 лв.
Голяма награда за графика – 4000 лв.

2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.
3. Издаване на каталог на два езика, в който са представени всички наградени 
творби от регионалните изложби и големите награди и по една творба от 
всички номинирани автори, които участват в заключителната изложба в София 
през октомври 2020 г.
Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен 
екземпляр от него.
4. Диплом за всички наградени и номинирани автори.
Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на 
откриването на заключителната Национална изложба конкурс в София.

Наградените работи по т.1 остават собственост на Алианц България и влизат 
в колекцията на дружеството.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА
 
Г-н Тодор Стайков и комисия в състав: проф. Валентин Старчев, проф. Вихрони 
Попнеделев, проф. Десислава Минчева, проф. Емил Попов, проф. Станислав 
Памукчиев обявяват:
Национална изложба конкурс за живопис и скулптура за млади художници до 
35 години от цялата страна, които не са студенти в настоящия момент. 
Изложбата има за цел да стимулира творческа активност и да акцентира 
и подпомогне най-актуалните и продуктивни процеси в новата живопис и 
скулптура.
Жури ще селектира участниците и ще определи две награди, всяка на стойност 
4000 лв.
Всеки автор може да представи за участие: 
 - живопис: до 3 броя картини с обща експозиционна площ до 6 линейни метра
 - скулптура: до 3 броя с обща експозиционна площ до 6 кв. метра,    
с варираща височина. При желание за скулптурни инсталации ще се    
приемат проекти с ясни концептуални и технически граници, които    
ще бъдат уточнени предварително с журито.
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Изложбата ще се състои от 4 до 15 октомври. Изложбата ще се реализира със 
съдействието на Съюза на българските художници.
Приемане на творбите – 2 октомври, изложбена зала „Райко Алексиев“, ул. 
„Раковски“ 125, София.
Срок за подаване на портфолио – 20 септември 2019 г., на електронен адрес: 
young.bg.artist@gmail.com
Всяко портфолио трябва да съдържа кратка автобиография, наименование 
на творбите, размер, техника. Желателно е заявеното предложение да е 
придружено от словесен аргумент.
Журито ще селектира участници и произведения на два етапа. Първи етап 
– гледане на портфолио. Втори етап – окончателен, при аранжиране на 
експозицията.

БЮЛЕТИН

Уважаеми колеги, периодичността на бюлетина не позволява да публикуваме 
съобщения за конкурси и симпозиуми достатъчно рано. Използвайте сайта на СБХ 
(sbhart.com), където информацията се публикува веднага след получаването ѝ.

ДАРЯВАЙТЕ ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА СБХ

Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за 
всички любители на изкуството, който постоянно се обогатява, включително 
и с дарения. Ръководството на СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. и 
ваши авторски, информационни материали, архиви, свързани с историята 
и настоящето на изобразителното изкуство. В библиотеката те ще бъдат 
опазени, дигитализирани и използвани от много хора. За връзка: Наташа Ноева, 
02 948 37 37.

 
ЛИЧНО МЯСТО В УЕБСАЙТА НА СБХ 

Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено 
желание (на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния 
отдел на СБХ) всеки автор получава по електронна поща ID номер и парола за 
достъп след проверка за платен членски внос. Стандартният пакет включва 
5 репродукции и творческа биография. Той е безплатен. Разширеният пакет 
включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика“ и „От 
автора“ и струва 25 лв. годишно с ДДС.
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РЕГИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА 
„ЗЕМЯТА НА БОТЕВ“ – 2019

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Регионална художествена изложба „Земята на Ботев“ – 2019 за съвременна 
живопис, графика, скулптура и приложни изкуства се организира в гр. Враца. 
В нея могат да вземат участие всички художници от Враца, Видин, Лом и 
Монтана с живописни, графични, скулптурни и приложни творби, посветени 
на Ботевия подвиг, както и творби, посветени на съвременното развитие на 
Северозападния регион.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори на регионалната изложба „Земята на Ботев“ – 2019 са: Община 

Враца, Регионален исторически музей – Враца, СБХ и Представителството 
на СБХ във Враца.

2. Оперативната работа се извършва от уредниците в ХГ „Иван Фунев“ към 
Регионален исторически музей – Враца.

3. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се 
финансира с утвърден бюджет от Ботеви дни 2019.

4. Журирането на творбите за участие в Регионалната художествена изложба 
„Земята на Ботев“ – 2019 и наградите се определят от жури, предложено 
от СБХ – София и утвърдено със заповед от кмета на Община Враца.

5. Експозицията на Регионалната изложба „Земята на Ботев“ – 2019 ще се 
подреди в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически 
музей в гр. Враца.

6. Откриване на изложбата – 28.05.2019 г., от 17:30 часа в голямата зала на ХГ 
„Иван Фунев“ към РИМ – Враца. 

7. Закриване на изложбата – 28.06. 2019 г.

III. НАГРАДИ
Ще бъдат присъдени награди във всички категории: скулптура, живопис, 
графика, приложно изкуство и награда за млад автор, както следва:
 - Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 1000 лв.
 - Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 650 лв.
 - Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 400 лв. 
 - Награда от Община Враца „Борис Коцев“ за приложно изкуство – 300 лв.
 - Награда за млад автор – 250 лв. 
Наградите са със силата на откупка. Наградените автори получават и почетен 
диплом. 

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат художници от Враца, Видин, Лом и Монтана, които 

приемат условията на статута.
2. Творбите се получават на адрес: 3000 Враца, пл. „Христо Ботев“ №2, 

с ъ о б щ е н и я
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Регионален исторически  музей, за ХГ „Иван Фунев“
3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до 

посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на 
получаването им – лично или по куриерска служба.

Формулярът можете да изтеглите от сайта на СБХ или от 
официалната страница на Община Враца /Култура/Ботеви дни – 
www.vratza.bg
Журирането ще се състои на 21.05.2019 г. от 10:00 ч. в голямата зала на 
ХГ „Иван  Фунев“ към РИМ – Враца.

4. Приемат се живописни, графични, скулптурни и приложни произведения. 
Техниката и материалът са свободни. 

Творбите да са в подходящ вид за експониране – с възможност за 
окачване на картините, графиките и евентуалните приложни творби 
и с устойчиво експониране за скулптурите и евентуалните приложни 
творби (творби, непригодени за експониране, няма да се допускат до 
журиране).
Графичните творби да бъдат задължително рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение.
6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.
7. Всеки автор може да участва и в четирите категории (живопис, графика, 

скулптура и приложно изкуство) с не повече от 3 творби в категория.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за 

участие, написан четливо с печатни букви и собственоръчно подписан, а 
също така и етикети за евентуално връщане на произведенията му.

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

10. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Иван Фунев“ – Враца, 
като за това получава сертификат от галерията.

11. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си 
неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални 
цели на Регионалната изложба „Земята на Ботев“ – 2019.

V. СРОКОВЕ
От 14 до 20 май 2019 г. – дати за получаване на творбите
22 май 2019 г. – журиране
28 май 2019 г. – откриване на изложбата и обявяване на наградите
28 юни 2019 г. – закриване на изложбата

ЗА КОНТАКТИ:
ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца
пл. „Христо Ботев“ № 2, 3000 Враца
е-mail: vratsamuseum@mail.bg
0876 93 97 75 – Христо Божков, гл. уредник в ХГ „Иван Фунев“
0878 886 032 –  Милен Василев, уредник в ХГ „Иван Фунев“

с ъ о б щ е н и я 
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ШЕСТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

В периода 18 октомври – 18 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе 
Шестото биенале на църковните изкуства.
Изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните 
църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи 
в храмовото оформление и богослужебната практика.
Събитието се провежда под патронажа на ректора на Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“.

ОРГАНИЗАТОРИ
Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Православен богословски 
факултет.

ПАРТНЬОРИ
Света Великотърновска митрополия, Съюз на българските художници, 
Представителство на СБХ – Велико Търново и Православен център „Проф. д-р 
Тотю Коев“.

ЦЕЛ
Като традиционен форум за културна комуникация Биеналето популяризира 
съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства.

УЧАСТНИЦИ
Художници, работещи в областта на църковните изкуства.

НАГРАДИ
- Награда на Община Велико Търново в размер на 1000 лв.
- Награда на Великотърновския университет в размер на 500 лв.
- Награда на клуб „Патриарх Евтимий“, Велико Търново, в размер на 500 лв.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
- иконопис – до три творби
- дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани 
творби
- стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или 
проекти на реализирани творби
- утвар, текстил, графика, миниатюра и други – до три творби
- мултимедийно представяне на реализирани творби.
Представените произведения и табла с фотоси да са във вид готов за 
експониране. Заявки за участие в изложбата се приемат до 15 септември 2019 г. 
на електронен адрес: churchart.vtu@abv.bg или пощенски адрес: Светла Иванова, 
Православен богословски факултет, Великотърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2.

с ъ о б щ е н и я
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Желаещите да участват трябва да изпратят качествени фотографии на 
творбите (формат JPG или TIF не по-малко от 300 dpi) и попълнен формуляр 
за участие в електронен вид или по пощата. Творбите се селекционират от 
жури, в състава на което влизат специалисти, определени от организаторите 
и партньорите на Биеналето. Резултатите ще бъдат обявени на 30 септември 
2019 г. в сайта на Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.bg/ 
и в www.pravoslavie.bg.

Творбите за изложбата се приемат от 10 до 12 октомври 2019 г. в изложбени 
зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов“ № 1
тел. 0884 037 556 – Мария Маринова.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Произведения, неотговарящи на обявените условия, няма да бъдат приемани. На 
гърба на всяка от творбите или таблата авторът трябва да посочи: автор, 
наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, 
техника на изпълнение и стойност.

След приключване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или 
на посочения адрес за сметка на автора.
Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 
месец след приключване на изложбата.

Всеки автор ще получи сертификат за участие в Биеналето. Електронният 
каталог ще бъде публикуван в сайта на Православен богословски факултет, в 
pravoslavie.bg и във фейсбук страницата на специалността „Църковни изкуства“.
адрес: Православен богословски факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
ул. „Теодосий Търновски“ № 2, Велико Търново
тел: +359 62 61 82 43, 0878 653 444
e-mail: theolog@uni-vt.bg, churchart.vtu@abv.bg
Официален сайт на ПБФ: http://pbfvt.pravoslavie.bg/
Facebook: Църковни изкуства

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ

Конкурсът се провежда на всеки две години и има за цел да представи, 
пропагандира и стимулира младите български автори до 40-годишна възраст, 
работещи с класически графични техники.
Организатори са сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ“ в лицето на г-н 
Людмил Георгиев и галерия „Графикарт“ под патронажа и съдействието на 
Министерството на културата и галерия „Средец“. 

Представените графики се подреждат в галерия „Средец“ от 26 ноември до 12 
декември 2019 г.

с ъ о б щ е н и я 
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
• Не се изисква такса за участие.
• Приемат се творби, изпълнени в техниките: високопечатни, дълбокопечатни, 

литография, алграфия, сериграфия.
• Авторите да не са навършили 40 години.
• Форматът на изображението да е не по-малък от 35 см и не по-голям от 120 см.
• Работите се представят на графичен отпечатък, до 3 броя графики.
• Творбите трябва да са авторски, собственост на художника и да не са участвали 

в други национални конкурси и изложби.
• Всеки участник надлежно етикетира работите си с име на автора, име на 

творбата, техника, година и размер; електронен адрес и телефон за обратна 
връзка.

• Организаторите апелират за разумни цени на графиките поради факта, че при 
продажба не се взима комисиона.

• Авторите сами поемат разходите по транспортиране до посочените адреси.
• Организаторите се задължават да върнат творбите в срок от един месец след 

закриване на изложбата.

НАГРАДИ
Наградите се определят от петчленното жури от авторитетни български 
художници и критици.

• Първа награда – 2000 лв.
• Втора награда – 1000 лв.
• Трета награда – 700 лв.

Първа награда е съпроводена и с бронзова пластика, дело на скулпторката Лора 
Пармакова. 

Наградените творби остават собственост на  галерия „Графикарт“ – галерия 
за съвременна българска графика.
Наградите се обявяват в деня на откриването на изложбата.

СРОКОВЕ
Творбите се събират от 1 до 15 ноември 2019 г.
Журиране – 18 до 22 ноември 2019 г.
Откриване на изложбата – 26 ноември 2019 г.  от 18 ч. в галерия „Средец“
Закриване на изложбата – 12 декември 2019 г.

Авторите трябва да изпратят работите си в посочения срок на следния адрес:
София, бул. „Александър Стамболийски“ 17, галерия „Средец“, 
Марияна Каракостова, тел.: 02 94 00 971, 0889 257 587

Лице за контакт: Людмил Георгиев, тел.: 0898 517 375;  02 83 53 45
art@ludmilgeorgiev.com

с ъ о б щ е н и я
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ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ 
ПОДПОМАГАТ РОДНОТО ИЗКУСТВО 

На 21 март в СБХ, „Шипка“ 6, на официална церемония 22-ма художници получиха 
творческа субсидия. Даренията се осъществяват с подкрепата на десет от 
най-известните български автори, предоставили безвъзмездно свои творби 
за изготвянето на луксозна графична колекция по инициатива на „Алианц 
България“. Средствата, на стойност от 22 000 лв. са събрани от продажбите 
на колекционерското издание. Проектът е част от мисията на финансовата 
институция в подкрепа на социално значими каузи и се организира в продължение 
на успешното партньорство между компанията и СБХ.

Авторите, дарили своите творби, са Светлин Русев, Георги Чапкънов, Буян 
Филчев, Борислав Стоев, Валентин Старчев, Димо Колибаров, Иван Газдов, 
Иван Нинов, Милко Божков и Стоимен Стоилов. Графиките на художниците 
са монографирани и в поетичната антология „България – Любов“, издадена 
съвместно от „Алианц България“ и Съюза на българските писатели по повод 25-
ата годишнина на „Алианц България“.

Председателят на СБХ Любен Генов връчи творческа субсидия в размер от 
1000 лв. на всеки от 22-мата отличени творци, селектирани от секционните 
ръководства на СБХ сред членовете на организацията. Сред критериите за 
получаване на творческо подпомагане са авторите да са представители на 
различни поколения и направления в изкуството, както и да бъдат активни 
в дейността си. Проектът се извършва и със специалното съдействие на 
Фондация „България 94“.

„Стимулирането на българското изкуство е част от ясно очертаната мисия на 
„Алианц България“ да подкрепя социално значими проекти и инициативи. Смятам, 
че всяка компания с утвърдена лидерска позиция има морална отговорност към 
развитието на духовните ценности на обществото. И тази година отново ще 
вложим силите си в това да насърчаваме стремежа на българските творци да 
откриват нови светове и да продължават да внасят красота в ежедневието 
ни“, коментира Александър Проценко, председател на Изпълнителния комитет 
на „Алианц България“.

с ъ о б щ е н и я 
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НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА 
ЗА ЖИВОПИС „ВЛАДИМИР 
ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА“ 

По традиция и тази година на 1 февру-
ари, на рождения ден на Владимир Ди-
митров – Майстора, в известната на 
всички българи кюстендилска галерия бе 
връчена Националната награда за живо-
пис на името на забележителния худож-
ник. Тържествената церемония започна 
с приветствие и встъпителни думи на 
директора на галерията Валентин Гос-
подинов и продължи с авторитетното 
слово на доц. Ружа Маринска за открива-
нето на изложбата на Анета Дръгуша-
ну, спечелила миналата година награда 
„Майстора“. По-нататък в създалата се 
емоционална атмосфера и на фона на об-
щото вълнение прозвуча и изказването 
на председателя на журито, с което бе 
обявен и новият лауреат. Ритуалното 
връчване на грамота, статуетка и чек 
бе последвано и от поздравителните 
адреси на Министерство на културата и 
на Община Кюстендил.
Националната награда „Владимир Дими-
тров – Майстора“ има дълга история 
с първи период от 1973 до 1989 година, 
последван от прекъсване за повече от 
две десетилетия, и ново начало от 2012 
година. Имената на отличените досега 
художници в приблизителна хроноло-
гична последователност (някои автори 
получават приза и втори път) са: Кирил 
Петров, Илия Петров, Вера Недкова, 
Калина Тасева, Златю Бояджиев, Цвят-
ко Дочев, Иван Ненов, Ненко Балкански, 
Атанас Яранов, Васил Бараков, Теофан 

Сокеров, Александър Петров, Веса Ва-
силева, Атанас Пацев, Стоян Сотиров, 
Генко Генков, Иван Димов, Емил Стойчев, 
Димитър Киров, Бисера Прахова, Георги 
Баев, Милко Божков, Спас Нешовски, Йор-
дан Попов, Йоан Левиев, Румен Гашаров, 
Кольо Витковски, Светлин Русев, Емил 
Попгенчев, Йордан Кацамунски и Надежда 
Кутева, а от 2012 година: Андрей Дани-
ел, Свилен Блажев, Ивайло Мирчев, Ста-
нислав Памукчиев, Николай Майсторов, 
Анета Дръгушану и …
Преди да узнаем кой е новият лауреат, 
е важно да отбележим чия е заслугата 
за възраждането на Национална награда 
за живопис „Владимир Димитров – Май-
стора“. През 2012 година на практика на-
градата бе учредена наново, а наш дълг 
е да изразим признателността си към 
онези, които направиха това възможно. 
Първата благодарност дължим на Об-
щина Кюстендил и лично на уважавания 
кмет Петър Паунов. Заслуга за учредя-
ването на тази награда имат и Михаил 
Калдъръмов, бивш директор на галерия 
„Владимир Димитров – Майстора“, и 
достойният й настоящ ръководител 
– талантливият скулптор Валентин 
Господинов. Специална роля за възкреся-
ването на наградата изигра и големият 
кюстендилски художник Свилен Блажев. 
Благодарност дължим и на целия екип на 
ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ за 
организацията и гостоприемството. 
Призът придоби истинска национална 
значимост благодарение на подкрепа-
та на Министерство на културата на 
Република България. Важна е ролята и 
на третия съучредител – Съюзът на 
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българските художници – с инициатив-
ността, логистиката, професионалния 
потенциал и активността на секция 
„Живопис“.
Традиционно в края на всяка изминала 
година журито, избрано от УС на СБХ, 
заседава, за да определи името на носи-
теля на Националната награда. Този път 
то бе в следния състав: Аделина Филе-
ва, Божидар Бояджиев, Весела Радоева, 
Димитър Петров, Динко Стоев, Любен 
Генов (председател на журито), Мариа-
на Каракостова, Петер Цанев, Ружа Ма-
ринска, Станислав Памукчиев и Сузана 
Каранфилова. Бяха обстойно разгледани и 
обсъдени всички постъпили предложения 
и дискутирани реализираните през 2018 
година самостоятелни изложби. Сред 
тях бяха имената на следните художни-
ци, кандидати за приза: Алла Георгиева, 
Атанас Парушев, Валентин Дончевски, 

Захари Каменов, Румен Жеков, Чавдар 
Петров, Валентин Колев, Василка Мо-
нева, Иван Б. Иванов, Мими Добрева… 
Номинирани бяха следните автори: сли-
венският живописец Атанас Парушев с 
изложба в столичната галерия „Стубел“; 
Атанас Ташев от София и Валентин Дон-
чевски от Стара Загора с мащабни из-
ложби в галерия „Райко Алексиев“; Захари 
Каменов с две  изложби в СГХГ и в ХГ – 
Благоевград; пловдивчанинът Румен Же-
ков с изложба в галерия “L’Union de Paris“, 
както и видинският художник Чавдар 
Петров с изложба в НХГ.
Тазгодишният лауреат, убедително съ-
брал повечето от гласовете на едина-
десетчленното жури се отличава сред 
другите номинирани освен с безспорни-
те качества, отреждащи му това мяс-
то, и с широкия фокус на творческото си 
развитие извън рамките на живописта. 
На голяма част от публиката е известно 
неговото графично изкуство. За други е 
познат и като скулптор, а пластиката в 
една или друга форма и материал често 
присъства в изложбите му равностойно, 
редом с живописните експонати.
В един разговор със Стефан Джамба-
зов за електронното издание „Въпреки.
com“ настоящият лауреат споделя: „Не 
е толкова важно средството, с което се 
изразява художникът. Важно е това, кое-
то иска да каже. Идеята, която иска да 
внуши не само на зрителя, а и да реали-
зира това, което е в него.“ Той не приема 
разделението в художествените среди 
на живописци, графици, текстилци, ке-
рамици… За него е важно какво художни-
кът иска да изрази – важни са идеите, а 
не материалът. Все пак живописта му 
е много любима и той не смята, че тя 
може да изчезне с времето: „…нищо няма 
да умира и всичко ще се възражда като 
феникс, особено живописта, която ще 

Захари Каменов 
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бъде една вечна класика“. Често обича 
да казва: „Чувствам се пътешественик, 
който с картините си обикаля света.“
За голямата си изложба в СГХГ през 2018 
година авторът създава цикъл от 30 го-
лямоформатни живописни творби, с кои-
то обръща поглед към кодовете и езика 
на артефактите от неолита. Тази линия 
е продължена от три тематични цикъла 
от теракота, в които материалът по 
естествен начин извиква у зрителя усе-
щане за нещо осезаемо и земно. Живопис- 
та му е сложна, благородна, ефирна и съ-
щевременно направена със замах, сякаш 
на един дъх. Цялостното впечатление за 
свобода се създава от разливанията на 
боята, които кореспондират с графични 
издрасквания и загатнати форми. Произ-
веденията въздействат на интуитивно 
ниво и позволяват на зрителя да направи 
свой прочит, да интерпретира и от-
крива. По този повод в „Арт кафе“ Лора 
Атанасова пише: „Тази изложба може да 
се разглежда многопластово. От една 
страна, авторът е вдъхновен от нео-
литното изкуство и поглежда към ко-
рените, към началото. От друга – пре-
дизвиква изненада у публиката с избора 
на живописта, чрез която изразява фи-
лософската и творческата си позиция. А 
от трета – създал е произведения от-
въд видимостта на обектите, в духа на 
съвременните практики и прийоми. Вид- 
но е, че темата за праисторическото 
изкуство го е вълнувала отдавна. В зре-
лостта на своята житейска и творче-
ска позиция един автор има достатъчно 
натрупвания, за да пресече пътищата 
на познати символи и знаци със съвре-
менния визуален език и създаването на 
свой собствен речник.“
Настоящият лауреат е завършил „Жи-
вопис“ в Националната художествена 
академия, но през годините получава 

повечето си отличия като график: 1979 
– Награда на СБХ за рисунка на името на 
Илия Бешков; 1981– награда на СБХ за гра-
фика на името на Веселин Стайков; 1987, 
1985, 1983 – награди от Международното 
биенале на графиката във Варна; 1987 
– международна награда за графика на 
фондация „МИКЕТИ“ Италия; 1989 – на-
града „Златен Езоп“ и още много други. 
През 2010 е удостоен с орден „Св. св. Ки-
рил и Методий“ за цялостна творческа 
дейност. Едва през 2016 година получава 
признание и като живописец – става 
носител на награда „Захарий Зограф“. В 
биографията му освен изложбите в Бъл-
гария са вписани и представянията му в 
много други страни по света: Мексико, 
Корея, Германия, Швейцария, Франция, 
Холандия, Япония…
За предишната носителка на наградата 
„Майстора“ Анета Дръгушану знаем, 
че е родена в едно малко селце в Румъ-
ния, но от десетилетия живее и твори 
в живописния дунавски град Видин. По 
някакво стечение на обстоятелствата 
настоящият лауреат е роден именно 
във Видин. От дълги години той живее и 
твори в столицата, но напоследък, може 
би за да се съхрани, е намерил мястото 
на своето ателие в едно закътано пла-
нинско селце. Изглежда, че в самоопреде-
лението „изолиран и капсулиран някъде в 
планината“ е скрита рецептата за по-
стигане на високото майсторство, до-
несло днес на живописеца Захари Каменов 
заслуженото високо творческо отличие 
„Владимир Димитров – Майстора“. Сър-
дечни поздравления и честита Нацио-
нална награда!

Любен Генов
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Захари Каменов / от изложбата „Небесно куче“, СГХГ, 27 април – 27 май 2018 г.
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„ГРАДИНАТА НА ТРЕВАТА“
12 – 23 март 2019 г. 
галерия „Райко Алексиев“, София

Новата изложба на Павел Койчев в га-
лерия „Райко Алексиев“ е поредното 
радостно събитие за почитателите 
на творчеството на автор, на когото 
имат пълното доверие, че неизменно ще 
ги дари с добре премерената доза изис-
кано удоволствие на едно вдъхновяващо 
и винаги изненадващо стойностно изку-
ство. „Градината на тревата“ е визуал-
но пластическо предизвикателство за 
публиката, физическо изпитание за самия 
скулптор и лична провокация с търсени-
те импозантни размери на отделните 
фигури, с излизането от комфортната 
зона на рутината и удобството на вече 
доказано можене. За първи път извън 
рамките на общата скулптурна компо-
зиция художникът е изваял монолитни 
образи, надхвърлящи в пъти мащаба и на 
най-големите фигури от досегашните 
му пластични ансамбли. Струва ми се, че 
и за първи път Павел Койчев пристъпва 
към библейската тема за изкушението. 
В авторската интерпретация на сцена-
та с вкусването от „ябълката на позна-
нието“ прозира и тълкуването ѝ като 
акт на първото отдръпване от зем-
ното ни начало. Кои са пътищата пред 
човечеството, какви са перспективите 
за развитие след откъсване от земните 
пасбища, кои са посоките към другите 
реални светове? В процеса на търсене на 
идея за духовната мощ на човека, за не-
говото израстване, за познанието Павел 
Койчев категорично и по нов начин овла-
дява едно добре познато пространство, 
успява да привлече вниманието ни към 
него отдалече, още от там, откъдето 
в правоъгълния отрязък на прохода към 
експозицията се вижда като на екран 

„Градината на тревата“. Магнетична 
сила ни кара да прекосим този подход 
и да навлезем оттатък… Мощно при-
вличане ни изтегля навътре, до онези 
позиции, от които всички ние ставаме 
част от монумента, местата, от кои-
то белотата и чистотата на формите, 
тежестта и статиката им имат завла-
дяващо въздействие. Движението и по-
коят, напрягащата сила на ракурсите са 
толкова вълнуващи, предадени с такава 
убедителност, че гигантските обеми 
на фигурите и обобщени образи на тези 
древни библейски наши прародители 
респектират. 
Бих препоръчал на всеки от присъст-
валите на многолюдното откриване на 
изложбата на Павел Койчев да намери 
свободно време и да посети поне още 
веднъж „Градината на тревата“, за да 
види отново Адам, Ева и летящата над 
тях „ябълка на познанието“, притихнали 
в отсъствието на други хора в залата, 
така, както ги е гледал и създателят им 
Павел Койчев, аранжирайки тук своята 
версия на може би най-митичния от раз-
казите в библията – разказът за драма-
та в Едем. 
Не знам дали зала „Райко Алексиев“ е най-
доброто в България пространство за 
скулптура, както твърди самият Павел 
Койчев, но очевидно това е най-подхо-
дящото място за Неговата скулптура – 
скулптурата такава, каквато я разбира 
и създава той. За последните две десе-
тилетия изложбите на Павел Койчев, 
разгърнати в експозиционната площ на 
зала „Райко Алексиев“ могат да бъдат 
разглеждани като отделна и много спе-
циална тема в историята на тази гале-
рия. Все още добре си спомняме своеоб-
разния пробив във времето и простран-
ството с „Нещо лично“ през 2013 година 
или зашеметяващия композиционен ви-
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хър на летящите хора от „О, щастливи 
дни…!“ през 2016 година… А как само лети 
времето – в преносния смисъл на този 
абстрактно-алегоричен хронологичен 
полет назад към „изгубения рай“, но и в 
буквалния – защото формален повод за 
това представяне е наближаващата, 
колкото и да не ни се вярва, 80-годишни-
на на Павел Койчев. Респект пред тази 
нестихваща творческа енергия!

Любен Генов

ЗА ПАВЕЛ КОЙЧЕВ

Познавам Павел Койчев от сто години… 
и си мисля за него, разпиляно понякога, с 
добро чувство. Свързват ни много общи 

преживявания от годините на учени-
чеството ни в Художествената гим-
назия, в старата, разрушена преди 2-3 
десетилетия сграда на улица „Шипка“ в 
София. Но какво точно ме подтиква да 
се видя с Павел Койчев, да го потърся в 
тефтерчето с телефони и адреси? Защо 
така, някак си настойчиво, упорито се 
сещам да му се обадя? Никаква случка, 
мое състояние или особен знак „за на-
миране“ на Павката, както му викахме, 
нямаше. А за мен той и досега е Павката 
от Художествената гимназия и общите 
ни екскурзии и катерения по скалите на 
Комините на  Витоша и на слизането ни 
в Джендема на Стара планина. Е… и още 
впечатления от 3-4 запомнени негови 
изложби – необичайни и интересни скулп-
турни изложби в залата „Райко Алек- 

Павел Койчев / Градината на тревата
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сиев“, в СГХГ, изложение край село Осико-
вица…, а сигурно и забравям още няколко 
негови изяви.
Човекът стигна обективно до Луната. 
Лети около земното кълбо по всички по-
соки и техниката улеснява заробващо 
бързо всички ни да мислим, че напредваме. 
За къде? Поради какви успехи и усилия на 
„развитието“ – вселенско, човешко, об-
щочовешко и дълбоко лично развитие?
Разпилените ми мисли в тази насока се по-
явиха, след като неочаквано лесно се чух 
по телефона с Павката. Попитах го как е 
и как са децата и внуците му, а той ми 
каза, че на 12 март 2019 г. ще има изложба в 
„Райко Алексиев“. Зарадвах се много на ус-
пешното ни свързване и се замислих, вече 
на другата сутрин: защо и как – именно 
как?! – с радост чух гласа му и научих от 
него новината за предстоящата изложба. 
При цялата ми вече леко хаотична стар-
ческа мисловност още веднъж се смаях и 
зарадвах на простичкия факт: нова из-
ложба на Павката! А това значеше много 
неща, толкова много важни неща за при-

ятеля – връстник и колега по „изобрази-
телно изкуство“. Като споменавам това 
изобразително, пластично, абстрактно 
или реално изкуство, все още „за очите“, 
преди всичко за преживяваното му чрез 
гледане, си спомних като на забравена 
стара кинолента няколко от изложбите 
на Павел Койчев и неговия винаги нов на-
чин на изразяване в тях.
След телефонното обаждане от вечер-
та и съобщението за подготвяната от 
Павел Койчев изложба, направих отмет-
ка на календара си за датата на откри-
ването. Събуждайки се на другия ден, се 
замислих. Чувствах, че ние все още не 
познаваме дълбоко загадъчните психични 
сили и енергии, които изграждат и кре-
пят човека. Е, разбира се, мисля за човека 
съвременник и същевременно за онзи не-
променен, вечен, упорито заложен като 
устойчива, но все още неясна величина 
човек!!! 
Отидох в библиотеката на Художест-
вената академия и отворих справоч-
ния каталог  на името на Павел Койчев. 
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Прегледах документираните на хартия, 
тиражирани и заложени в библиотеки и 
книжни магазини слова за Павел Койчев.
Какъв „твърд скулптурен материал“ е 
предпочитал Койчев, каква най-неочак-
вана е материалността в някои от из-
ложбите му? Отговорът би бил: всяка-
къв, неочакван и обичайно избягван: от 
хартия, картон, плексиглас, гипс, бали от 
прясно окосена зеленина, от сено и още 
разнородни породи дървесен материал, а 
и други елементи… все необичайни.
Прелиствах статии за Койчев, моногра-
фичен илюстрован албум за Койчев от 
Лозанов, „плуващи“ в отделни публикации 
и други негови творби – те наистина 
плуваха във вода, стояха в Осиковското 
землище или се мъдреха в определени 
местности на Черноморския ни район. А 
за читателя на книгите архитектурно-
пространственото изразяване на Койчев 
и неговите чисто скулптурни изяви с 
островчета от клонаци и с почиващи на 
тях птици всичко това беше ново, впе-
чатляващо и предлагащо необичайно пре-

живяване. И коя е доминиращата нагласа  
на скулптора Койчев? Човекът Койчев! 
Като крайна констатация за явлението 
Павел Койчев е много трудно да се рече 
кратко: реалист мечтател, понякога 
присмехулник или възрожденски възтор-
жен поклонник на природата е той? Не-
изтребим енергичен труженик и неумо-
рим изобретател е той! Същевременно 
в него живее и добродушно-ироничният 
скептик. Но каквито и да са словесните 
определения за таланта у Павел Койчев 
две устойчиви коти в неговата твор-
ческа душевност не са намирали нито 
пластическа изява, нито са го обсебвали. 
Черногледият драматизъм относно съв-
ременността и меланхолната притесне-
ност спрямо съществуващата от приро-
дата трудност за човечеството никога, 
никога не са му били близки.
А това само по себе си е рядка творческа 
сила.

Дора Каменова

Павел Койчев / Градината на тревата
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НОВИ РАБОТИ В ИЗЛОЖБА 
НА БОЖИДАР БОНЧЕВ
12 февруари – 2 март 2019 г.
галерия „Арте“, София

Поредната изложба на Божидар Бончев е 
обявена като „Нови работи“. Но почи-
тателите на художника веднага ще за-
бележат, че това не е съвсем вярно. Тук 
ни посрещат две същества – пришълци, 
познати ни отпреди. И това никак не е 
случайно.
Пътят на Божидар Бончев в изкуството 
на керамиката от самото начало – неза-
висимо от сигурното владеене на мате-
риала и техниките – е белязано с търсе-
не на нова образност, със стремеж към 
навлизане в нови пространства. В една 
територия, сраснала с традицията, той 
навлезе дръзко, покори ни с чудати съ-
щества, крачещи кули, непрактикувани 
комбинации. С изграден усет и вкус към 
форма и цвят, той рискува да преобърне 
всичко и да внуши неподозирани идеи.
И сега, в тази изложба, той предста-
вя последните си творби. Те развиват 
теми и посоки – затова е хубаво, че 
виждаме съществата – но продължават 
напред.
Битува, може би не само у нас, илюзията, 
че художник и публика трябва да бъдат 
в хармоничен диалог. Че публиката, във 
всеки случай просветената, естестве-
но се вживява в създаденото от автора, 
а той пък не пропуска да мисли за зри-
теля. Струва ми се, че реалността е 
по-различна. Художникът витае в свои-
те светове, устремен е към нови изку-
шения. Влече го, блазни го нова тръпка, 
досег до нови неща. Тегли го към безкрая. 
Дали зрителят ще може да го последва? 
Отговорът на този въпрос не е едноз-
начен.
Казвам това, защото не съм убедена, че 

новите творби на Божидар Бончев лесно 
и просто ще се разкрият пред вас. Как 
ще възприемете неговите кръгове, в 
които той е заложил на комбинацията 
на керамиката със стъклото? Веднага 
ли в съзнанието ви ще се оформи чув-
ството на художника към нюансите в 
цветове и фактури? А ажурните глави? 
В тях са преплетени толкова образни 
подтекстове. При това, държа да под-
чертая, че Божидар Бончев е чужд на 
декоративното и външно ефектното, 
към което тъй често са склонни много 
от неговите колеги. Тъкмо обратното. 
Той е насочен към сложното, дълбоко-
то, съдържателното, истински артис-
тичното. Четирите обекта, които ни 
представя тук, заслужават специално 
внимание. Интересът му към „низките“ 
форми в изкуството с тяхната топла 
човещинка, е не просто свидетелство 
за постмодернизма на художника. И на 
пръв поглед в контраст прозвучават 
внушителните по размери чинии, впро-
чем също надхвърлящи познатата, оби-
чайната функционалност.
В заключение, ето ни пред творческите, 
несекващите творчески инвенции на 
Божидар Бончев. И не на последно място 
искам да акцентирам, че нищо при него 
не е тясно домашно, елементарно ту-
кашно. Изкуството му можем да съиз-
мерваме със световните художествени 
процеси, с новите движения на светов-
ната арт сцена.
За всичко това от сърце поздравявам 
художника и не се съмнявам, че ще се 
присъедините към мен.

Ружа Маринска
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EРОТИЧНО ОТ РАЯ 
ИЗЛОЖБА НА АНЖЕЛО КРАСИНИ
6 – 18 март 2019 г.
галерия „Арте“, София

Красотата не подлежи на тематични и 
времеви ограничения. Тя има разни изме-
рения и дава свобода. Анжело Красини е 
от онези художници, които винаги нами-
рат начин да претворят красотата. 
В новите си накити, обединени от мо-
тото „Еротично от рая“, Анжело Кра-
сини овеществява своята дефиниция за 
еротичното. Пластичният размисъл на 
ювелира намира израз в разнообразни би-
жута, където еротиката е загатната 
красота, споделена интимност, откри-
та женственост или притаена чувст-
веност. Еротичното начало художникът 
свързва с рая – от там според него тръг-
ва животът. 
Развивайки темата за любовта, еро-
тиката и привличането, художникът 
акцентира съпътстващата цивилизаци-
ята красота. Интересува се от природа-
та, от наблюдавани и усетени форми, от 
съкровищата, открити по български и 
световни земи. В творческия си път той 
е воден от безпределно любопитство, 
от откривателски интерес към детай-
ла, от изумителна наблюдателност и 
от способността да открива емоцио-
налната мъдрост. Неговата фантазия е 
безгранична.Той се вглежда във всеки де-
тайл, вдъхновява се от всяко измерение 
на живота. 
Красини изработва бижута, отличител-
ни с виртуозното овладяване на матери-
ала и символна поетичност. В тях фор-
мата е изваяна изящно и с мярка. В експо-
зицията всеки накит е персонализирано 
послание, подчинено на тайнството на 
еротичното преживяване. Художникът 
работи със сребро, перли, корал, циркон, 

органично стъкло. В бижутата вгражда 
идеята за библейската относителност 
на времето. Накитите на Анжело Краси-
ни не само притежават лекота и изящ- 
ност, те имат душа. В обектите от 
изложбата се долавят извивки на женско 
тяло, флорални детайли от плодоносна-
та част на цвета, увиващи се цветни 
пъпки – еротични асоциации с привлича-
нето и силата на природата.
Върху еротиката като тема художникът 
ювелир работи през последните 20 годи-
ни. В навечерието на 8 март решава да я 
сподели с публиката. Но не е приключил с 
нея, а продължава да развива идеите си. В 
този смисъл изложбата в галерия „Арте“ 
е с отворен финал, а за Анжело Красини 
еротичното се утвърждава като твор-
ческа посока с продължение.

Даниела Чулова-Маркова

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Анжело Красини / Колие
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МИСТИЧНИ ХОРИЗОНТИ  
ИЗЛОЖБА НА ТАНЮ МИТЕВ
27 февруари – 27 март 2019 г.
Aeterna Art Gallery, Пловдив

Какъв феномен е мистичното? Защо ни 
вълнува във всяка възраст дори при при-
видно тривиални гледки или ситуации? 
Как ни преобразява от делови в чувст-
вителни и развълнувани създания? Кога 
се проявява и къде е скрито?
Мистичното е тук и навсякъде, сега и 
винаги, стига да се намери някой, който 
да ни отвори очите за него.
То е магията на тишината, музиката на 
вятъра, линията на хоризонта, време-
то. То е мигът, в който заставаш пред 
картината и разбираш, че необяснимо 
защо тя и ти тръпнете във вълшебен 
резонанс. Усещането понякога е малко 
плашещо, особено за новака. Но връзка-
та е създадена и споделена. И се нари-
ча любов. А в любовта винаги има нещо 
мистично.
Таню Митев рисува с любов и от любов. 
Учи ни да слушаме тишината. Да от-
варяме себе си към единението с Бога 
и неговото творение. Самият той е 
тих и съзерцателен човек, не бърза, не 
драматизира показно, не крещи за вни-
мание. И картините му са обобщени, 
немногословни и сякаш малко недоизка-
зани. Те дават възможност на зрителя 
да проникне сам в тайнствената им 
атмосфера и образно казано, да довърши 
изречението, да допише загатнатата 
история.
Превърнал е пейзажа в знак. Всяка кар-
тина носи свой уникален образ, житей-
ски път, съдба. Крайно лаконични и пес-
теливи, творбите му поразяват с фило-
софското внушение за земното и небес-
ното като неразривно единство на духа 
и материята. Терените в тези пейзажи 

са мощни, ярки и майсторски пластично 
структурирани. Понякога са вълнисти и 
огнени, сгърчени от конвулсии, сякаш са 
от още неизстиналата лава в момента 
на Сътворението. Друг път разгадаваме 
в тях обекти или артефакти, погреба-
ни в бездната на времето. Това е тя, 
земята ни – хълмове с антропоморфни 
форми като на полегнала да си поеме дъх 
родилка, угари, в които мрачни сенки се 
редуват с пламтящи багри. В някои от 
пейзажите се извисяват източените 
силуети на дървета, които рамкират 
пейзаж в пейзажа или образуват черко-
вен свод, а дори и цяла колонада, устре-
мена към небето като в готическа ка-
тедрала.
Над всичко е кадифената мекота на не-
бето, покой и смирение. Хоризонтът е 
ясно обозначен като отправна точка 
на разсъмването и послание за надежда. 
Светло и чисто като дихание е това 
небе в повечето творби. Но ако има 
облак, той не просто изобразява атмос-
ферно явление, а носи категоричност-
та на пришествие, на знамение. В тези 
пейзажи няма човешко присъствие, зри-
телят е насаме с Вселената, необходимо 
и достатъчно условие за докосване до 
вечните неща.
Макар и съвременен като изказ, Таню 
Митев е в основата си класически жан-
ров художник и жанровото разнообразие 
в картините му далеч не се изчерпва 
с пейзажа. В годините той е създал и 
създава цяла поредица от композиции, 
свързани с жената, цели групи българки, 
чиито силуети са подчинени на специ-
фична, неравноделна музикална ритми-
ка, като ноти в гигантска партитура. 
Някои търсят опора една в друга, слети 
в своеобразния трагизъм на общата ни 
българска орисия. Други леко се полюш-
ват от вятъра или в синхрон с мелодия-
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та на песента. Вероятно вече я чувате. 
Момите са изправили снага като ан-
тични кариатиди, с ръце отпред – да 
защитят утробата. Напълно условни, 
изградени от светлина и сянка, понякога 
изплуващи от геометрична абстракт-
ност. Лицето на всяка сияе като луна в 
мрака – лица на светици от икони с ог-
ромни скръбни очи.
Всъщност темата за вярата е развита 
в друг цикъл творби. Това са картини 
икони. Различни интерпретации на све-
та Богородица с младенеца, препратки 
към ренесансови мадони. Вечната тема 
за борбата между доброто и злото и 
свети Георги. Като кулминация – разпя-
тието. Самотният Спасител на кръста. 
Набедрената му препаска е снежнобяла, 
а бялото е символ на невинността още 

от ранното християнство. Обкръжен е 
само от жени, чиито ореоли се сливат 
с фона, ален като Геена огнена. Всеки 
с кръста си, казваме днес, но от тази 
творба не струи скръб, отчаяние и при-
мирение, а необозрим по силата си заряд, 
вещаещ Възкресението, което в този 
миг никой още и не подозира.
Натюрмортът, този недооценяван не-
заслужено жанр, също присъства в твор-
чеството на Таню Митев. Той доразвива 
присъщата за жанра магнетична мисти-
ка и дори допуска повече разказ от оби-
чайното за него. Подрежда в съвършена 
симетрия цветя и плодове, също като 
в алафрангите на старите пловдивски 
къщи. Или предлага на зрителя необи-
чаен поглед отгоре, при който плодове-
те витаят по собствени орбити като 
слънца и планети в безкрая. Очаквано, 
основен персонаж в тези натюрморти 
е ябълката, извечният символ на изку-
шението и греха, но и на плодоносната 
връзка на мъжа и жената. 
Има много причини да харесваме карти-
ните на Таню Митев. Можем да се по-
зовем на живописните им качества, на 
модерните изразни средства, дори на 
личните ни жанрови предпочитания. Но 
това, с което покоряват, невинаги мо-
жем да го формулираме, защото е отвъд 
стандартните аргументи. Загледани в 
мистичните хоризонти на картините, 
усещаме българския дух, но и безкрая на 
Вселената. Задаваме си вечния въпрос за 
дух и материя, за любовта земна и любов- 
та небесна.
А простичкият отговор се е затаил в 
деликатната съзерцателност, с която 
заставаме пред картината и нашият 
разговор с художника започва.
Честен, одухотворен и безкраен.

Вихра Григорова

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Таню Митев / Притча
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НОСТАЛГИЧНО…  
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ МАРИНОВ
22 януари – 3 февруари 2019 г.
галерия „Лабиринт“, Пловдив

„Носталгично…“ е последният проект на 
Николай Маринов, създаден специално за 
специфичната атмосфера на галерията. 
Вдъхновението на автора идва както  
от връзката и постоянното му завръ-
щане към неговия роден Пловдив, така 
и от търсенето на онези събития, об-
рази, цветове, усещания, които, макар 
и забравени, незабележими, ненапълно 
осъзнати, са силно вкоренени във всеки 
един от нас. 
Тези „завръщания“, носталгията към 
нещо минало и не докрай случило се, към 
първоначалния смисъл на понятия, пред-
мети, думи са представени като основна 

база, начала в творчеството на худож-
ника. „Дом“, „Къщи“, „Дървета“, „Кула“, 
„Моряци“, „Лабиринт“, „Крайбрежие“ са 
само някои от заглавията. Авторът ри-
сува най-обикновени образи и обекти, но 
зрителят винаги получава множество 
варианти за виждане или съпричаст-
ност… И това е така, защото наслаг-
ването на всички тези лица, измерения, 
опростени до елементарност линии, 
петна опитват да кореспондират с 
онази невидима същност на индивида, с 
неизменната връзка с детството, със 
способността за виждане през банал-
ностите на битието, с порива за пъте-
шествия и преоткриване на света.
С проекта „Носталгично…“ Николай Ма-
ринов продължава предишните си проек-
ти „Образи, Пространства, Хоризонти“ 
(галерия „Сезони“, София, 2017) и „Отново 
към Пловдив“ (галерия „Червеното пони“, 
Пловдив, 2017). „Носталгично…“ обога-
тява познатата посока на развитие на 
автора с опита си да скъси дистанцията 
не само чрез по-задълбочено вникване и 
представяне на художествени образи, но 
и с търсене на артистичен диалог, ко-
ректив и съпричастност.

От галерията

ОТКРОВЕНИЯТА 
НА АНТОАН БОЖИНОВ
януари – февруари 2019 г.
галерия „Фотосинтезис“, София

Най-сетне са намери в София галерия 
„Фотосинтезис“, в която целогодишно 
да се излагат произведенията на изяве-
ни български и чуждестранни автори. 
При голям интерес и съпътстващи съ-
бития бе показана изложбата на Антоан 
Божинов „Моите свидетелства (1985 – 

Николай Маринов / Портрет
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1991)“ с куратор Надежда Павлова. Един 
твърде кратък период за създаване на 
цикли като „Щастливците“, „Маските 
на сина ми“, „Социалните домове в Бъл-
гария“ и „Москва – неуспешният пре-
врат“. 
За последния цикъл авторът споделя: 
„През август 1991 г. бях поканен да пред-
ставя изложбата в град Запорожие, Ук-
райна, и да я върна в Москва на 19 август, 
което ми даде възможност да направя 
още едно свидетелство – за неуспеш-
ния военен преврат, или ПУЧ, както рус-
наците го наричат, на който попаднах 
случайно, но проследих с усещането за 
случваща се история.“

Създаването на документални серии 
най-ярко символизира любовта на авто-
ра към избраните теми, които ги обе-
динява документалността в артистич-
ната фотография. Това не са единстве-
ните цикли на Антоан Божинов, има и 
други, от които се отличава „Малките 
хора“.
Във всички поредици се наблюдава прин-
ципът на деконструкцията, при който 
авторът не разглежда снимката като 
затворена даденост, а като отворена 
многопластова мрежа от моментални 
попадения. В цикъла за ПУЧ-а в Москва 
от 1991 г. деконструктивността е по-
казана в отделни големи отпечатъци и 
заедно с червените хартиени акценти 
създава една фотографска инсталация, 
която може да е предмет на отделно 
изследване. 
Отпечатъците във всичките цикли 
стоят като големи полароидни копия, с 
техните притъмнени участъци и вине-
тирания. Множествеността в циклите 
психологично ясно и достатъчно разказ-
ва истината за събитията. Остава мяс-
то за зрителя да заеме своята позиция 
на изобразителната сцена.

Зафер Галибов

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Антоан Божинов / Автортрет

Антоан Божинов / Щастливците
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ДАРЕНИЯ 2015 – 2018 ГОДИНА
30 януари – 21 февруари 2019 г. 
Национална галерия

Изложбата представя една забележи-
телна сбирка от произведения, станали 
част от колекцията на Националната 
галерия благодарение на дарителския 
жест. Актът на дарителството, жест 
с историческа стойност, е завещан от 
предците ни, закодиран в националното 
ни самосъзнание, помогнал за оцеляване 
на народа ни в най-трудните години на 
неговата история. 
Дарителството в България има дълго-
летни традиции още от времето на княз 
Борис I и владетелите след него, които 
поставят основите на ктиторството. 
Най-силно развитие дарителството има 
през Възраждането – с пряко отношение 
към църковно-националното движение, 
образователното и читалищното дело, 
науката и изкуството. Този благороден и 
родолюбив акт е свързан и с формирането 
на националната художествена колекция, 
водеща началото си от Народния музей, 
чиято сбирка също се формира и дообога-
тява основно от дарения. Днес Национал-
ната галерия – най-големият художест-
вен музей в България, притежава над 
42 000 произведения на християнското 
изкуство, живописта, скулптурата, гра-
фиката, декоративното, приложното 
и съвременното изкуство. Колекциите 
на Националната галерия – културният 
портрет на нацията ни, в немалка сте-
пен дължат своята пълнота и предста-
вителност на даренията от български 
и чуждестранни институции и частни 
колекционери, от художници,  техните 
наследници и ценители. Само за периода 
2015 – 2018 г. музейният ни фонд се обога-
тява с над 360 произведения от общо 44 
български и чуждестранни дарители.

В настоящата изложба са включени 50 
произведения, в голямата си част рядко 
или показани за първи път пред публика. 
Това са стилово и жанрово разнообразни 
творби на различни поколения худож-
ници със забележително присъствие в 
света на изкуството. Не бихме могли 
да останем безпристрастни към вели-
колепните икони от XVIII и XIX век, жи-
вописното творчество на големите 
български художници Цено Тодоров, Кочо 
Гърнев, Васил Бараков, на скулпторите 
Иван Лазаров и Любомир Далчев, както и 
към поколението автори с открояващо 
се присъствие в българското изкуство: 
Иван Б. Иванов, Анета Дръгушану, Евгени 
Клинчаров, Весела Бибина, Стефка Аро-
йо, Веса Краваева, Богомил Живков, Иван 
Димов, Стоян Цанев, Чавдар Петров, 
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Цено Тодоров / Портрет на Златка Ганчева 
Златева, 1930 г. Дарение от арх. Ганчо Златев 
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Захари Каменов; към големите майсто-
ри на плаката Стефан Десподов и Камен 
Попов. Техните творби илюстрират 
авторските пластически търсения и 
експерименти с пространството, цве-
та и формата, подчинени на индивиду-
алния почерк на художника и стилови-
те му предпочитания. Художници като 
Станислав Памукчиев, Божидар Бончев, 
Йордан Парушев, Димо Колибаров, Йохан 
Йотов не само провокират със своя ви-
зуално-пластичен език, но и чрез своята 
преподавателска работа формират ана-
литичния и творчески дух на поколения 
млади художници. В авангарда на най-но-
вите търсения в изкуството са Сашо 
Стоицов, Галина Йотова, Боряна Роса 
и Олег Мавромати, Светлана Мирчева. 
Фондовете на Националната галерия се 
обогатиха и с немалък брой чуждестран-
ни автори, сред които пейзажистите 
Алфред Касон и Александър Джаксън, ос-
нователи на Групата на седемте, които 
през първите десетилетия на ХХ в. по-
ставят началото на модерната живопис 
в Канада; космополитният Кристо; едно 

от големите имена в съвременната гра-
фика и плакат – унгарецът Ищван Орос, 
турската художничка Айнур Пехливанлъ и 
не на последно място, една от ключови-
те фигури във фотографията от послед-
ните десетилетия – провокативният 
американец Роджър Балън. 
Трудно е да се обрисуват артистичните 
портрети на всеки един от участва-
щите в изложбата. Селекцията показва 
автори с личен почерк, маниер и стил, с 
ярки творчески биографии и индивидуал-
ност, в по-голямата си част свързани с 
новаторските тенденции в изкуство-
то. В произведенията им откриваме 
традиции и модерност, класика и аван-
гард, художествени и социални послания. 
Майсторството и професионализмът в 
тези творби се измерват с внушение-
то, което излъчват, с размаха на артис-
тичността на изградения художник, в 
умението да се постигне онази индиви-
дуалност, която превръща творбата в 
уникално явление. 

Боряна Вълчанова
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Иван Б. Иванов / Структури, 2007 г. Дарение от автора
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ИЗРАЗНОСТ И СЕМАНТИКА 
ВЛАДИМИР ЗАПРЯНОВ И 
НЕГОВИТЕ ХОРИЗОНТИ ЗА 
РАЗМИСЪЛ
6 – 26 февруари 2019 г.
галерия ОББ, София

В изложбата си „55“ Владимир Запрянов 
разкрива пред погледа на публика и кри-
тика своеобразна артистична равно-
сметка. В пределите ѝ се разчитат по-
соките в творчеството на живописеца. 
Той е от онези автори, за които не ва-
жат моди, тенденции и регламентирани 
вкусове. Запрянов следва своята артис-
тична траектория. Според неговото 
творческо кредо изкуството е призвано 
да отразява реалния свят или да бъде не-
гова алтернатива – своеобразно убежи-
ще, място за бягство. Художникът сре-
ща тези две мисии в творчеството си.
Приоритетни за Владимир Запрянов са 
същността на цвета, спецификата на 
контраста, откровеността на посла-
нието и хармонията. Именно заради това 
платната му въздействат директно и 
жизнеутвърждаващо. Пределно откро-
вен и изключително непосредствен в 
комуникацията, художникът държи на 
мярката – като творчески подход, като 
общуване, като жест, като смисъл. Той 
не обича крайностите и подчинява всич-
ко на изящна артистична отмереност.
Изкуството на Владимир Запрянов е 
отворено; то е начин да извиси мисли и 
идеи, за да ги сподели. Художникът уме-
ло открива пресечната точка, в която 
реалното и абстрактното се срещат, 
за да създадат мистичен, изразителен 
и жив свят. Свят, който е понятен и 
привличащ, без да е забулен в абстракт-
на недоизказаност или шаблонна нату-
ронаподобителност. Владо Запрянов 
провокира с тематични послания, с поз- 

нати, но кодирани образи, с топлота и 
хармония в композицията. Той стопява 
мостовете между различните реалнос- 
ти и акцентира на връзката с природа-
та, общуването с Бог и осмислянето на 
традициите. 
С изложбата „55“ в галерията на ОББ Вла-
димир Запрянов отваря врати към своя 
свят. Темите, към които насочва внима-
нието на зрителя, са ориентирани към 
търсене на смисъла, към комуникацията 
„минало – настояще“. В картините му се 
разчитат храмове, градове, отломки и 
сакрални образи. В тях той среща нату-
рата с абстрактни послания. Проблемът 
за миграцията, за алиенацията и прием-
ствеността е интерпретиран в огне-

Владимир Запрянов / от изложбата
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ни градове, полетели ята, абстрактни 
мишени, в които има живописен разлив 
и конструктивен смисъл. Творецът про-
явява пиетет към културната амалга-
ма по нашите земи, без да е чужд и на 
глобализацията. В пъстрото смесване 
на образни системи Запрянов остава 
свързан с ръкотворния, дори сакрализи-
ран момент при създаване и споделяне на 
произведения. 
За Владимир Запрянов е важен актът на 
съзидание, както и личният прочит на 
реалността, а не циничното изопача-
ване на факти, образи и събития. Кар-
тините му са подвластни единствено 
на удивителното му усещане за мярка. 
А улавянето и осмислянето на мярката 
наред с професионалното владеене на 
форма и композиция са сред най-важните 
неща по пътя на всеки творец. 

Даниела Чулова-Маркова

ХРОНИКА НА ДНИТЕ
ИЗЛОЖБА НА БИСЕРА ВЪЛЕВА  
И ОРЛИН ДВОРЯНОВ
декември 2018 г. – януари 2019 г. 
галерия „Алма матер“ 
Софийски университет

Макар и обединени в единна изява, Бисе-
ра Вълева и Орлин Дворянов използват 
възможностите на двете фактически 
самостоятелни пространства на галери-
ята, за да построят експозициите си на 
базата не толкова на търсенето на до-
пирни точки, колкото на контрапункта.
Бисера Вълева се обръща отново към цен-
трален за нейното творчество проблем, 
свързан с изследването на микрокосмоса 
на интимния свят на човека. Водещи са 
темите за духовната самота, за невъз-
можността да разрушим бариерите, за 

стремежа към свобода на духа. Ядро на 
експозицията е тетраптихът „Хроника 
на дните“ (заглавието съдържа алюзия 
за „Пяна на дните“ на Борис Виан). На-
ред с „Хроника на дните“ в изложбата са 
включени и циклите „Затворени врати“ 
и „Сутрин“, както и серия от три малки 
като формат пейзажа („Свечеряване“, 
„Бряг“ и „Следобед“). 
Четирите части на тетраптиха „Хро-
ника на дните“ са неразривно свързани и 
съставляват единна цялостна компози-
ция с ясно изразен ритъм. Централните 
образи са трите човешки фигури, раз-
положени (капсулирани) в отделни пана, 
като между втората и третата фигура 
има своеобразна цезура. Разделянето на 
човешките образи един от друг би мог-
ло да бъде разглеждано като метафора 
за невъзможността незримите бариери 
между отделните човешки същества да 
бъдат премахнати. Но макар и разделени, 
фигурите са свързани от тънка нишка и 
това е деликатната цъфнала клонка, коя-
то преодолява границите между отдел-
ните пана. А там, където човекът от-
съства, присъстват птиците и клетка-
та – често използвани от художничката 
образи, в които символният подтекст за 
стремежа към свободата на духа е ясно 
четим. Живописта на Бисера Вълева се 
отличава с особена ефирност, с мекота 
при изграждане на формите. Авторката 
преследва внушението по-скоро за не-
доизказаност и загатване, отколкото 
за категорична яснота на изразяването. 
Въздушността на образите, разсеяната 
светлина; играта на светлини, сенки и 
отражения са не денонативи, а конота-
тивни елементи. Пейзажите са мета-
фора на различни състояния, на различни 
взаимоотношения на човека със света, 
а зад затворените врати се крият цели 
вселени.
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Що се отнася до експозицията на Орлин 
Дворянов, когото сме свикнали да виж-
даме по-често в ролята на концептуа-
лен артист, за когото пърформансът и 
инсталацията са основните полета на 
изказ, то тук той се представя със се-
рия от дванадесет картини, обединени 
от може би донякъде ироничния въпрос 
„Имало ли е живот на Марс?“.
Завършил стенопис в години, в които 
експериментирането с изобразителния 
език като че ли беше възможно преди 
всичко в полето на монументално-де-
коративната живопис, тук той сякаш 
се завръща към онези стилистически 
принципи, които стоят в основата на 
изграждането му като художник (ще си 

позволя да цитирам названието на една 
от работите, включени в изложбата – 
„Нещата се множат и избуяват и към 
корена си всяко се завръща“). Заиграва се 
с геометризирата абстракция и стили-
зацията, с изследването на фактурите 
и със сюрреалистичната метаморфоза 
на обектите. Любопитното е, че и тук 
може да бъде направен паралел (който 
обаче може би не е търсен нарочно) с 
литературен текст, а именно с публи-
кувания през 1950 г. сборник „Марсиан-
ски хроники“ на Рей Бредбъри. И както 
в текста на Бредбъри, така и в живо-
писта на Орлин Дворянов става дума за 
своеобразно визионерство, но с обратен 
знак, защото Марс всъщност не означава 
нови хоризонти пред човека. Марс е прос-
то метафора. Всъщност централният 
проблем е този за човешката природа, 
за съдбата на човечеството, и то не в 
някакво имагинерно бъдеще, а тук и сега. 
Художникът представя „дехуманизиран“ 
свят; свят, в който следите от живо-
то човешко присъствие почти липсват, 
но са осезаеми следите от човешката 
дейност в подчиняването на средата: 
различни кристални и решетъчни струк-
тури; елементи, напомнящи механизми; 
но и тъмни аморфни форми, които сякаш 
съдържат примитивна форма на живот. 
А цветето, поникнало в този пуст свят, 
само засилва усещането за отсъствие 
на човешкото. Песимизмът на автора е 
отразен и в афористичните названия на 
отделните произведения: „За луната е 
обичайно да потъне в мрак“, „Водите по-
текоха, а с тях и надеждите“, „Мнимата 
заплаха се превръща в реалност“... Орлин 
Дворянов все пак остава верен на себе си 
и включва в изложбата и инсталация, в 
която (вече в пространството) дораз-
вива темата за противопоставянето 
между геометризираната структура и 

Орлин Дворянов / Непредвидените 
обстоятелства повлияват на развитието
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аморфната форма, между рационалното 
и стихийното.
Проектът „Хроника на дните“ обединя-
ва двама автори, много различни като 
стил, но свързани от интереса към чове-
ка и човешкото. Двете експозиции пред-
ставят две художествени интерпрета-
ции на проблема за съдбата на човека и за 
неговото място в света.

Милена Блажиева

ПОРТРЕТИ
ИЗЛОЖБА НА АТАНАС АТАНАСОВ
17 януари – 12 февруари 2019 г.
галерия „Резонанс“, Пловдив

Артистичният свят на Атанас Атана-
сов винаги е едно добро начало. И това 
е така, когато започне да се говори за 
живописта като многопосочен светъл 
поглед, като начин за личностно и емо-
ционално извисяване, като начин на жи-
вот… И ето, неговата изложба „Порт-
рети“ е първа за 2019 година в графика 
на галерия „Резонанс“. Това не е само спо-
лучливо, щастливо съвпадение, а и инту-
итивен знак, заклинание за успех, едно 
амбициозно намерение за цялата година, 
изпълнена с множество събития в града,  
културна столица на Европа. 
Добре познатата позитивна вирту-
озност, специфичният деликатен ко-
лорит, нестандартният и оригинален 
подбор на личностите, обект на порт-
ретуване, изборът на подходящ формат 
и композиция и още много видими и скри-
ти жестове и знаци – всички те дават 
на художника Атанас Атанасов особена  
вътрешна светлина, магична неповто-
римост и артистична независимост.
„Портретът“ се заявява не само като  
жанр, основна посока, специфична рисун-
ка или повод за лична трансформация на 
натурата, а е и прозорец към основните 
послания на художника. Авторът рисува  
както конкретни хора, така и случайни 
модели от Художествената академия, 
където преподава. Но както изборът на 
обект, така и в избора на формат няма 
нищо случайно. Широта на възприятие-
то, дълбочина в пространството на га-
лерията, изградено изцяло от портрети, 
игра с дистанцията „картина – зрител“ 
– това са само някои от добрите резул-
тати. Картините излъчват светлина… 
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Бисера Вълева / Хроника на дните (детайл)
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и това, знаем, се постига много труд-
но; необходима е както изключителна 
точност като техника, така и вроден 
позитивизъм, вяра, любов към живота. 
Неслучайно мнозина асоциират портре-
тите на Атанас Атанасов с образци от 
Ренесанса.
Условността на художествения образ 
го превръща в знак, който носи свое 
собствено развитие и живот, разпоз-
навателен код, неповторимо излъчване. 
Така е и с произведенията на Атанас 
Атанасов. Изложбата „Портрети“ полу-
чава вниманието на зрителите не само 
заради специфичния стил на рисуване, 
виртуозната светла трансформация на 
реалността, а и заради пресъздадената 
сила на вътрешното сияние у специално 

или случайно избрания обект за порт-
рет, на уловената щастлива божестве-
на искра в изкуството – способност на 
малцина…

Николай Маринов

I LOVE ART.  
РИТУАЛИ НА ИДЕНТИЧНОСТ 
ИЗЛОЖБА НА ВАСКО СЛАВКОВ
18 февруари – 2 март 2019 г.
галерия „Аросита“, София

Предизвикателствата на ситуационно-
то оформление на различни галерии са 
сред предпочитанията на Васко Славков. 
Всяко ново пространство е обект за 
ново решение на структуриране и обжи-
вяване, на вграждане на подбрани идеи и 
развиването им съгласно спецификата на 
даденостите. Такава е според автора и 
поредната му изложба в малката по площ 
галерия „Аросита“, за която темата и 
творбите са създадени, или с други думи, 
ставаме свидетели на поредния „сайт-
специфик арт“– изкуство, създадено за 
конкретното място. Изследванията си 
авторът фокусира върху различни визу-
ални експерименти, превръщайки гале-
рията в лична лаборатория. Изборът му 
този път пада върху татуирането като 
ритуал, което той проектира и върху 
работите, и върху изложбената площ – 
превръща я в един вид тяло, което та-
туира с подбрани образи. Обектите си 
той открива на най-невероятни места, 
от сервиз за автомобилни гуми до би-
така. Тук присъстват живопис, рисунки, 
стенопис, фотография, видео, реди-мейд 
обекти и всичко това, превърнато от 
първоначален кич в творба на изкуство-
то със своеобразна естетика и идейно-
философско съдържание.
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Разбира се, темата е разработвана от 
много художници, но непремено трябва 
да споменем известния белгийски ви-
зуален артист Вим Делвоа с неговите 
татуирани прасета, който впечатлява 
автора.
Още от входа зрителят е посрещнат от 
надписа I LOVE ART, висящ насреща му и 
превърнал се в мото на изложбата. Илюс-
трацията е без съмнение татуировка, 
която носи и самият художник като де-
корация на ръката си и по този начин се 
превръща в обект-творба, част от из-
ложбата.
Разсъжденията на Васко Славков върху 
същността на татуировката обхва-
щат различни битуващи в публичното 
пространство мнения, като едно от 
най-популярните е решението за нещо, 
което ще остане за цял живот, което 
превръща акта на татуиране в ритуал. 
Друго авторово виждане за татуировка-
та е нейната роля на инструмент, чрез 
който могат да се изследват социални 
принадлежности и специфични отно-
шения към тялото, да се конструират 
идентичности. Промяната на личност-

та вследствие на татуиране авторът 
усеща и у самия себе си. Той споделя: 
„Чрез ритуала на промяната аз търся 
нови визуални идентичности. Очаквам и 
зрителят да се включи в това търсене, 
но с малко ирония“. 
Символиката и формите, заимствани от 
татуировките, върху които художникът 
е изградил изложбата „I LOVE ART. Ритуа-
ли на идентичност“ въвеждат зрителя 
в ритуала чрез конструиране на едно 
по-различно галерийното пространство. 
Сред подбраните символи е и мандалата. 
Произхождащ от източна религия, сом-
волът е преоткрит от Карл Юнг и се е 
превърнал в основен елемент на научни-
те му теории; една своеобразна диаграма 
на Вселената в нейната безкрайност, 
събрала в себе си необятно духовно по-
знание; считана за връзка с нашата ин-
туиция, разкриваща емоционални прежи-
вявания от миналото и възможност да 
надникнем в бъдещето, помагайки ни да 
разберем по-добре самоличността си.
Сред посланията на изложбата са усеща-
нията за пробуждане и свобода, за любов 
и щастие, за оптимизъм, духовност, въз-
приемчивост, за творчество и забавле-
ние, за промяна и сила.

Ваня Кубадинска

НЕОБОЗРИМО ЗА КОЛЬО К.
7 – 31 януари 2019 г. 
ГХГ – Пловдив

Изложбата „Необозримо за Кольо Карам-
филов е с ретроспективен характер, а 
произведенията, включени в нея, са при-
тежание на частни колекции, галерии, 
приятели на художника, като някои от 
тях се показват за първи път пред публи-
ка. Тя е опит да се набележат и проследят 
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различните пътища, по които шества-
ше една от най-интересните личнос- 
ти в съвременното българско изкуство, 
да изгради и очертае максимално богат 
образ на твореца и артиста, за когото 
нямаше граници в жанра, техниката и 
полето на изява като график, илюстра-
тор, живописец, скулптор, автор на 
инсталации, сценограф, режисьор. Ку-
раторът проф. Галина Лардева споделя: 
„Неслучайно концепцията на изложбата 
предпочете топосното съчетаване и 
кореспондиране на произведенията пред 
хронологичното експониране, което на-
прави възможно търсенето на по-висока 
визуална плътност и усилването на вът- 
решните връзки между творбите“. 
В експозицията, заела и двете зали на га-
лерията, откриваме широкия темати-
чен, стилов, идеен, жанров и пластичен 
диапазон, в който работи Кольо Карам-
филов. Непоколебимо разпознаваем като 

почерк, отпечатан върху всякакъв ма-
териал – дърво, хартия, платно, всичко, 
което му попадне подръка, напусналият 
ни преди няколко години художник съз-
даде своя лична иконография – загадъч-
на, тайнствена, наситена с естетика 
и символика, намираща се на границата 
между въображение и реалност. 
Кольо Карамфилов често повтаря, че 
за свободния дух почивен ден няма и го 
доказва с неизчерпаемата си творческа 
енергия и мощ. Неподражаем със своята 
универсалност, нестандартен в худо-
жествения изказ, превърнал се в посред-
ник за отразяване на лични послания чрез 
знаци, той съгражда светове витални и 
лирични, мъдри, философски; вглежда се 
дълбоко в образа и душата на човека, зад 
привидното, там, където място намира 
искреното и преживяното през години-
те. Визуалният език, който създава, е 
базиран на знаци кодове, знаци символи. 
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Къща, стол, маса, обувка, риба, слън-
це, капка, зар, длан, сърце, очи... всичко  
излишно е премахнато, остава само 
най-важното, за да изведе идеята, при-
давайки ѝ дълбок смисъл. Няколко щриха, 
линии, форми, нарисувани сякаш на един 
дъх – това е достатъчно! Завладяващ 
със своя минималистичен език, той не 
разказва истории, а отправя послания 
чрез скритата асоциативност на изо-
бразяваното. 
Кольо Карамфилов е фигура, за която на-
дали някой е в състояние да напише слова 
до такава степен изчерпателни, колко-
то нестихващ и неизчерпаем откъм 
творчески импулси бе самият той.

Наташа Ноева

МОГЪЩЕСТВОТО НА БАГРАТА
ИЗЛОЖБА НА 
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ
21 февруари – 2 април 2019 г.
Национална галерия – Двореца

Изложбата на Александър Петров (1916 
– 1983) в Националната художествена 
галерия с куратор Сузана Каранфило-
ва поставя няколко въпроса: за цвета 
като същност на пластическия изказ, 
за взаимодействието родно – чуждо и 
модерността, за целостта на образа на 
художника Александър Петров. 

Гледната точка
Изложбата има за цел да надмогне грани-
ците на клишето и да представи Алек-
сандър Петров в неговата артистична 
цялост – всеобхватно, изчерпателно и 
многоаспектно. Това е постигнато чрез 
нейното структуриране. Произведения-
та са подредени хронологично. Концеп-
цията на художника е презентирана и 
по цикли творби, и по видове – така в 
рамките на определен хронологичен от-
рязък зрителят придобива представа за 
разнообразното творческо наследство 
на Александър Петров.
Експозицията
В пространствата на Двореца е се-
лектирана разнообразна художествена 
продукция – картини с маслени бои и 
пастел, рисунки, ескизи и литографии. 
Важно е да се отбележи, че акцентът не 
е върху христоматийно познати на пуб-
ликата творби. Целта е да се генерира 
допълване на познатата представа за 
художника, да добавят лисващи елемен-
ти в артистичната му физиономия и да 
се разкрият малко известни страни от 
творчеството му (литографиите, как-
то и пастелите са интересна и рядко 
експонирана находка).
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Същността
Александър Петров завършва Художест-
вената академия през 1940 г. в класа на 
проф. Борис Митов. Печатът на Втора-
та световна война личи в рисунки и ес-
кизи от фронта (1944 г.), а посоката на 
творческото му развитие се очертава 
с участието в ОХИ 1959 г. Шейсетте 
години на ХХ век са време, когато ново-
то бавно и трудно си пробива път през 
догми и предразсъдъци към световни-
те художествени процеси. Стремежът 
на младите художници е да предадат 
идеята си по максимално въздействащ 

начин. Темата вече не подчинява дог-
матично средствата. Съвсем естест-
вено Александър Петров се насочва към 
завладяващата сила на цвета и синте-
тичното поднасяне на мотива. Култът 
към живописното при него е свързан с 
възвърната експресивна сила на баграта, 
с използване на контрастни съчетания, 
обобщен, сведен до абстракция впослед-
ствие рисунък. Още от 60-те години 
творбите му звучат модерно. Извадени 
от контекст, те носят повеи от пост- 
импресионизма, експресионизма и дори 
абстракцията. Важен елемент в трак-
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товката им обаче е коренът на тази 
изразност, пречупен през светогледа 
на художника. Безспорно Петров е сред 
авторите, които са запознати с худо-
жествените процеси отвъд границите 
на България. През 60-те години той пъ-
тува до Средна Азия, а по-късно много-
кратно посещава Париж. Спецификата 
на творбите му винаги остава свързана 
с националната традиция. Той изследва 
обреди, обичаи и фолклорни практики, 
вглежда се в колоритните хармонии на 
народната носия, пътува из България и 
се вдъхновява от природните красоти 
край Карлово и село Богдан. Лавандуло-
вите поля и розоберът са емблематични 
за неговото творческо. В платната му 
оживява синтетичният ритъм на труд 
и празник, контрастът през призмата 
на майчината обич, широтата на мор-
ската шир.
За Александър Петров водещото израз-
но средство е цветът. Дори и с днешна 
дата произведенията му стоят живо, 
сякаш току-що са свалени от стати-
ва. Независимо дали работи с бои или с 
пастели, Александър Петров не се стра-
хува от острия дисонантен контраст, 
от провокативната експресия или от  
обобщената форма. Силата на творби-
те му е в синтезираната пластика, ос-
нована на лаконичност, ритъм и интен-
зивен колорит. Той гради формата като 
полага ярък, чист цвят на едри маси. 
Привличащото, граничещо със сблъсък 
звучене се корени в съпоставянето на 
двойки допълнителни (лилаво и зелено) и 
контрастни (червено и зелено) цветове. 
Александър Петров полага петна, кои-
то са мощни, пластични и еднакви като 
светлосила. Оттам идва и усещането за 
светлина и трептяща жизненост.
Изявен колорит и синтезирана форма – 
това са ключовите думи, с които експо-

зицията типизира Александър Петров. 
Техни проявления се откриват в цик-
лите, посветени на труд и празник, в 
привидната лаконичност на ескизите, в 
морските пейзажи или в изведените до 
абстракция мазки. 
Изложбата в НХГ показва 190 произве-
дения от семейството, СГХГ, НХГ. Зад 
нейното публично битие личи трудът, 
свързан с издирването на факти и твор-
би, подреждането на събития и паралели, 
вглеждането в творческата психология 
на една личност, които изграждат въз-
можно най-цялостен облик на Александър 
Петров. Така творецът е анализиран са-
мостоятелно и редом с това е поставен 
в картината на своето време.

Даниела Чулова-Маркова

БЕЛЕЖКИ ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА 
АРТ КНИГА И ГРАФИКА 
ОТ ШВЕЙЦАРИЯ
19 февруари – 16 март 2019 г. 
галерия „Сан Стефано“, София

Изложбата Construct/Dekonstruct, гра-
фика и арт книга, представя творби 
на четирима известни художници от 
Швейцария: Томас Детвилер, Красимира 
Дренска, Даниела Ерни и Дади Вирц. Мно-
гобройни аспекти свързват творческия 
път на тези автори – всички те са спе-
циалисти в областта на изящната гра-
фика, но всеки от тях е избрал строго 
индивидуален начин да си служи с израз-
ните средства на негово разположение. 
Всички те живеят в Базел и всички са 
активни художници с богата галерия от 
участия в изложби както в Швейцария, 
така и извън страната. Наред със сво-
бодната художническата практика и 
четиримата са или са били ангажирани 
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с дългогодишна преподавателска дей-
ност. Томас е основател на издателско-
то ателие „Хое винде Пресе“ в Базел, 
а аз, Красимира Дренска, съм от 2002 г. 
основател и ръководител на групата 
„Кюнстлербух Базел“ (Künstlerbuch Basel).
Имам удоволствието да курирам насто-
ящата изложба и обединих експонатите 
под мотото Construct/Dekonstruct.
Конструирам идва от латинското 
сonstruere. Понятието ни отвежда към 
действието „строя, организирам раз-
нообразни елементи и изграждам ново 
цяло, ръководейки се от предварително 
установен план“. Метафората, водеща 
към създаването на творба на изку-
ството, е лека за намиране.
Деконструкцията или деконструира-
нето означава разрушаване на изгра-
деното и по дефиниция е негативна. 
Отнасяща се до творческия процес, тя 

на пръв поглед като че ли отрича тра-
диционната роля на твореца да съгради 
едно успокоено, уравновесено цяло, да 
пресъздаде видимото като хармония. 
Нека останем в параметрите на ме-
тафората – всъщност тук се предлага 
едно временно разрушаване, което от-
варя пътя към неочаквани, нови комби-
нации на използваните съграждащи еле-
менти. Художниците виждат творбите 
си като поле на динамиката, където по-
етият риск носи и шанса за създаването 
на ситуации на противопоставяне на 
построеното и разрушеното. 
Всеки от авторите избра свободно ин-
дивидуалния си метод на работа. Томас 
Детвилер представя серии от гравюри 
на дърво или линолеум, при които пло-
чата се печата в различни цветови 
варианти. В процеса на работата се 
отстраняват различни части на изобра-
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жението, докато на плочата останат 
само последните печатащи елементи. 
Един деструктивен процес, чийто ре-
зултат е серия от цветови вариации, 
които звучат като музикални етюди. 
Наред с тези творби Томас представя 
и строги черно-бели графични листове, 
изпълнени в техниките на дълбокия пе-
чат – офорт и акватинта. Методът му 
се състои в деконструирането на даде-
ни форми, докато се стигне до една мо-
дулна единица, която впоследствие бива 
вградена в нови композиции, плетеници-
лабиринти с почти орнаментален ха-
рактер. Заглавието на една от сериите 
„Пространство Бумеранг“ ни препраща 
към едно условно пространство на ор-
ганизиран хаос. Модулната единица от-

ново и осезателно създава чувството за 
музикален ритъм.
Даниела Ерни е творец със съвсем разли-
чен натюрел. Една художническа чувст-
вителност с меки контури, с антени, 
настроени да улавят скритите вибра-
ции на органичното. Ето какво пише 
за нея Анита Халдеман, ръководител на 
Кабинета за изящна графика към Музея 
на изкуството Базел: „Същества с неиз-
вестен произход, кадифени или космати, 
с пипала и отверстия, витаят в неопре-
делени пространства. Въпреки че могат 
да бъдат оприличени на морски живот-
ни или подводни растения, те не са от 
този свят. Те живеят във фантазията 
на художничката.“
Самата Даниела Ерни при подготовката 
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на изложбата в разговор с мен сподели: 
„За мен construct/deconstruct означава да 
чувствам отпора на метала. Да поста-
вям знаци, да ги изтривам, да оставям 
следите им. Да се потапям и отдавам 
на червения метал, медната плоча. Дъл-
бокия печат не трябва да е репродукция 
на нещо, по-скоро той е разговор или 
разправа с материала, размишление. За 
тези творби ще използвам няколко мед-
ни плочи, които ръчно ще обработя със 
суха игла и триъгълен шабер. Техниката 
мецотинто е моята предпочитана тех-
ника. Ще печатам плочите една върху 
друга и чрез последователното прибавя-
не на нови линии или цветни форми съ-
държанието на картината ще се преу-
стройва. Така получената картинна кон-
струкция ще подложа на обратния про-
цес на печатане: всеки път ще печатам 
с все по-малко плочи. По този начин ще 
деконструирам, демонтирам постигна-
тото. Допълнително някои елементи 
биха могли да бъдат преработвани или 
напълно отстранени с триъгълния ша-
бер. Този процес би могъл да доведе до 
пълно разкъсване или разрушаване на съ-
държанието на картината. В екстремен 
случай самият носител на композиция-
та, хартията, би могла да бъде нарязана 
или накъсана. Това ще е логичният край 
на процеса на деконструирането.“ 
Сериите, които Даниела представя в 
настоящата изложба, са подбрани така, 
че зрителят може да проследи нейното 
развитие от началото на 90-те години, 
когато тя се дипломира като абсолвент 
на ръководения от мен и Дади Вирц спе-
циален Master Сlass в областта на изящ-
ната графика във Висшето училище за 
изкуство и дизайн Базел.
Дади Вирц е доайенът на нашата група. 
Той е многолик творец, неуморен пъте-
шественик и колекционер на култова 

пластика от Папуа Нова Гвинея. От дъл-
ги години той базира своите произведе-
ния на изчистените графични силуети 
на острови и държави, на лъкатушещи-
те линии на реки или абстрактните ди-
аграми на околосветските си пътувания. 
В този параметър неговото изкуство 
би могло да се нарече концептуално. Ге-
ографските знаци му служат за създава-
нето на една индивидуална граматика на 
изразните средства. 
Дади Вирц строи своя свят от аб-
страктните изображения на конкрет-
ните географски места, които е посе-
тил – за него тези творби са вирту-
алните пространства на паметта. В 
изложбата може да се види една част от 
последната му инсталация „Разполовени 
острови“, състояща се от 100 остров-
ни силуета – рисунки с туш, монтирани 
върху китайска хартия за писма. Декон-
струираните силуети са съпоставени 
по двойки и създават мозайка от стран-
ни, нови съчетания от форми. Авторът 
казва: „Те като че ли са плод на един 
кошмар на изследователя Джеймс Кук!“
Неговата най-представителна инста-
лация в изложбата са 28-те листа от 
серията „Писма от приятели“. В продъл-
жение на 40 години авторът грижовно 
пази писмата от приятели и познати, 
отправени към него още от времето на 
студентските му години в Париж, но и 
след това, по време на престоите му в 
Бразилия и Съединените щати. Този не-
поправим номад съхранява писмата като 
малко съкровище и серията им отрежда 
почетно място в рамките на неговата 
артистична продукция. Оригиналните 
писма са колажирани върху плътна, ръчно 
правена хартия. Монтирани върху тях, 
малките фини рисунки-акварели на Дади 
обогатяват цялостния ефект с леки 
цветни акценти.
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Ето и няколко реда за моите две се-
рии: „Леките“, 2017, и „Конструкции“, 
2018/2019. 
Създавах в продължение на месеци в 
един ъгъл на ателието си ефимерни 
пространствени структури, примки за 
светлината, косо падаща от един висок 
прозорец. Използвах светли, леки тъ-
кани, тънки летвички и гъвкави клонки 
и фотографирах най-интересните ре-
шения. Впоследствие, използвайки тех-
никата пигмент трансфер, прехвърлих 
тези избрани композиции върху фина 
ръчно правена хартия. Така възникнаха 
сериите „Леките“ и „Конструкциите“; 
паралелно – и една редица рисунки с 
креда и туш в по-голям формат. При се-
лекцията на творбите за настоящата 
изложба открих, че мога да ги групирам 
така: 

„Обвивка“ – тя е леко, въздушно излъч-
ване около един център от светлина и 
сянка. Полуотворена, разкриваща или 
защитна, тя призовава празнотата 
и я закриля. „Колона“ – подобна на мен 
вертикална конструкция. Тя се извисява 
свободно в нестабилното си равновесие.
„Двойна фигура“ – зараждащо се движе-
ние. Двойникът от другата страна на 
огледалната ос не е копие на фигурата, а 
нейният вариант и допълнение.
Отдавна бях открила в книгата на Клод 
Леви-Строс „Дивата мисъл“ (La pensée 
sauvage) идеята му, че мисловната дей-
ност у племената (по негово време още 
недокоснати от западната цивилиза-
ция) е един вид bricolage, непринудено 
майсторене, своеобразна игра с поня-
тия, която води до поетични находки. В 
контекста на изострения рационализъм 
на някои водещи съвременни течения в 
изкуството намирам магията на непри-
нудената игра за извънредно важен, спа-
сителен и обновяващ елемент. 
Методът construct/deconstrut не е нов. 
Той е един диалектичен подход, който 
оставя вратата отворена както за 
съмненията, така и за обновлението. 
Пионерите на XX век го използват ак-
тивно и резултатите на тяхната худо-
жническа практика промениха по невъз-
вратим начин светогледа на поколени-
ята творци, които ги последваха и към 
които принадлежим и ние. 
„Конструирам/деконструирам“ е един 
възможен избор между многото. Ние, 
четиримата участници в настоящата 
изложба, го разбираме като средство за 
анализ на видимото в потока на негови-
те непрекъснати промени и го практи-
куваме като постоянно поставяне под 
въпрос на вече постигнатото, едно не-
прекъснато изпробване на различни ре-
шения. Опитът да се документира този 
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процес е предметът на тази изложба. 
Творбата е плод на взаимност. Надявам 
се, че част от енергиите, които впис-
ваме в творбите си, ще бъдат възприе-
ти и от зрителя.
Човешкият дух трябва да остане не-
обвързан и способен винаги да поставя 
нови въпроси.

Красимира Дренска, Базел – София

„РОМАНТИЦИТЕ ОБИЧАТ 
КОНЦЕПТУАЛИЗМА“
ИЗЛОЖБА НА СВИЛЕН СТЕФАНОВ
21 – 31 януари 2019 г.
галерия „Дебют“, София

Галерия „Дебют“ продължава предста-
вянето на художници, възпитаници на 
Художествената гимназия. Началото е 
поставено през 2006 г. с изложба и уър-
кшоп „Техники върху хартия“ на Николай 
Панайотов.
След Свилен Блажев, Ангел Станев, Румен 
Гашаров, Любомир Савинов, Иван Нинов, 

Иван Русев, Ивайло Мирчев, Йордан Па-
рушев, Станислав Памукчиев учениците 
от НУИИ „Илия Петров“ се срещат със 
Свилен Стефанов.
Това, което могат да правят картини-
те на Свилен тук, е да свидетелстват 
за неврозата, която е нашата дейст-
вителност, по думите на Адолф Гот-
либ. Правят го в качеството на образи, 
представящи индивидуално преживяване 
на тази действителност, формулира-
но и интензифицирано със средствата 
на живописта и така споделено като 
опит със зрителя, предлагайки му въз-
можност в общуване с картината да 
проясни собствените си преживявания 
на същата действителност като нов 
опит и разбиране. Тези картини са нови 
и различни, защото новият опит изис-
ква нов израз, както посочва Джон Дюи. 
Те са изразителни, експресивни, но не са 
наивно експресионистични – не се огра-
ничават до това да въплътят себеиз-
разяването на автора и да ни убедят в 
неговата забележителност. (Не че Сви-
лен не е забележителна личност – прос-
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то не е така суетен.) Картините тук 
дават възможност на зрителя да изпи-
та собствената си забележителност в 
общуването с тях. Защо романтиците 
„погребват концептуалисти“ с такова 
съчувствие? Къде води пространството 
на „псевдогеометричната абстракция“? 
Кое може да е по-сладко от „резен диня“? 
Как се справяме с „вълците, преминава-
щи Дунав“? Това не е конспект от въпро-
си за изпит. Просто напомняне, че както 
всяка добра съвременна живопис, тези 
картини съдържат въпроси, изпитвайки 
ги във визуалното си и интелектуално 
възприятие, общувайки с тях, вие мо-
жете да намерите отговори за себе си и 
отношенията ви с променящия се свят.
Впечатляваща е широтата на периме-
търа, в който Свилен използва възмож-
ностите на кавалетната картина като 
формати и жанрове да създаде условия 
на такова общуване. Тук има и компози-
ционно разнообразие, и сложни цветови 
хармонии, и добре темперирано бораве-
не с живописната материя в следата от 
четката – от сочната мазка до прозрач-
ните цветни воали, разкриващи зърна-

та на платното, от блясъка на акцента 
до заглъхващата матовост на цветни 
зони. В премереното съчетание на жи-
вописна култура с непринудеността на 
жеста живописта на Свилен тук беле-
жи сходство с подхода на автори като 
Зигмар Полке и Мартин Кипенбергер. 
Тази хуманистична ирония (съмнявам се 
в продуктивността на хуманизма в из-
куството днес без човечността на иро-
нията) не се обрича на пластическа ас-
кетичност, но и с непринудеността на 
жеста не настоява на мощта на пласти-
ческото в степен, в която преднамере-
ната  сериозност и авторитетността 
на художническия изказ биха ограничили 
свободата за проникване на зрителя в 
„подгъвите“ на образа, възможността 
ни като зрители да бъдем съучастници 
в производството на произведението, 
правейки своите догадки и повече или 
по-малко образовани предположения.
Накрая ще кажа нещо скандално за тази 
живопис – тя носи специфична красота. 
Нейната красота не е лесна – за лесната 
красота има разработен софтуер и той 
се усъвършенства. Картините на Сви-
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лен са хардуер – хардуер за упражняване 
на сетивното, емоционално и интелек-
туално възприятие. Не се смущавайте, 
ако се почувствате привлечени или пре-
дизвикани от някоя от тях, да приемете 
предизвикателството да работите с 
нея. Това общуване може да е възнаграж-
даващо.

Николай Петков

„СЕЛЕНИЯ“ – ЖИВОПИСНИ ХАЙКУ 
5 – 29 март 2019 г.
галерия „Контраст“, София

За родения край морето художник, израс-
нал с взор към безбрежната морска шир и 
хоризонт, там, където се сливат небето 
и морето, подобна изложба на пръв поглед 
не е необичайна. Морски пейзажи и без-
плътни ангели, кръжащи в „Селенията“ 
на Андрей Янев, не виждаме за първи път. 
Майстор на акварела, характерен с цве-
това пестеливост и стигаща до ефир- 
ност монохромност, и този път той ни 
показва своя свят на спокойствие, извън 

шума на ежедневието и бъбривостта на 
живописния детайл. Зрителят отново 
ще се убеди, че храмът на Андрей е при-
родата.
Но това е само очевидният прочит на 
тази изложба и на света на Андрей. Из-
вън него, извън очевидното е личният 
дискурс на художника за смисъла на жи-
вота. Не случайно неговите живописни 
„Селения“ този път са извън видимото.
С необичайните размери в акварелната 
ни традиция неговите пейзажи и ан-
гелски видения наподобяват гигантски 
прозорци към света и носят определено 
изповеден разказ за Спасението.
И ако хоризонтът в детството на ху-
дожника е родил у него страстното же-
лание да го достигне и докосне, своеоб-
разните му акварелни откровения, пока-
зани в галерия „Контраст“, ни приканват 
да  надникнем в неговото лично духовно 
пространство, изпълнено със светлина, 
тишина и вечен покой. Пространство 
извън комерсиалното време, опредме-
тяващо всичко; пространство, в което 
се реят нашите ангели-пазители – без-
плътни и безстрастни. 
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„Селенията“ на Андрей Янев са извън 
стръвта и завистта, леки и свободни 
като хайку. Това е рядко срещана идей-
на и изповедна изложба, напомняща и за 
безкрая на света, извън очевидното, и за 
неговата ограниченост в очевидното.

Аксиния Джурова

„CHAOS“ – ИЗЛОЖБА 
НА НИКОЛАЙ БУЗОВ
21 февруари – 12 март 2019 г.
галерия „Intro“, София
Хаосът според древните гърци е в осно-
вата на всичко. Той е сакралното прос-
транство между небето и земята, вих-
рушка от бушуващи стихии и урагани. 
В митологичен план хаосът поражда мра-
ка, бездната, нощта, но също така и без-
края на „въздухообразната празнота“, на 
всеобемащото и пораждащото начало.  
Последователен в своите търсения при 
избора на обекти и теми, Николай Бузов 
овладява пространството по своя живо-
писно свободен и същевременно струк-
туриран и подреден начин. 
Художникът продължава серията от се-
тивни платна, в които посоката е към 
преосмисляне на света и създаване на 
една друга реалност, която е изцяло кон-
струирана от мисловната вибрация на 
автора. В платната му пространството 
е водещо, то организира всички елемен-
ти и детайли, като пресъздава грубата 
форма и чистата геометрия. Връзката 
и противопоставянето на фрагменти-
те и структурите и тяхното свободно 
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движение ни препращат в енигматични-
те простори и вибрации на Космоса. Жи-
вописната структура и финият изказ в 
платната на Николай Бузов ни въвеждат 
в личния свят на автора, в който той 
изследва „сам себе си, обекта и връзката 
му с цвета и пространството“.
В една статия живописта на художника 

беше определена като космическа геоме-
трия, но по-скоро бих я нарекла мистич-
на геометрия, която обединява в едно 
хаоса и порядъка в живописния свят на 
Николай Бузов.

Диана Драганова-Щир
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Изложба на Иван Савов
21 януари – 8 февруари 2019 г.
галерия „Стубел“, София

Иван Савов / Портрет на Славка Денева 

Изложбата „Портрет на художника като 
млад“ включва около 60 творби, създадени 
от Иван Савов в периода 1959-1964 г. Не-
отдавна известният с многобройните си 
изяви сценограф и живописец открива в 
родната си къща в Сливен стотина почти 
забравени живописни творби. Естестве-
но те носят белега на неговото творче-
ско начало – по онова време авторът е 
едва 16-18 годишен. Носят и отпечатъка 
на времето, в което са създадени – 1960-
те години, период на разкрепостяване на 
темите и изразните средства в българ-
ското изкуство. Разнопосочни влияния се 

кръстосват в произведенията на офор-
мящия се художник – отгласи от импре-
сионизма и експресионизма, от движение-
то „Родно изкуство“, от Славка Денева и 
Иван Кирков, с които го свързват близки 
приятелски връзки. Общият ведър дух на 
тези картини завладява с наивния опти-
мизъм на младия човек и с вярата за едно 
бъдеще в изкуството.

Изложба на Николай Пенков
1 – 15 февруари 2019 г.
галерия-книжарница „София прес“ 

Николай Пенков / Три моми 

„Етномотиви“ е 39-ата самостоятелна 
изложба на автора и е посветена на не-
говата шестдесетгодишнина. Живопис-
ните платна, събрани в нея, са поглед към 
миналото и вечните ценности – майка-
та, раждането, семейството, обичта.



СБХ бюлетинброй
02 / 2019

57

Изложба на секция „Бижута“ 
20 февруари – 8 март 2019 г. 
галерия-книжарница „София прес“

В традиционната изложба на бижутери-
те под надслов „Предчувствие за про-
лет“ свои накити показаха Август Спасов, 
Анна Гюдюлева, Борислав Кръстев, Богда-
на Топрева, Велислава Божинова, Виктор 
Павлов, Владимир Николов, Владимир Ра-
доев, Грагат Айрапетян – Грант, Дани-
ела Радоева, Иво Борисов, Катя Лазарова и 
Снежана Нейкова-Георгиева. 

Снежана Нейкова-Георгиева / Брошки 

Изложба на Маруся Калимерова 
20 януари 2019 г. 
галерия Emisfero arte studio, Рим

Изложбата с непоказвани творби на Ма-
руся Калимерова (1953 – 2017) бе организи-
рана от асоциация „Тексфиларт“ с помощ- 
та на Таня Калимерова, която е завърши-
ла оперно пеене, но следва призванието 
си на художник в областта на текстила 
и нишката, стихията на нейната сестра 
Маруся. 

Изложба в памет на Ирина Колбасова
от 19 януари 2019 г. – продължава 
галерия „Видима“, Севлиево

Борислав Стоев / Композиция 

Изложбата „Лъч светлина“ е в памет на 
Ирина Колбасова, основател и дългого-
дишен директор на галерия „Видима“, и 
е под патронажа на СБХ и „Идеал Стан-
дарт – Видима“. Участват повече от 40 
художници, гостували със самостоятелни 
изложби в галерията през годините. Ири-
на Колбасова е позната като изкуствовед 
и специалист с високи критерии и умения 
на галерист. Тя превърна галерия „Видима“ 
в една от най-престижните галерии за 
съвременно изкуство в страната. 

Изложба на Антон Дончев и Илияна 
Дончева
24 януари – 8 март 2019 г.
галерия „Сан Стефано“, София

„Години наред те се обясняват в любов 
един на друг чрез своето изкуство. Или-
яна безспирно разказва сънищата на своя-
та космогония, населени от приказни и 
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легендарни образи, фантазии, озарени от 
цвят и светлина; оплита своя избраник в 
магическите мрежи на свръхреалните си 
сюжети, въвежда го в света на своята 
комедия дел арте. Антон е непоклатим 
носител на единството – монолит от 
форма, време и пространство, наречено 
традиция.“ (Бисера Йосифова)

Илияна и Антон Дончеви / от изложбата

Изложба „In Love Forever“
4 – 14 февруари 2019 г.
галерия „Аросита“, София

Кокимото / от изложбата 

Изложбата е продължение на предста-
вената преди година Viva Love и в нея 
участват артисти, свободно интер-
претиращи темата за любовта: Калоян 
Илиев – Кокимото, Rassim, Стела Васи-
лева, Стефан Петрунов, Георги Георги-
ев/Jorrras, Соня Ковачева, Сашо Стоицов, 
Йордан Панков/J.Pank, Росица Гецова, Люд- 
мил Лазаров, Лиана Димитрова, Виолета 
Велизарова, Димитър Делчев, Емилия Еми-
лиева и Милка Александрова/Buchi.

Изложба „With 12 Hands“
5 – 23 февруари 2019 г.
галерия „Ракурси“, София

Иван Матеев / Stuck in

В изложбата се представят художниците 
от „Print Nest Studio“ Васил Ангелов, Горан 
Тричковски, Зоран Мише, Ива Димитрова, 
Иван Матеев, Павел Целковски.
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Характерно за графиките на младите ху-
дожници е изграждането на изображение-
то в диапазона на черно-бялото. Съвре-
менното звучене на графичните листове 
се подсилва от актуалността на темите 
в творбите им. 

Изложба на Валери Петров
13 – 30 март 2019 г.
Арт център Къща на художниците, Плевен

Графичните творби на Валери Петров 
печелят с малкия си формат, а също и със 
специфичната техника, която колегите 
му наричат „ала Валери Петров“. Рису-
нъкът нарушава сухия академизъм, носи 
особена знаковост, навяваща тиха печал, 
която кара посетителя да се взира в де-
тайлите и да търси нещо свое. 

Валери Петров / Киприда

Участие на Стефан Алтъков и Лаура 
Димитрова 
3 – 7 март 2019 г.
Фаюм, Египет

Стефан Алтъков и Лаура Димитрова 
участваха в Международния арт форум 

за съвременно изкуство „Арсиной“. Учас-
тниците от Египет, Испания, Япония и 
България бяха запознати със забележи-
телности от района на Фаюм и тради-
ционните култура и фолклор. Двамата 
български автори създадоха творби, 
свързани с културата и историята на 
Египет и Фаюм, с които се представиха 
в заключителната изложба. Форумът и 
тържественото откриване на заключи-
телната изложба бяха широко отразени 
от държавните обществени медии на 
Египет, както и от медиите на  Фаюм.

Изложба на Борис Гондов 
5 февруари – 2 март 2019 г.
галерия „Контраст“

Изложбата „Между Прокоба и Голгота“ 
включва над 20 пластики и 30 рисунки. Ку-
ратор е Аксиния Джурова. „Прокобата на 
човека е житието, битието и страда-
нието, Голгота е самата гибел, но накрая 
идва Възкресението – Истината, защо-
то същността на цялото християнство 
е Истината“ – казва авторът.

Борис Гондов / Отмора
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r e :  и з к у с т в о

„РАЗВЕДРЯВАНЕ“ 
ОТ ДЕЧКО УЗУНОВ

В голямата Обща изложба на СБХ в чест 
на ХІІІ конгрес на БКП на ул. „Шипка“ 6 
(бел. ред. – април 1986 г.) особено значе-
ние имаше като естетически феномен и 
проблем в текущия ни художествен жи-
вот една живописна творба – „Развед-
ряване“.  Нейният автор е добре извес-
тен, за да бъде представен – народният 
художник академик професор Дечко Узу-
нов. Картината е била изложена в Есен-
ния  салон в Париж  през 1985 г., където 
той е почетен член. Какво изобразява 
тя? От горния ѝ ляв ъгъл кървавочерве-
на, примесена с черно багрена материя, 
придружена вдясно от елипсовидно и 
разтеглено черно петно, сякаш символи-
зиращи мрачното ни минало, се разливат 
надолу и диагонално до десния ъгъл в по-
светлочервени, до розови багри, за да се 
стопят в белезникав фон.
Картината е нефигурална и наглед от-
влечена. Но тя не е свободна импрови-
зация, както у Василий Кандински или у 
Вилем де Куунинг, към чиято експресивна 
естетика би могла в най-общ план да се 
съотнесе. Очевидно чрез динамичния по-
рядък и организация  на багрените си из-
разни средства тази картина символи-
зира или внушава идеята за „разведрява-
нето“ като един живописно-пластичен 
есенциал, без всякакви описателни, ба-
нални и наивни образи и фигури. Формал-
но тук е задоволена известната форму-
лировка на Морис Дени, че „всяка картина 
е преди всичко една плоскост, запълнена 
с бои в известен порядък“. Този порядък 
в Дечко-Узуновото табло е нанесен с 

максимална творческа непосредстве-
ност, но с вътрешно измерена режисура 
и действа като „психичен разказ“ с чис-
тите си колоритни стойности и опера-
тивно разположение. Със свойствения 
си голям багрен усет и художествена 
мярка авторът е развил пулсацията, 
флуктуацията и оттичането на наси-
тената багрена вълна, за да осъществи 
тематичния замисъл за разведряването. 
За да се избегне елементарното асоциа-
тивно покритие на идеята чрез някакво 
„сюжетно“ решение (например „Утро“, 
„Зазоряване“ над теренен хоризонт), су-
гестивните тъмни маси изхождат горе 
от чистото картинно пространство и 
се развиват към разсветляване надолу 
с вещата артистична манипулация на 
художника. Трябва още да се подчертае, 
че въпреки че замисълът на картината 
е решен автономно от натурата и иде-
ограмно само чрез колоритната стихия, 
картината не е нито „плоска“, нито 
елементарна. Тя притежава осезателна 
сетивност или пластичност в сложните 

Дечко Узунов / Разведряване
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си и дълбоки тоналности, фактурни пре-
ливания и интерференции.
Идейното съдържание на творбата е 
екстрахирано и конкретизирано чрез 
завладяващо постигнатата сугестия 
на замисъла. Този двоен ход е дал въз-
можност на художника да остане верен 
на себе си – да запази свойствената си 
живописна система на импресивно-екс-
пресивна недоизказаност и недоизрабо-
теност, с която той от самото начало 
получи мечтателността си на „Детски 
портрет“ и смекчи корпулентността 
на Кръстю-Сарафовия „Фалстаф“ или 
придаде романтична отдалеченост на 
възрожденската „Копривщенка“, после 
тази дълга поредица от фолклорни „Бъл-
гарски мадони“, подживописвани и над-
живописвани с флуидни акварелни поли-
фонии, докато дойде до стенописите в 
НДК, изписани само с нюанси и сияния от 
материята и багрите. „Разведряване“ 
е логичният, но не и крайният финал на 
този дълъг творчески път и търсения, 
които отвеждат художника в „задго-
вора“ на зримата образност и му дават 
възможност да ни действа само с пото-
ка на живописната материя повече, от-
колкото с изяснената видимост. В този 
смисъл „Разведряване“ е може би най-
крупният и най-убедителният досега 
опит и постижение у нас за автономно 
творческо изказване, в който при това 
са превъзмогнати и маниерно-субектив-
ното настроение и виждане. Такъв суве-
ренен творчески акт може да си позволи 
само даровит художник, който след дъл-
гите си щудирания може да отстрани 
външните първични сигнали и да търси 
адекватен изказ на психичната и идей-

но-философската феноменология. С това 
Първомайсторът  на нашата живопис 
н.х. Дечко Узунов утвърждава актуалния 
девиз, че „Нашата култура е една отво-
рена система, която усвоява всичко най-
хубаво от световната култура“, и поема 
риска да даде пример и урок за равнение 
със силния безмълвен говор на съвремен-
ното условно, нефигурално абстрахирано 
изкуство.

Кирил Кръстев,  
списание „Изкуство“, брой 7/1986
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Дечко Узунов / Портрет
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СБОГУВАМЕ СЕ 
СЪС СТОЯН ЦАНЕВ

Сбогуваме се със Стоян Цанев, худож-
никът, който извиси българската плас-
тична култура до впечатляващо между-
народно признание. Неизразимо трудно е 
да се говори в минало време за личност 
и творец, чийто мащаб словото не би 
могло да обхване и изрази.
Повече от четири десетилетия яркото 
му присъствие в художествения живот е 
белязано от безкомпромисен нравствен 
и естетически максимализъм и много-
посочни артистични превъплъщения. 
Започнал с впечатляващи изяви в кава-
летната живопис и тиражната графика, 
полският възпитаник впоследствие па-
ралелно разгръща яркото си дарование и 
в областта на керамиката. Творбите му 
провокират зрителя към проницателно 
вглеждане, далеч надхвърлящо сферата 
на чисто съзерцателното. Многоликата 
му артистична природа, неподвластна 
на строго дефинирани стилови маркери, 
е белязана от оригинална иконографска 
система, доминирана от лапидарните 
ударения на образа знак.
В творчеството му ясно се откроя-
ва една органична вътрешна логика на 
развитие – плод на зададени и задавани 
посоки в общението между автора и 
творбата. Запазва се квинтесенцията в 
художествения му възглед, но се тран-
сформира от своеобразна метафорична 
фигуративност до чистотата на знак, 
до движение на четката, което син-
тезира и овеществява впечатляваща 
по мащаба си сугестивна наситеност. 

Модификациите в пластическия изказ 
се осъществяват почти недоловимо, 
сякаш следвайки предначертана траек-
тория.
Овладеният в пределна степен плас-
тичен синтаксис, както и богатият 
формален регистър, с който си служи, 
разширяват пределно обхвата на твор-
ческите му търсения, като същевре-
менно разколебават традиционните за 
изкуството морфологични рамки.
Синтетичният пластически изказ на 
Стоян Цанев придава особена мощ на 
неговите индиректно поднесени идей-
ни послания. Създавайки своя самобит-
на иконографска система, той насища 
до предел сугестивната плътност на 
всеки милиметър от картинното поле. 
В лаконичните си автокоментари той 
споделя: „В моите работи... всичко 
тръгва от размислите ми за времето, 
пространството, началото, раждането 
на големите неща... облякъл съм тези 
размисли в мой пластичен език. Не давам 
отговор за нещата, които ме вълнуват. 
Ако човек има моята чувствителност, 
неизбежно ще ме разбере.“
Същностните характеристики на 
творчеството му отвеждат зрителя 
отвъд съзерцанието, за да го въведат 
в лабиринта на творческото вглъбява-
не, което преодолява границата, деля-
ща фигуративно и абстрактно, обемно 
и двуизмерно, наративно и сугестивно. 
Вглъбен и органичен в търсенията си, 
Стоян Цанев достига художествени 
стойности, далеч надхвърлящи нацио-
налните мащаби.
За творчеството си е удостоен с редица 
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престижни отличия. Негови произведе-
ния са част от някои от най-значимите 
световни художествени сбирки – На-
ционален фонд за изящни изкуства, Па-
риж, Франция, Национална библиотека, 
Париж, Франция, Колекция „Арт Диалог“, 
Париж, Франция, Музей за изящни изку-
ства, Купио, Финландия, Музей за модер-
но изкуство, Делхи, Индия, Национална 
художествена галерия, Осло, Норвегия, 
Национална художествена галерия, Пра-
га, Чехия, Музей за модерно изкуство, 
Фредрикстад, Норвегия, Музей за изящ-
ни изкуства „А. С. Пушкин“, Москва, Ру-
сия, Музей за изкуство „Минт“, Шарлот, 
Северна Каролина – САЩ, Конгресна биб-
лиотека, Вашингтон, САЩ, Нова галерия 
– Самлунг Лудвиг, Аахен, Германия, Музей 
за модерна графика, Кайро, Египет, как-

то и редица частни колекции. Произве-
денията му са собственост и на Нацио-
налната галерия, Софийската градска 
художествена галерия, художествените 
галерии на Пловдив, Варна, Бургас, Ста-
ра Загора, Велико Търново, Русе, Сливен, 
Добрич и на множество частни сбирки у 
нас. Представя творчеството си в ре-
дица индивидуални и колективни излож-
би в България и чужбина.
Стоян Цанев е представен в автори-
тетните международни издания The 
Macmillan Encyclopedia of Art, London, 
1981, и Contemporary Art Print of the World, 
Kyoto, 1989.
С несекващия си устрем към самоусъ-
вършенстване разширява непрестанно 
собствените си артистични хоризонти 
и встъпва в съревнование със самия себе 
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Стоян Цанев / Вечност, 2014



СБХ бюлетин брой
02 /2019

64

i n  m e m o r i a m

Стоян Цанев / Послание, 2016
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си, съграждайки впечатляващо по мащаба 
и размаха си творческо дело. Със своя 
присъщ духовен аристократизъм фор-
мира мощна естетическа антитеза на 
всичко неискрено и наподобително. 
С абсолютното владеене на художест-
веното градиво той е достоен за „въз-
хвалата на ръката“, произнесена от 
Анри Фосийон. В съвършения му артис-
тичен жест отеква далечният отглас 
от извечната битка на предците да 
облагородят и одухотворят суровата 
първичност на материята.
Стоян неотклонно следваше личното 
си творческо верую и беше радетел за 
съзидание на всички нива в ежедневното 
битие. Зададе нови, непоклатими кри-
терии, с които да измерваме израства-
нето на личността по пътя ѝ към веч-
ността.
Плод на необятния му душевен свят и 
изключително изтънчена чувствител-
ност са творбите, даващи облик на не-
назовимото и ваещи необяснимото.
Ако приемем, че да си художник е профе-
сия, то да бъдеш творец е мисия! Стоян 
изпълни своята мисия с изключителен 
аристократизъм, дързост, непоколебим 
устрем и несекващ плам.
Мощта на неговите духовни проникно-
вения, на многопосочните му интелек-
туални натрупвания и философски про-
зрения го извисяват в орбита, в която 
е и самотен колос, и неделима част от 
най-високия културен елит. Тепърва 
ще осмислим измеренията на тази не-
изразима с думи загуба за българската 
култура, но и непреходната стойност 
и размаха на онова, което Стоян Цанев 
превърна в абсолютно битие, надхвър-
лящо границата между материално и 
нематериално.
Той задава нови мащаби като личност, 
като духовен мир, като творец. Оставя 

незаличима празнота за всички, които 
имахме привилегията да споделим зем-
ния му път, но безценният духовен дар, 
чрез който ни подари миг от вечност-
та, е и ще бъде!
Светъл път нагоре, Стояне! 
Благодарим ти! 

Елица Терзиева

i n  m e m o r i a m

Стоян Цанев / Бяло, черно и сиво, 2018
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АКЦИЯ СРЕЩУ ЗАБРАВАТА
Константин Денев 
„Потъващи скулптури“
 21 юни – 12 юли 2012
галерия „Резонанс“, Пловдив

Това не е просто поредната силна из-
ложба в галерия „Резонанс“. Да, тя се 
осъществява чрез своите обемно-прос-
транствени, пластични характеристи-
ки, със своя материал, експресия и есте-
тика, но това не е всичко.
За тези, които са имали чувствител-
ност за повратите и битието на бъл-
гарското изкуство от последните 20 
години и които познават творчество-
то на Константин Денев, изложбата 
„Потъващи скулптури“ е артистична 
акция, която извежда знаково трав-
матичния, скептичен поглед към едно 
близко минало с неговите утопии и нес-
бъднатост. Време с много творческа 
енергия, качество и резултати, остана-
ли извън институционалната защита и 
потънали в забрава.
Какво се случи с българската скулптура 
от началото на 1990-те до днес? Ре-
конструкцията е частично възможна 
в колекцията на Юго Вутен в Белгия и 
съвсем фрагментарно и незначително 
в колекциите в България. Какво се случи 
с „Торните бръмбари“ на Павел Койчев, 
оставени на вятъра и дъжда, с цяла из-
ложба на Иван Русев от градежи с кир-
пичени тухли, които се върнаха отново 
в пръстта? Какво се случи с десетки 
изключителни произведения, знакови за 
българската култура, оставени на при-
родата да си ги прибере?
Коста Денев събра изтлелите останки 
на своята дървена пластика, завършен 
зрял период в неговата биография, раз-
ряза ги и ги прекомпозира за нов живот, 
епилог на цял един отрязък от него-

вия дълбоко смислен и последователен 
творчески живот.
Познавам тези скулптури. Спомням си 
творческия опий на Коста, когато от-
криваше за себе си абсолюта на чистата 
пластична форма. Спомням си времето 
с колективния патос на цяла генерация 
художници, които трескаво разкриваха 
себе си в енигматичната сила на пла-
стическия абстрактен идиом – време на 
много енергия, очакване и надежди.
Тогава, в края на 80-те и 90-те години 
на отминалия век, не знаехме, че запад-
ните философи, културолози, социоло-
зи говорят за край на историята, край 
на идеологиите, край на изкуството. 

i n  m e m o r i a m

Константин Денев 
Субективна триизмерност
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Малко знаехме, а и не искахме да знаем 
за ироничния постмодерен скепсис по 
отношение на красивия, неосъществен 
проект на модернизма. Героите на този 
грандиозен утопичен проект, наречен 
Модернизъм, днес са в световните му-
зеи и носят ореола, осветеността на 
това красиво идеалистично време за из-
куството.
Героите на нашия, новия български плас-
тицизъм от 90-те години имаха участ-
та да творят в условията на пълна 
институционална разруха, на нищета и 
с травматичното усещане за неосъщес-
твеност.
Днес Константин Денев заравя част от 
тялото си на скулптор. Извършва риту-
ален жест на саможертвено самополага-
не в некропола на българската култура. 
Естетизира отломките на цял период 
от своето творчество с изключително 
тънка рефлексия за пътя и смисъла, за 
нищожността на времето и битието, 
в което живеем. Превръща този артис-
тичен акт в акция срещу забравата, 
немарата, тоталната безотговорност 
към културната памет. Прави го без из-
лишна драма, някак тихо, даже с тънка 
самоирония, с мъдростта на човек, кой-
то е разбрал, приел и простил.
В своя текст за изложбата Коста от-
кровено споделя: „Давам си сметка, че 
съм твърде малък, за да потъна ти-
танично. Високомерно е да мисля, че 
с мен ще свърши светът, а и не искам 
това, защото имам внук. В малкия ма-
щаб на моето битие на човек и худож-
ник смъртта на мама и изчезването на 
нейния свят е по-значимо събитие от 
потъването на „Титаник“. Нарязването 
на старите ми скулптури за мен звучи 
апокалиптично и е болезнено като ря-
зането на ухо. С тази експозиция искам 
да ви направя съпричастни към едно не-

значително, кратковременно потъване, 
за да съпреживеете моето усещане за 
неустойчивост на терена, за несигур-
ност на пространството и времето, за 
нещата, които правя, обичам и вярвам. 
Моля се това усещане да е само мое...“.
Не крия вълнението си от този артис-
тичен акт, който символично потапя в 
безпаметието на националния нихили-
зъм енергията, усилията, утопиите и 
надеждите на няколко поколения худож-
ници. Художниците на прехода...
 

Станислав Памукчиев

(Статията е публикувана във 
в. „Култура“, бр. 6 от 6 юли 2012 г.; 

с разрешението на автора)
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Константин Денев / Аз, Буки, Веди
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ЮЛИАНА МАНОЛЕВА (1959 – 2018)

За смъртта на Юлиана Манолева научихме преди броени дни от 
нейния съпруг. Починала е на 12 януари 2018 г. в Падуа, Италия, 
където живее и работи повече от 20 години.  Родена е в София. 
Завършва Художествената академия. Тя е член на секция „Графика 
и илюстрация“. Творческите и интереси са с доста широк диапа-
зон на съвременното изкуство – графика, керамика, фотография. 
Изложби и участия има в редица европейски страни.

ВАСИЛКА РАДЕВА (1925 – 2019)

Василка Радева е родена в Кнежа, област Плевен. От 1947 г. жи-
вее и работи в София. През 1953 г. завършва Художествената ака-
демия в класа на проф. Никола Ганушев и проф. Илия Петров със 
специалност „Живопис“. Дългогодишен преподавател по рисуване 
и изобразително изкуство в 10 ЕСПУ в София. Базов и образцов 
учител на Художествената академия от 70-те години до своето 
пенсиониране. Била е член на Ателието на учителя художник в Со-
фия, участвала е в национални изложби на учителите художници. 

БЛАГОЙ ИЛИЕВ (1926 – 2019)

Благой Илиев е роден в с. Бяга, Пазарджишко. През 1952 г. завършва 
скулптура в Художествената академия при проф. Марко Марков. 
Работи в областта на сюжетно-тематичната скулптура и в де-
коративно-монументалния жанр. Неговите монументални твор-
би се отличават с категоричен пластичен език, висока професио-
нална култура и емоционалност. Негови творби са награждавани 
с награди на СБХ. Дългогодишен преподавател в Художествената 
гимназия.

i n  m e m o r i a m
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СТОЯН ЦАНЕВ (1946 – 2019)

Стоян Цанев е роден в Бургас, мястото, където винаги се е завръ-
щал... Завършва Академията за изящни изкуства във Варшава през 
1973 г. с награда на министъра на културата на Полша. Още първи-
те му участия и изложби са приносни за процесите в съвременна-
та българска графика, сред чиито безспорни майстори се нарежда. 

Наградите от Краков, Сау Паулу, Ню Йорк, Варна са доказателство 
за постиженията и влиянието му, което се разпростира далеч 
отвъд локалното.През последните десетилетия творческите 
му изяви надхвърлят областта на графиката и се простират в 
живописта и керамиката, където оставят забележителни следи.

АЛЕКСАНДЪР РАЙКОВ (1961 – 2019)

Александър Райков завърши живота си в Париж, където живя по-
вече от 20 години. Роден е в София. През 1985 г. се дипломира в 
Художествената академия в класа по живопис на проф. Найден Пе-
тков. В интервю той определя своя свят като безкрайна жажда 
да търсиш и откриваш, жажда за познание и проникновение. И 
това е видно в творчеството му, където не поставя граници 
между изящно и приложно изкуство, занимава се с живопис, ин-
сталация, дизайн. 

Наследник на аристократичната руска фамилия Воронови, пътят 
му към Париж, където се установяват неговите предци, е като 
че ли предопределен. Домът му там е също обект на изкуството, 
но и място за срещи на съмишленици от артистичния свят.

i n  m e m o r i a m



СБХ бюлетин брой
02 /2019

70

ЧАВДАР ПАШЕВ (1928 – 2019)

Чавдар Пашев е роден в пловдивското село Конуш и цели-
ят му живот е свързан с Пловдив. През 1953 г. завършва Худо-
жествената академия в София при проф. Панайот Панайотов.  
Отдаден на изкуството, той допуска в своя свят на художник 
малцина, „отказва да се съобразява с общоприетото схващане 
за предназначението на произведенията от пластическата кул-
тура; картините, извикани на живот от ръцете му, са не само 
свидни рожби, те са част от неговото съществуване, мирогледа, 
настоящето и бъдещето му“, по думите на близък приятел.

СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ (1925 – 2019)

Проф. Серафим Серафимов е роден във Видин. Завършва сценогра-
фия в Художествената академия при проф. Иван Пенков и дизайн 
в Художествената академия в Берлин при проф. Руди Хьогнер. За-
вършва аспирантура по дизайн в Берлин, защитава доцентура в 
Академията за изкуство и дизайн в гр. Хале, където е асистент, 
доцент и гост-професор. Основател на специалността „Дизайн 
на детската среда” в Художествената академия в София и един 
от основателите на департамент „Пластични изкуства“ в Нов 
български университет. 

АРГИР МАНАСИЕВ (1939 – 2019)

Аргир Манасиев е роден в Благоевград и творческият му път е 
свързан с региона. Завършва Художествената академия през 1969 
г. в класа на проф. Александър Поплилов. Работи в областта на мо-
нументалните изкуства и живописта. Той е наследник на големия 
воевода на ВМРО Аргир Манасиев и целият му живот е белязан от 
фамилията и променливото отношение на властта към истори-
ята на македонското движение. 

i n  m e m o r i a m
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ТОДОР ВАКОВ (1946 – 2019)

Тодор Ваков е роден в с. Хайредин, Врачанско. Завършва Велико-
търновския университет, специалност „Декоративно-монумен-
тална живопис“, при доц. Никола Гелов. Член е на СБХ от 1982 г., 
секция „Живопис“. Работи в областта на графиката, живописта и 
рисунката. Творбите му са определяни като симбиоза между бъл-
гарския фолклор и модерното изкуство. 

В биографията му има над 20 самостоятелни изложби, многоброй-
ни участия в експозиции в Париж, Ню Йорк, Лондон, Берлин и др. 
Живописни платна на художника се намират в частни колекции в 
над 25 държави от цял свят. Автор е на стихове, издадени в ня-
колко стихосбирки.

КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ – КОСТИКА (1952 – 2019)

Константин Симеонов е роден в Долни Дъбник, Плевенско. През 
1978 г. завършва Художествената академия, специалност „Скулп-
тура“, при проф. Димитър Даскалов. Член е на плевенската група 
на СБХ и през 2016 г. е удостоен с годишната награда „Св. Пимен 
Зограф“. 

Работи в творчески тандем със съпругата си Убавка Тончев в 
областта на монументалната скулптура и малката пластика от 
камък и бронз и представят творбите си в многобройни общи 
изложби.

i n  m e m o r i a m
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КОНСТАНТИН ДЕНЕВ (1954 – 2019)

Проф. Константин Денев е роден в Стара Загора. През 1979 г. за-
вършва Великотърновския университет, специалност „Скулптура“, 
 при проф. Ненко Маров. През 1981 г. е приет за асистент в същия 
факултет и преминава през всички степени на преподавателска 
дейност, като през 2000 г. ВАК му присъжда званието професор. 
Работи във всички жанрове на скулптурата. 

Последната му изложба е през 2012 г. в Пловдив, за която унищожа-
ва създадените до момента свои скулптури. 

i n  m e m o r i a m



Константин Денев / Сянка на перде
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