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програма

ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ НА СБХ, „ШИПКА“ 6
МИНИМАЛИЗЪМ BG
5 март – 2 април 2020, 1. етаж, зала 1A
откриване – 5 март, 18 часа
Национална изложба Карикатура
3 – 23 април 2020, 2. етаж
откриване – 3 април, 18 часа
Национален конкурс за живопис, скулптура и графика Алианц България
15 април – 13 май 2020, 1. етаж, зали 1A, 1B, 1C
откриване – 15 април, 18 часа
Изложба фотография на художника Александър Сертев
28 април – 12 май 2020, 2. етаж
откриване – 28 април, 18 часа
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ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА НА СБХ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, „РАКОВСКИ“ 125
Хоризонти – изложба на Дончо Захариев
12 – 28 март 2020
откриване – 12 март, 18 часа
В началото – фотоизложба на Сандро Арабян
2 – 23 април 2020
откриване – 2 април, 18 часа
100 години Фелини – изложба фотография
на Италиански културен институт
29 април – 29 май 2020
откриване – 29 април, 18 часа

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“
Schein – изложба на Гергана Николова
10 – 27 март 2020
откриване – 10 март, 18 часа
Изложба на Иван Димов
21 април – 15 май 2020
откриване – 21 април, 18 часа
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НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА
ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛИВЕН 2019
Изложбата бе открита на 25 октомври 2019 в ХГ „Сирак Скитник“ в Сливен.
Журито определи следните награди:
ЖИВОПИС

1. Николина Джановска
2. Анастасия Тонкова
3. Румен Петков

ГРАФИКА

1. Зоран Мише
2. Деница Янева
3. Димитър Каратонев

СКУЛПТУРА

1. Иван Стоянов
2. Димитринка Дойчинова
3. Цветан Цветков

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ФОРМИ

Александър Дойчинов

МЛАД АВТОР

Борислава Захариева

АВТОР ОТ СЛИВЕН

Веселин Дамянов – Вес
Награда „Сирак Скитник“ не бе присъдена.

ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ 13
Изложбата ще бъде представена в галерията на СБХ, ул. „Шипка“ 6, зала 1A.
Отворена е за всички художници.
Приемане на работите – 14 юли 2020 (вторник), от 11.00 до 18.00,
СБХ, „Шипка“ 6, в зала 1A.
Откриване – 16 юли (четвъртък), СБХ, 18.00 часа.
Членовете на Секция 13 не подлежат на журиране. Нечленовете на секцията
се журират.
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ОБЩА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИИТЕ „ЖИВОПИС“ И „СКУЛПТУРА“
Изложбата фокусира и тематизира жанра „Портрет“, като провокира нова
виталност в това сравнително традиционно артистично пространство,
за да провери и предизвика иновативното в разширените представи за
границите на този жанр, за неговата адаптивност и актуалност в съвременния
социокултурен контекст.
Авторите могат да представят до две произведения:
• за живопис – с максимален размер на голямата страна до 200 см
(за всяко едно от тях)
• за скулптура – с височина до 200 см.
Селекцията ще бъде решена от жури, назначено от УС на СБХ.
Творбите се приемат на 19 май 2020 г. в галерия „Шипка“ 6, 1. етаж, зала 1A
Изложбата се открива на 22 май 2020 г.

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА (ТРИЕНАЛЕ) ЗА ЖИВОПИС,
ГРАФИКА И СКУЛПТУРА „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОСТРАНСТВО
ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ“ 2020
Организатори са Представителство на СБХ – Велико Търново и Община Велико
Търново. Партньори – СБХ, представителства на СБХ и дружества в страната,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, галерия за съвременно изкуство „Дориан“ в
Плевен, галерия „Савчеви“ в Оряхово, РНБ „П. Р. Славейков“ във Велико Търново
и др.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.

2.
3.
4.

5.
6.

В изложбата могат да вземат участие художници от България с произведения
в областта на визуалните изкуства, приели условията на този статут
Авторът попълва формуляр за участие в изложбата, включващ кратка
творческа биография и опис – декларация на творбите.
Всеки автор може да участва с до две творби в една или в две области на
посочените визуални изкуства.
Представените творби трябва да са авторски, да не са участвали в други
национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени в
последните три години (2018 – 2020).
Не се поставят ограничения в избора на техники и изразни средства, както и
индивидуален и иновативен творчески подход към зададената тема.
Произведенията да са представени във вид, готов за експониране, и да
притежават етикет, указващ конкретните данни за творбата (име на
автора, заглавие, техника на изпълнение, година на създаване, формат,
стойност в лева).
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7.

Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се
поемат от авторите, които отбелязват във формуляра за участие начина
на получаването им обратно – лично от организаторите или чрез куриерска
служба.
8. Организаторите гарантират за сигурността на получените творби
от датата на приемането до датата на връщането им. Връщането на
творбите, в т.ч. и на неприетите, е в едноседмичен срок след закриването
на изложбата.
9. Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се
определят от седемчленно жури, утвърдено от СБХ.
10. Национално триенале „Велико Търново – пространство за вдъхновение“ е с
такса за участие в размер на 20 лева, преведени по банков път по следната
сметка на Представителството на СБХ – Велико Търново:
Банка ДСК
IBAN BG65STSA93000004869484
BIC
STSABGSF
11. Авторите трябва да предадат или изпратят на организаторите творбите
заедно с формуляра и копие на банковата разписка за платената такса за
участие.
НАГРАДИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Награда за живопис на Община Велико Търново – 600 лева
Награда за графика на Община Велико Търново – 600 лева
Награда за скулптура на Община Велико Търново – 600 лева
Награда за млад автор на СБХ – 500 лева
Награда за млад автор на ВТУ – 400 лева
Награда на Представителство на СБХ – Велико Търново – участие в пленер.
Награда на галерия за съвременно изкуство „Дориан“, гр. Плевен – организиране
на самостоятелна изложба на автор в рамките на една календарна година.
8. Откупка от РНБ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново. Номинираните автори
ще получат сертификат.

СРОКОВЕ

Приемане на творбите: 2, 4 и 5 май в ИЗ „Рафаел Михайлов“.
Журиране: 13 май.
Откриване: 15 май, 17:30 ч. в ИЗ „Рафаел Михайлов“.
Приключване на изложбата: 12 юни 2020 г.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ

5000 Велико Търново
ул.„Рафаел Михайлов“ 1
ИЗ „Рафаел Михайлов“
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КООРДИНАТОРИ

Мартин Митев, тел: 0878 253 007
Мария Маринова (изложбени зали), тел: 0884 037 556
e-mail: sbhvtarnovo@abv.bg

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – СОФИЯ 2020
1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2020 ще се проведе
от 3 до 26 септември 2020 г. в галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125.
В рамките на фестивала ще участват и чуждестранни автори с творби на
свободна тематика.
2. Селекционното жури, състоящо се от петима членове, преглежда
кандидатурите и извършва селекцията до 15 юли 2020 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“.
3. Селектираните творби ще се приемат на 28 и 29 август 2020 г. в галерия
„Райко Алексиев“.
4. Връщане на творбите – 26 и 27 септември 2020 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Фестивалът е отворен за участие към български и чуждестранни артисти,
работещи с керамични материали. В модерните и концептуални търсения
се допуска използването на алтернативни третировки и материали с цел
представяне на авторска концепция. Не се допуска използването на студена
декорация върху керамиката.
• Всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски
оригинали, създадени в последните три години.
• Всеки участник участва във фестивала само с журираната творба.
• Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за
регистрация, изтеглен от sbhart.com. Българските автори трябва да попълнят
формуляра на български и английски език.
• Всеки участник трябва да изпрати 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 ù.
• 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
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ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник заплаща такса за участие както следва:
• Студенти: 20 лв.
• Членове на СБХ: 25 лв.
• Нечленове на СБХ: 30 лв.

Таксата може да бъде платена 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 и застраховкa (ако
има такaва) 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 и след изтичане на изложбата.
КАТАЛОГ

Всеки автор трябва да представи лична черно-бяла снимка, кратка творческа
биография и подкрепящ текст или творческа концепция, които ще бъдат
използвани в каталога.

НАГРАДИ

• Награда за цялостно представяне
• Награда поощрение за млад автор
• Награда на институт, галерия, фирма или организация
Наградите се определят от петчленно жури, съставено от изявени творци и
изкуствоведи. Вотът на журито не подлежи на промяна.

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
„MADE IN MIL & CO“
(Пълният текст на статута е на sbhart.com.)
Пленерът в с. Устина, област Пловдив, има за цел да стимулира творческите
търсения и контактите между художници от различни страни и от различни
поколения, но с близки имена, в които корен е думата „МИЛ/MIL“– Милко,
Милка, Милена, Мила, Милан, Милчо, Людмил, Богомил и други. Участват до 20
художници с доказан професионализъм, като поне половината са от чужбина.
Тази година пленерът ще се проведе от 17 до 21 август.
Заявление и творческа биография се изпращат на имейл:
mihri61@abv.bg до 20.05.2020 г.
За допълнителна информация – mihri61@abv.bg и тел. 0899 492 414.
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БАЛКАНСКО КВАДРИEНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА
„МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД“– СТАРА ЗАГОРА 2020
(Пълният текст на статута е на sbhart.com.)
Петото издание на квадриеналето ще бъде през декември 2020 г. В него могат
да участват всички художници с живописни произведения, посветени на
митологията на техните или други народи.
Организатори на Балканското квадриенале на живописта „Митовете и
легендите на моя народ“– Стара Загора (БКЖ) са Община Стара Загора, ХГ –
Стара Загора, Министерство на културата и СБХ.
Експозицията на квадриеналето се подрежда в ХГ – Стара Загора. Откриването
е на 20 декември 2020 г. от 18.00 ч.
НАГРАДИ

1. Голяма награда – приз, диплом, персонална изложба през следващата година
и 2000 евро.
2. Награда на Стара Загора – диплом и 1500 евро.
3. Пет награди на името на спонсорите с общ награден фонд 7000 евро.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници живописци от всички страни, включително
извън Балканите, които приемат условията на този статут.
2. Работните езици на квадриеналето са български и английски.
3. Краен срок за получаване на творбите – 10 ноември 2020 г.
4. Адрес: Художествена галерия – Стара Загора, бул. „Руски“ 27, Стара Загора
6000, България.
5. За справки: телефон +359 42 622 843, e-mail: artgallerystz@gmail.com. Информация
за селекцията на творбите ще бъде изнесена веднага след журирането в
сайта на галерията: artgallerystz.com
6. Авторите няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от
конкурса.
7. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.
8. Представените произведения трябва да са оригинални и да са собственост
на автора.
9. Приемат се само живописни произведения. Техниката и материалът са по
избор на автора. Максималните размери на творбата не могат да надвишават
150 см на голямата страна.
10. На гърба на творбата авторът трябва да посочи на български или на английски
език името си, наименованието на произведението, годината на създаване и
материал.
11. Всеки автор изпраща с творбите си попълнен свой/свободен формуляр за
участие, в който с печатни букви изписва:
а/ фамилия, презиме, име
б/ дата на раждане
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в/ пълен и точен адрес
г/ ако желае да дари творба.
12. Творбите се изпращат по пощата или куриер за сметка на автора или лично
се представят в ХГ – Стара Загора.
13. Получаването на творбите става само франко Стара Загора. Организаторите
няма да транспортират творби, които са изпратени до друг краен пункт.
14. Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат
отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.
15. За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат
необявените като дарение творби в срок до четири месеца след закриване
на експозицията. Българските автори прибират своите произведения до 45
дни след закриване на изложбата.
16.Всеки участник в квадриеналето получава безплатен каталог на изложбата
и сертификат за участие в него.
17. Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се
представят в сайта на ХГ – Стара Загора.
18. Организационният комитет на квадриеналето си запазва правото да
репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 ГОДИНА
Управителният съвет на СБХ определи следния размер на членския внос за 2020
година: за една година – 30 лева.
Всички членове пенсионери: мъже, родени преди 1 януари 1956 г.; жени, родени
преди 1 януари 1958 г., както и членове в тежко здравословно или финансово
състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на
СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от
експертното решение на ТЕЛК.
Членският внос за 2018 и 2019 г. е 30 лева, от 2009 до 2017 г. включително е 25 лева,
от 2002 до 2008 г. включително е 20 лева, а за годините преди 2002 е 18 лева.
Членският внос се приема в сградата на СБХ – „Шипка“ 6, IV етаж, „Личен
състав“, чрез пощенски запис на адрес: София 1504, „Шипка“ 6, СБХ, за Наталия
Желева Желева. Телефони за справки: 02946-30-29 или 02948-37-28, както и чрез
банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Клон „Паметник Васил Левски“,
гр. София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка УниКредит
БУЛБАНК, като задължително се вписват трите имена и основанието – сума за
членски внос (за съответната година). Уведомяваме ви, че колегите, които не
са заплатили членския си внос за минало време (включително и за 2019 г.), няма да
получат следващия брой на бюлетина на СБХ.
Нередовните членове също така няма да бъдат обслужвани от администрацията
на СБХ – няма да получават административни или технически услуги, както и да
участват в мероприятия и изложби, организирани от СБХ.
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СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА 2019 – 2020
(Пълният текст на регламента е на sbhart.com)
Конкурсът се организира от Алианц България със съдействието на централното
ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.
РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ – 2020 г.
София, СБХ, галерия „Шипка“ 6, етаж 1, зали 1A, 1B, 1C
15 април – 13 май
творбите се приемат на 6 април.
• включва София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
• за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48
Пловдив, Градска галерия, Зали за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“15
13 май – 10 юни
Творбите се приемат на 30 април, 4, 5, 7 май.
• включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград,
Кърджали
• за контакт: Красимир Линков 032/63 53 22, ghgpl1952@gmail.com
Варна, Градска галерия, ул. „Л. Каравелов“ № 1
(юни, допълнително ще се уточнят датите)
• включва регион Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра
• за контакт: Пламена Рачева 052/ 62 04 43

45. НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА 2020
(Пълният текст на регламента е на sbhart.com)
Изисквания за участие:
• В изложбата могат да участват всички български автори, работещи в
областта на карикатурата.
• Приемат се творби, създадени в периода между две национални изложби.
• Минимален формат на представените карикатури – А4
Работите се предават, монтирани на не повече от 3 бр. бели или сиви картонени
табла / паспартута със задължителен размер: 50 х 70 см.
Срокове:
• приемане: 31 март – СБХ, „Шипка”6, етаж 2
• откриване: 3 април, 18.00
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ЕЛИЦА ТОДОРОВА –
НОВИЯТ НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВМАЙСТОРА
На 1 февруари (т.г.) в Кюстендил бе връчена Националната награда за живопис
„Майстора“ за 2019 година. На фона на
великолепната живопис от изложбата
на миналогодишния ù носител Захари Каменов се състоя и церемонията. Името
е седмото поред от новата история на
приза, вписано до предшестващите го
Анета Дръгушану, Николай Майсторов,
Станислав Памукчиев, Ивайло Мирчев,
Свилен Блажев и Андрей Даниел. Очакваме в списъка с лауреатите да се добави и
името на новия награден…
На рождения ден на Владимир Димитров
– Майстора, превърнал се в традиционен
празник, отново се радвахме на прекрасно време в Кюстендил, а слънцето, както
всяка година на тази дата, като по някакъв знак свише озари събитието с нова
светлина. За осми път (от 2012 година)
това най-голямо отличие за изобразително изкуство се връчи неслучайно именно
тук, в може би най-известната и посещавана художествена галерия в страната, носеща името на Майстора, святата
личност на българската живопис.
През декември 2019 на свое заседание
Управителният съвет на СБХ гласува
следния състав на журито за наградата:
председател Любен Генов и членове: художниците Станислав Памукчиев, Захари
Каменов, Антон Стайков, Долорес Дилова, Иво Бистрички, критиците Марин
Добрев, Румен Серафимов и Анелия Ни-
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колаева, както и художниците Мариана
Каракостова и Свилен Блажев, като представители съответно на Министерство на културата и на Община Кюстендил. На 18 декември журито заседава и
разгледа всички мотивирани предложения
за наградата, обсъди авторите и изложбите им и определи петте номинации на
Веселин Начев, Димитър Петров, Елица
Тодорова, Йордан Кисьов и Румен Жеков.
Варненският живописец Веселин Начев е
най-новият носител на приза „Захари Зограф“ и един от миналогодишните номинирани за наградата „Майстора“. Новото
предложение бе сред най-добре мотивираните и този път. Сред посочените му
изяви се открояваше изложбата „Дуарнене“, открита в края на миналата година
в Градска художествена галерия – Варна,
в която Начев бе представен успоредно
с други трима значими съвременни живописци: Милко Божков, Мими Добрева и
Гълъб Гълъбов.
За Димитър Петров, автор добре познат
не само на кюстендилската артистична
общност, предложението дойде именно
от родния му град. Митко Петров живее
и твори в София и с десетките изяви в
столични галерии, както и с изложбите
си в страната и чужбина си създаде авторитет на един от най-последователните и сериозни наши живописци. Една
от значимите му прояви през 2019 г. беше
истинско събитие за плевенския „Артцентър“. Изложбите „Солено синьо“ в галерия „Пролет“ в Бургас и „Там някъде…“
в софийската „Нюанс“ допълваха добре
обоснованата заявка за награда.
За Елица Тодорова каквото и да се каже би

съобщения

било недостатъчно, особено в Кюстендил, където името ù е известно на малки и на големи и се произнася с респект.
Житейският ù път е здраво вплетен в
културния живот на града, а творческите ù реализации са важна част от историята на изобразителното ни изкуство,
но и активна и свежа съставна част от
настоящето му. Миналата година в галерия „Владимир Димитров – Майстора“
беше организирана голяма изложба по повод 90-годишнината на Елица, събитие,
заслужило ù официалното предложение за
наградата и дало основание на журито да
я номинира.
Йордан Кисьов, роден 1945 година, повече от пет десетилетия поддържа нивото си на един от най-интересните

български творци, разчупил представите за живопис и отворил границите ù.
Кисьов живее и твори в Силистра, но в
галерия „Райко Алексиев“ и на „Шипка“ 6
в София реализира едни от най-силните
си самостоятелни изложби. Съумял в десетилетията да съчетава работата си
на уредник и около 20 години като директор на ХГ – Силистра с мащабна творческа дейност, създавайки значителни по
обем и качество произведения. В миналогодишната си голяма и впечатляваща
изложба на „Раковска“ 125 в столицата
художникът събра произведения от три
свои тематични цикъла: „Утаено време“,
„Пълно – празно“ (с рисуваните контейнери) и „Между небето и водата“.
Другият номиниран – Румен Жеков,
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живее, твори и преподава в Пловдив.
През 2019 Националната галерия организира голяма негова изложба „Избрано“, заради която заслужено беше предложен за
наградата, а впоследствие и номиниран.
Експозицията бе част от тематичната
поредица „Българските художници днес“,
а в този мащабен проект Жеков беше
представен от изкуствоведката Диана
Драганова-Щир. Активността на автора
през годината с редица реализации и участия в други събития в Пловдив и страната правеха кандидатурата му още поубедителна за журито.
От предложените творци останаха и
такива, които за съжаление не събраха
достатъчно гласове, за да попаднат в
номинациите, а сред тях бяха сериозни
автори като Кънчо Кънев от Русе, Валентин Топалов от Перник и др. Впечатление
прави това, че в настоящото издание селектираните художници са от различни
райони на страната, а и изявите им не са
съсредоточени само в столичните галерии. Авторите са от различни поколения
и с разнопосочни търсения. Такава е тенденцията и в избора на жури – опит да се
намери необходимото разнообразие и баланс в представителството на различни
поколения авторитетни живописци и на
критици с богати познания и разностранен поглед върху случващото се в цялата
страна.
Преди да стигнем до името на новия лауреат би било редно отново да изкажем
благодарности. Неведнъж сме изразявали
удовлетворението си за това, че след
повече от две десетилетия една добра
традиция е възродена. Всъщност справедливо би било да приемем, че през 2012
година наградата „Майстора“ бе учредена наново, а наш дълг е да напомняме и да
не забравяме хората, които направиха
това възможно. На първо място това е
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кметът на Кюстендил г-н Паунов. Лично
на него и на общинския екип дължим това
и благодарим! Прекрасно е, че фокусът
на това важно арт събитие е изместен
от обичайния център (столицата) към
един чудесен български град, какъвто е
Кюстендил, и към места, свързани с личността на Майстора, което превръща в
незабравимо преживяване тази своеобразна културна разходка.
Заслуга за учредяването на тази награда
имат и г-н Михаил Калдъръмов, бивш директор на галерия „Владимир Димитров
– Майстора”, както, разбира се, и настоящият достоен и сърцат неин управник
Вальо Господинов, който неуморно работи за обновяването и осъвременяването на това място. Отново ще изтъкна
и специалната роля за възраждането на
наградата, която изигра свързаният с
Кюстендил впечатляващ живописец Свилен Блажев. За целия авторитет на това
събитие допринесе абсолютната съпричастност и на Министерството на културата на Република България. Чрез неговата значителна подкрепа, с тежестта
на министерския подпис в тристранния
статут, приет по времето на г-н Вежди
Рашидов, наградата има своята истинска
национална значимост. И разбира се съучредителната и обединителна функция
на Съюза на българските художници, на
секции „Живопис“ и „Критика“ и на професионалния и логистичен потенциал… А
благодарност дължим и на целия екип на
ХГ „Владимир Димитров – Майстора” за
организацията и топлото гостоприемство!
По регламент на втория етап от гласуването, този от номинираните, който
получи най-много, но не по-малко от 51%
от гласовете на журито, печели наградата. Тазгодишният лауреат събира убедителните десет гласа от единадесет въз-
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можни. В безспорните качества, отреждащи му това място, ще видим още един
типичен пример за творческа личност,
неотклонно вървяла по дългия път от
най-ранните прояви на яркия си талант,
през скромността и трудолюбието, през
упоритото постоянство, до откровението и честността на доказването, до
абсолютната отдаденост и искреността на последователно достигнатата
творческа зрялост.
За наградения преди две години (2018) си
позволих да отбележа, че е първото изключение в новата история на събитието и че в още едно отношение води дори
на всички отличавани чак от началото,
поставено през седемдесетте години
на миналото столетие. Сегашният награден отнема лидерството и по двете
позиции, характеризиращи изключителността на лауреата от 2018 година.
Настоящият е родом от Търновско, но
по-късно свързва завинаги живота си с
един град, в който твори и до днес. През
1954 година завършва живопис в Художествената академия не при кого да е,
а при Дечко Узунов. По-късно още една
съдбовна среща, в буквалния и в преносния смисъл, повлиява на бъдещия творец.
Това е срещата именно с Майстора и
творчеството му. Сигурно много художници са се вдъхновявали от таланта на
тази магнетична и свята личност, но
малцина са тия, в чиито платна може да
се усети енергийната чистота на неговия дух, без оттенъка на прякото сходство и елементарното подражателство.
В това творчество усещаме деликатния
резонанс на нов пластичен трепет, на
вибрации в други честоти, на индивидуално изведени стойности, автентични и
несравними, с толкова много светлина в
разкриващите се пространства. С феерии от светлина!

След като завършва академията, се установява в града, на който трайно посвещава живота си и в който успява да се
утвърди като един от най-ярките творци за десетки години наред. Художник
със свой почерк, разпознаваем и впечатляващ майстор на маслената живопис
и акварела, с активни участия в почти
всички организирани изложби. Става член
на СБХ през 1965 г. Оттогава дълги години всеотдайно работи и като творчески
секретар на Окръжната група на художниците. Дълъг е списъкът с многобройни
самостоятелни изложби, с участията в
национални, общи и регионални изложби у
нас и в чужбина, в международни пленери
и т.н. През 1986 г. пребивава в ателиетата на СБХ в Париж. Получава награда
на СБХ за портрет, Голямата награда
на изложба „Струма“ 1977 г., наградата
„Струма“ през 2016 г. за живопис, наградата „Миклош Каплар“ в Унгария и много
други. Става носител на ордени „Кирил
и Методий“ ІІІ степен (1975) и І степен
(1979). Почетен гражданин на своя град
Кюстендил…
Това са фактите, свързани с личността на една художничка, която скромно и
лаконично, вярна на порива да бъде себе
си в изкуството, казва: „Рисуването е
моят живот и така ще бъде до последно!“ Нейното име е Елица Тодорова и тя е
носителят на тазгодишната Национална
награда за живопис „Владимир Димитров
– Майстора“. И ако довчера Анета Дръгушану беше водещият по творческо дълголетие носител на наградата „Майстора“ и единствената наградена жена след
новото й учредяване, то от днес класацията по дълголетие ще води родената
на 21 април 1929 година Елица Тодорова.
Нека да ù е честита!
Любен Генов
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изложби, критика

ДУХЪТ НА МАТЕРИЯТА
В ИЗЛОЖБАТА НА ИВАЙЛО ПОПОВ

23 януари – 21 февруари 2020
Изложбена зала на СБХ „Райко Алексиев“,
София

Ивайло Попов / Работна маса

През януари в изложбената зала „Райко
Алексиев“ беше открита самостоятелна изложба „Трансформации“ на Ивайло
Попов – без съмнение, един от важните автори, работещи извън столичния
контекст. В биографията му може да се
прочете, че този (работещ в Дупница) художник завършва живопис в Художествената академия през 1970 г., че от
1972 г. преподава живопис, съвременно
изкуство и композиция в Педагогически
колеж в Дупница, а от 1993 г. е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Истината съдържа малко повече
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информация, защото зад изброяването
на преподавателските му позиции стоят много реални съдби на творци, върху
които той е оказал решаващо влияние.
Неслучайно на откриването залата беше
пълна с художници, които желаеха да се
срещнат със своя учител. При такива
фигури понякога е трудно да се разбере
дали доминира художникът учител или
учителят художник. Но при Ивайло Попов подобна дилема не съществува, тъй
като той се е доказал и в двете посоки.
Бил съм сред свидетелите на една от
най-важните активности в биографията на Ивайло Попов. Между 2004 и 2015
г. той е неизменен куратор и участник
(заедно с покойния Андрей Севгин) в изложбата „Идентичности“, традиционно
провеждана в Дупница и епизодично (2008
и 2013 г.) в залите на „Шипка“ 6. Може
да се каже, че в тези години това беше
една от малкото изложби, които събираха алтернативно мислещи автори от
цялата страна, но която на регионално
ниво поддържаше стратегия, която в
София все по-рядко можеше да се види.
Настоящата изложба на Ивайло Попов
стои в традициите на асамблажа от периода на информела, на т.нар. нео-дада
от средата на 50-те години и донякъде на попарта. Можем да видим влияние
от испанската абстрактна школа, от
„Новия реализъм“ във Франция, от римската Школа „Пиаца дел пополо“ и какво
ли не още, но това съвсем не нарушава
автентичността на изминатия от художника път. Самият автор казва, че
вижда работата си като „трансформация на сетивната експресия в интелек-

изложби, критика

Изглед от изложбата

туална енергия чрез широк спектър от
практики, проекции и информационни
носители, от скрития смисъл на образи
от баналното, делнично всекидневие,
супермаркета или серийната индустриална продукция до базисните материали
и първичното състояние на материята
– земя, пясък, сажди, кожа, тъкани, кафе,
салфетки, покривна хартия“.
Но тези намерени, вторично употребени и асамблирани предмети са манипулирани чрез цялостното композиционно
решение и изключително изисканата
работа по отношение на колорита. Защото тези картини не представляват

просто сбор от налепени предмети или
материи, те имат своята вътрешна
естетическа логика и са изключително
премерени като краен визуален резултат. В тях се смесват знаци и повърхности, иконично и вербално, като предизвикателства в един в крайна сметка
пародиен контекст. Ивайло Попов нарича това „духът на материята“, търсил
го е – и очевидно го е постигнал.
Свилен Стефанов
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СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО

10 декември 2019 – 30 април 2020
галерия „Видима“, Севлиево
В края на 2019 г. в град Севлиево бе открита първата по рода си национална изложба, организирана от галерия „Видима“
с финансовата подкрепа на „Идеал Стандарт – Видима“. Изложбата е озаглавена
„Създаваме заедно!“, а поводът е 85-ата
годишнина на фирмата.
„Ние като човешки вид не можем да съществуваме пасивно и безучастно на
този свят! Във всеки един момент създаваме заедно нашия мир! С всяка добра
дума, усмивка, жест, творение, излязло
от ръцете и сърцето на човек, за да
направи живота ни по-добър, по-лесен
и по-красив!“ – споделя Сава Христов на
откриването на изложбата.
Факт е, че през годините галерия „Видима“ успя да се превърне в разпознаваемо
име в сферата на изкуството в България. За това говори и големият интерес

Цветан Казанджиев / Прераждане

18
СБХ бюлетин брой
02 /2020

Наташа Ноева / Усещане за вечност

на артистите към настоящия конкурс.
Като основател и куратор на галерията Ирина Колбасова организира над 170
самостоятелни авторски изложби на художници от цялата страна, създавайки
завиден фонд от творби на съвременното българско изкуство. След отпътуването ù от този свят мисията е поета
от сина ù Сава Христов, който отправя
покана към всички художници да покажат
творчеството си в пространството
на галерията: „Вратите са отворени за
още много хубави поводи за срещи.“
Експозицията е разнообразна и пъстра –
от абстрактни, почти инсталационни
творби до крайно реалистични подходи. Всяко платно е уникално и отразява
идентичността на своя автор. Тази изложба събира в едно пространство няколко поколения артисти – доказали се
творци и млади автори, които тепърва
ще опознаваме в предстоящи изложби.
Издаден е каталог, включващ селектираните 85 живописни творби.
Журито присъди първа награда на Мариета Конова за интериора „Ателие на
Густав Моро“ (71х85 см). В композицията,

изложби, критика
пресъздаваща впечатления и остатъчна
от уникалната среда чувственост, редом с хаотичния творчески безпорядък
прозират акцентите на застиналото
време. В противовес на тях шахматната дъска подканя за поредната партия
шах, доказвайки съждението: „Краят е
ново начало“. Творбата въздейства сетивно като един преживян поглед към
атмосферата на „онова време“. Втората награда е на Цветан Казанджиев
за картината „Прераждане“ (70х70 см).
Композицията е в кръг – символ на вечността и безкрая, но и символ на новото
начало. Колоритът е в огненочервени и
изумруденосини с ослепително стряскащи топли акценти. Антон Гошев получава трета награда за творбата „Зад ъгъла на морето“ (73х92 см), в която създава
един динамичен свят от мазки, цветове,
форми. Загатнатите силуети изкушават да се надникне зад тях, да се види
невидимото. Измамната статичност на
предния план не може да скрие огнената
буря и пламтящите страсти на фона.
Наградата за млад автор е присъдена на
Наташа Ноева и „Усещане за вечност“
(100х120 см), в основата на която е вечният кръговрат на светлината и тъмата, на деня и нощта, на топлото и студеното.
Изложбата може да бъде разгледана до
края на месец април 2020 г. Политиката
на галерия „Видима“ е да продължи да
стимулира и подпомага съвременните
български художници, като обогатява
натрупания фонд, както и да се грижи за
архивирането – запазване на имената на
автори и творби в историята на българското изкуство.
Васко Василев
директор на ХГ „Асен и Илия Пейкови“,
Севлиево

МАТЕРИЯТА – ЦВЯТ.
ИЗЛОЖБА НА ЖАНЕТ ЛЕВОРДАШКА
24 януари – 19 февруари 2020
галерия „Гешов“, София

Жанет Левордашка / Листопад

„Материята – Цвят“ е четиринадесетата изложба за Жанет Левордашка и
втора в галерията.
Заглавието на изложбата не бива да се
мисли като „стилистична грешка“, защото при срещата си с живописните
платна на Жанет откриваме една особена синестезия на тактилно и зрително усещане. В изложбата освен живопис
участват още колажи и текстилни пана.
Жанет е от творците, които са надарени да дадат тяло на цвета и да ни
„покажат“ повърхности, които поради
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колорита им без докосване можем да различим като груби или ефирни.
Още от пръв поглед в живописта на
Жанет Левордашка можем да видим нов
вариант на абстрактния експресионизъм. Художничката работи с цветовете
и линиите по свой специфичен начин. Тя
визуално демонстрира възможностите
на материята да се движи в привидно
застиналата двуизмерна повърхност на
платното. Тайната е в интензитета
на цвета и пластичността на линиите.
Създава се също така и опарт илюзията
за триизмерност на живописното платно, защото в тези творби се отварят
пролуки към пространства и дълбочини,
чието постигане се превръща в работа не само на визуалното усилие, но и
на едно особено, тактилно възприятие
за материалност. Това са своеобразни
„обекти“, „материи“, които понякога са
приятни и дружелюбни, а в други цветни
петна – плътни и непреодолими. Вероятно мозъкът реконструира паметта
на кожата и в определени моменти на
визуална комуникация препраща към припомнени емоционални настроения.
Може би защото Жанет Левордашка е
текстилец, материите, пластичното,
обемите са измерения, през които тя
мисли света. Това отношение го наблюдаваме навсякъде – в колажираната
живопис, в обектите и текстилните
пластики. Цветовете в тези творби
са експресивни и контрастни, дори стихийни, но плътни, осезаеми и запомнящи
се. Те създават някакъв друг метафизичен свят, от който е видим само отрязък като прозорец към далечна утопия
или носталгия към една по-колоритна
алтернатива на тукашното битие.
Другото заглавие, подходящо вече за
настроенията, които създава тази изложба, би било „Бягство“, защото твор-
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бите на Левордашка увличат въображението и спасяват; те са убежище от
сивотата и монотонността. Те с нищо
не са предизвестени и изненадват дори
с концептуални включвания, както например текстът от диптиха „Писмо от
Космоса“.
Топло и студено, минало и настояще, ефирно и плътно са в колаборация, за да изведат представата за нашата нищожност, крайност и хаотичност на фона на
трайния, многоизмерен и съвършен космос, скрит някъде дълбоко в нас, на който Жанет Левордашка дава видимост в
резултат на вглъбена съзерцателност.
Тази нагласа е изведена като резултат
на една менталност от източен тип
със склонност да прави неочаквани и
сложни връзки между светлина, форма и
цвят. Този тип менталност ще открием и в колажите – инсталации, в които
авторката съчетава метал, текстил и
хартия.
В колажите „Световно наследство“ 1, 2
и 3 наблюдаваме друг аспект от склонността на Жанет да експериментира с
различни материали. Тук тя се е заела да
намери нов контекст на разпознаваеми
артефакти и да ги въвлече в неочакван
диалог помежду им. По своята същност
работите са деконструкции на артефактите, които сякаш са прелетели през
времето и са попаднали в необичаен контекст, който им придава други значения
и смисъл.
Изложбата „Материята – цвят“ трябва да бъде видяна, защото впечатлява
с разнообразието на техники, с експерименталните и креативни решения на
Жанет Левордашка, която не спира да
търси и да изненадва почитателите си.
Валентина Маринова

изложби, критика
РЕТРО-СПЕКЦИИ.
ИЗЛОЖБА НА РУМЕН ГАШАРОВ
3 – 21 февруари 2020
галерия „Стубел“, София

Между множеството спомени пазя и
един от края на 70-те години на миналия век, от зората на моето „чиракуване“ като току-що прохождащ уредник в
Националната галерия. Бях натоварен с
приятното задължение да разведа из постоянната експозиция известния руски
художник Анатолий Никич. В момента,
в който застанахме пред картината на
Стоян Венев „Изненада“, в която горският стражар, въоръжен с пушка, е насочил
жаден взор към къпещата се, надарена с
пищни форми мома, Никич ме погледна
малко смутено и отрони: „Знаете ли,
струва ми се все пак, че вицът в картината в някаква степен е противопоказен на живописта“. Захванах се да разяснявам, че авторът освен живописец е
известен най-вече като карикатурист
и че всъщност именно в тази област на
художественото творчество е неговата основна стихия.
Спомних си този далечен епизод, когато
разглеждах изложбата на Румен Гашаров.

Румен Гашаров / Езеро в парка

Румен Гашаров / Коси

Появилата се на пръв поглед неочаквана
асоциация ме накара да се замисля отново за този проблем. Така ли е наистина?
Днес мога да заявя – и да, и не. При Венев сюжетната фабула, комичното се
разполага, така да се каже, на първично равнище, докато при Гашаров имаме нещо, което на английски се нарича
second order, т.е. визуално-пластическа
рефлексия, повдигната „на втора степен“. Реалността не се интерпретира
простодушно, непосредствено, а бива
подложена на допълнителна „семиотизация“, която предполага разчитането на
визуалното послание в рамките на далеч
по-широк социокултурен контекст.
Голяма част от образния свят в картините на Румен Гашаров е преминала, ако
можем така да се изразим, своеобразна
„вторична обработка“, филтрирана е
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Румен Гашаров / Добро утро

през призмата на определена иронична
дистанция по отношение на тоталната, изпълнена със стереотипите и клишетата на масовата култура визуална
реалност, сред която живее съвременният градски човек. С други думи – отвъд
сетивната атрактивност се разполага
и един втори концептуално осмислен
пласт на образа, който разкрива меката ирония, абсурдизмите на „тихото“ и
сякаш незабележимо в своята тривиалност делнично съществуване.
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Гашаров е живописец, при който интелектуалният подход и онова, което
наричаме наив, осъществяват парадоксално съжителство. Естествената му
еволюция го води логично от картината
към обекта („Жълтият мотоциклет“,
1972, „Клоун“, 1974, „На таванчето“,
1978). Охотно използва колажа и асамблажа („Телефонна любов“, 2005), споделя уроците на модерната живопис,
получени, в частност, от Фернан Леже
(„Грузинско семейство“, 1969). В същото
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време в някои от най-привлекателните
си платна авторът се отдава на фини,
деликатни тонални хармонии и разкрива
най-очарователните качества на „чистата“ живопис.
Често художникът разработва определени градски мотиви, рисува фигурални
композиции (най-запомнящите се от тях
са своеобразни парафрази на античните
идилии), живописва женски глави, които
не носят портретни характеристики, а
представляват по-скоро тип лица, отразяващи определени съвременни, понякога съмнителни модни и естетически
щампи („Червило“, 2014, „В розово“, 2010).
В книгата си „Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те
години на ХХ век“, публикувана през 2009
г., във връзка с въпроса за възможни определени референции спрямо постмодернизма у някои автори, които използват
клишета от всекидневието, бях писал,
че през 80-те години подобни художници у нас се броят на пръсти. Тогава отбелязах, че един от малцината по това
време е Румен Гашаров, когото можем,
с всички неизбежни уговорки, да определим като пред-постмодернист. Подобен
тромав етикет е донякъде оправдан,
като имаме предвид съзнателното използване на образност от сферата на

Румен Гашаров / Girl Pink

Румен Гашаров / Човек мишена

баналното (ковьорчета), на кича, на имперсоналния технологичен реквизит. За
разлика обаче от постмодернистките
насоки Гашаров запазва висока степен на
социален критицизъм и един особен „езоповски“ език“, особено актуален в ерата
на „развития социализъм“.
Сегашната камерна „ретро-спектива“
на Румен Гашаров в галерия „Стубел“
ориентира публиката и най-вече по-младите зрители към актуализирано възприемане и осмисляне на творчеството
на този бележит художник, определено
разполагайки го в далеч по-широка от
обичайното историческа перспектива.
Бихме могли да се уверим за пореден път,
че нашето изобразително изкуство
от близкото минало е твърде по-многопластово и по-проблемно от нерядко
битуващите едностранчиви представи
за него.
Чавдар Попов
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ГЛИНАТА – ВЪЛНУВАЩА МАТЕРИЯ.
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА
НА ИВАНА ЕНЕВА
14 – 30 януари 2020
галерия „Академия“, София

През всичките години, в които бях студент на проф. Ивана Енева, не видях
нито едно нейно произведение, защото
тя не позволи да се влияем от нейната естетика и вкус. Не се изкуши да ни
превърне в свои имитатори. Тя искаше
всеки от нас да следва своя собствен
стил и творчески път, да придобие
индивидуалност. Учеше ни да обичаме
себе си и никога да не сме в самоцелно
съперничество един с друг. Не защото
отрича конкуренцията като двигател
за творческо търсене, а защото искаше
да ни научи на най-важното – винаги да
сме едно задружно семейство, обединено от любовта към керамиката. Проф.
Ивана Енева се намесваше изключително фино в нашите творчески търсения,
единствено с думи ни провокираше да
мислим в различна насока. Задълбочено
и неуморно ни преподаваше нови техники, съвременни автори и тенденции.
Мога спокойно да кажа, че попаднах в
любяща капсула на времето, с която се
пренасяхме през времевия континуум и
пространството на необятния свят на
керамичното изкуство.
Паралелно с дългата си педагогическа
кариера тя продължаваше творческите си търсения. Те не се свеждаха само
до една техника или един образ, а точно
обратното. Проф. Ивана Енева постоянно провокираше себе си в нови дълбини
на динамиката и възможностите на материала глина като огъване, усукване и
издълбаване. Тя дълбаеше слой след слой,
докато достигне същността и есенцията на желаното от нея. Точно така
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Ивана Енева / Надпяване

се чувствах и аз – сякаш слой след слой
моят професор ми помагаше да разкрия
своите възможности, в които понякога
самата аз не вярвах.
Темите, които тя изследваше, винаги
бяха различни и донякъде посветени на
техниката и технологията в съчетание с фина естетика и вкус. В нейното
творчество линеарната рисунка и човешкият образ са водещи в композиционен план. Линията ѝ сякаш е нишката,
която преде историята, свързва генерациите и обединява, танцува и разказва
приказката на глината през вековете.
Днес фолклорният образ от миналото в
монументалните ѝ пана се е запазил, но
не буквално, а е трансформиран, за да се
превърне в знак. Съвременният човешки
образ е преплетен с интеграцията на
глобалния свят, в който живеем. Бялото,
черното и техните нюанси са едни от

изложби, критика
любимите ѝ цветови съчетания, като
вечната борба между доброто и злото,
между бездната на тъмнината и утрото на светлината, между смъртта и
безсмъртието.
Характерно за нейното творчество е
новаторството, но важно е да се отбележи, че експериментът при проф. Ивана
Енева никога не е самоцелен и маниерен.
Само малка част от идейния фонд са монументалните ѝ пана, оцветените глинени маси, тера сигилатата и невероятните съчетания между ритъм на форма
и цвят. Новите стъклени мозаечни пана
са живописен подход, непознат досега и
за първи път показан на нашата публика. Вибрацията на цвета от стъклото,
сенките и отблясъците изграждат неповторимо неоимпресионистично третиране на образа. Вихрите от цветна
мозайка са като нeзависими центрове на
вибрация, които са обединени и подчинени на една обща хармонична стъклена
живопис.
Малко и крайно недостатъчно е просто
да благодарим на проф. Ивана Енева, но
ние, нейните студенти, последователи
и почитатели искаме да направим точно
това. Макар че колкото и да са красиви и
искрени, думите често са недостатъчни, за да опишат нашата признателност
към нея. Признателност и благодарност
за неуморната любов към керамиката и
към студентите, благодарност за цялостния принос на нейното творчество. И всичко това неизменно белязано с
нейния невероятно и силно индивидуален
почерк като творец и човек – човек,
изключително фин, интелигентен, талантлив и сърцат.
Елена Виденова

МЕЛАНХОЛИЯ.
ИЗЛОЖБА НА КРАСИМИР РУСЕВ
28 ноември 2019 – 5 януари 2020
галерия Credo bonum, София

Изглед от изложбата

„Меланхолия“ е поредната изложба на
Красимир Русев. Чрез нея художникът
търси диалог със съвременника и неговото светоусещане. Посланията звучат
актуално, задават въпроси за ролята на
изкуството в съвременния свят – не
толкова като естетическо съзерцание,
колкото като повод за размисъл. Меланхолията винаги е вълнувала твореца. Тя
е емоционална доминанта в поезията на
символистите, позната е и на романтиците, защото е част от онова състояние на духа, с което свързваме същностните страни на човека. Красимир Русев
залага на по-различен прочит. На идеята,
че меланхолията е част от депресивните състояния, които ни връхлитат. Сред
тях е и усещането за тленност. Подходът е оригинален, защото акцентира
върху идеята за преходността на материята, превърната в изкуство. Материята избледнява, разпада се неудържимо.
Посланието кореспондира с идеологията
на Марсел Дюшан и разбирането му за
битовия предмет като част от изкус-
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Красимир Русев / Меланхолия

твото. Както и за ролята на зрителя в
енергийното поле между автора и творбата. Едва ли е случайно, че картини от
ранното творчество на Дюшан през 1909
г. биват включени в Есенния парижки салон и коментирани от Г. Аполинер в специална статия. Късният Дюшан избира
нова идеология, в която традицията се
подлага на смела, отрицаваща санкция.
Красимир Русев търси свое продължение
на проблема за битността на модерното
изкуство и присъствието му в ежедневието на съвременника. Нещо повече,
той излиза извън рамките на обичайната
представа за единствено възможния път
на общуване между картината и човека –
визуалният. Оказва се, че това става и по
друг начин, чрез други сетива: тактилно,
чрез докосване. Затова в последните му
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изложби присъства брайловото писмо. И
това е начин да се противопоставиш на
агресията. Част от изложбата е счупен
класически портрет, символ на атакуваната материалност. Оформя се идеята
за физическата агресия, рушаща предмета-изкуство. Накратко, изображението е утопия, визуална измама, но и нова,
илюзорна реалност. Голямоформатната
картина, наречена „Адам и Ева“, подкрепя това разбиране чрез размиващите се
образи, цветове, композиция. Остават
силуетът, петното, фрагментът. Ето
начин да се говори за случващото се в
света на техническата революция, на
иновациите, които модулират системата. Реалното се заменя с иконографското, изображението се превръща в знак.
Нещо повече, свидетели сме на своеобразно „огъване“ на полиграфското изкуство и битността на класиката. Класическият образ потъва в мъглата на репродуцирането. Стига се до загубата на
автентичност. Технологиите предлагат
примамливата възможност за тиражиране/умножаване на образеца. Уникалното
губи битката с популярното. Удобството на „превода“ е в услуга на мултиплицирането. Езиците на класическото и
уникалното губят смисъл, разграждат се
и изчезват сред вавилонията на модерното. Превръщат се в удобна вещ, скрита
зад етикета изкуство. В опитите си да
опознава и познава съвременният човек
забравя за началото. Знакът, реминисценцията, полуразмито изображение са
достатъчно условие за афиширането на
културна памет. Памет за нещо, което
не разбираме и не можем да си позволим,
защото времето и собственото ни съзнание поставят непреодолими прегради –
между тук и сега, някога и там.
Сава Василев

изложби, критика
ДА ПОЧУВСТВАШ КИТАЙ.
ИЗЛОЖБА НА ВИХРОНИ
ПОПНЕДЕЛЕВ
7 февруари – 1 март 2020
галерия „Контраст“, София

Вихрони Попнеделев няколко пъти е посещавал Китай. Това обаче е първата
експозиция, посветена на преживяното
там.
Попнеделев насища картините си с
енергия, която те излъчват и към нас,
зрителите. И в тази изложба той продължава да се движи в типичната за него
посока, с акцент върху празничното, веселото, жизнеутвърждаващото. Пред

погледа ни минават различни кътчета
от Китай, пейзажи, портрети, композиции, съвместили тишината и кипежа на
града.
Художникът е впечатлен от тази особена двойственост на спокойствие и приказна динамика, на деня и нощта, природата и високоразвития бизнес.
В платната си Вихрони Попнеделев претворява живия живот. Откриваме го в
неговата дефиниция за спокойствието
като безкрайност, изобразено в огледална декоративна композиция от бели
къщи и техните отражения. Животът
намира израз и в светещите нощни пейзажи, приютили контраста на всички
нива, в многоликите тълпи на пазара,

Вихрони Попнеделев / Пейзаж
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в глъчката на празничната процесия, в
експресивната зеленина на джунглата.
Творецът е привлечен и от хората в Китай – щастливи, усмихнати, витални.
Всеки човек в портретите му носи нещо
типично. Ясно личи талантът на художника да улавя така виртуозно характера, че лицата да изглеждат удивително
различни.
Всички картини, показани в галерия „Контраст“, са рисувани тук. Но за Вихрони
Попнеделев няма значение къде твори –
неговите впечатления са толкова живи
и силни, че няма нужда от подготвителни скици, рисунки. Всичко е в главата му,
а той работи бързо, динамично, много
концентрирано. Платната са живи, изразителни, а ходът на изграждането им
наподобява екстатичен, по калиграфски изчистен жест. Това са „картини с
душа“, своеобразен споделен пътепис,
в който основните средства остават
характерните за Вихрони Попнеделев –
цветове и контрасти, силата на червеното, оранжевото, черното, енергията
на жеста и богатството на мазката.
Китай за Вихрони Попнеделев е среща
с различното, както и възможност за
ценно взаимодействие. В картините си
художникът целенасочено показва разнообразни места, за да се усети Китай във
всичките му пластове.
Даниела Чулова-Маркова
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ФИКТИВНИ БИОГРАФИИ.
ИЗЛОЖБА НА АЛБЕНА МИХАЙЛОВА
3 октомври – 17 ноември 2019
НГ/Софийски арсенал – Музей
за съвременно изкуство

Връзката природа-общество-индивид и
изборът на гледна точка към света са в
основата на самостоятелната изложба
на Албена Михайлова „Фиктивни биографии“. В пространството на музея се разгръща мултимедийна творба на четири
екрана, както и изнесена извън визуалното поле аудиокомпозиция. Изложбата
включва и произведения от началото
на творческото развитие на авторката, които тя свързва с последната си
творба чрез собствена драматургия.
Изложбата се организира по покана на
куратора Надежда Джакова и е петата
от проекта „Автобиография“ от програмата на Софийски арсенал – Музей за
съвременно изкуство.
„Фиктивни биографии“ е заглавието на
монументалната четириканална видеоинсталация на Албена Михайлова, която
представя общ поглед към личното и
към живота като част от цикличността в природата. Авторката избира главен герой за всеки от четирите клипа:
участват Моника, Найла, Шунге и самата Албена. Думата фиктивни в заглавието ни спира да очакваме каквото и
да било изобразяване на житейска последователност на четирите жени в
зряла възраст. И все пак става въпрос
за биографии. Албена Михайлова създава
едно изключително филмово есе, което
се движи между измислица и абстракция,
реалност и мечта, анализ и визия, индивид – колектив. В текста към проекта
художничката споделя: „Природата и
нейните елементи са свързани с хората,
с техните психични и физически състо-
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Албена Михайлова / Общ кадър от САМСИ: Фиктивни биографии, 2019
четириканална видеоинсталация, 4,5 х 15 м, всяка 9,30 мин., loop

яния, но също и с техния начин на живот
или обществено-политически възгледи.“
Резултатът е нов подход към жанровата кинематографична автобиография.
Художничката акцентира върху идеята за идентификация с изключително
силно представяне в музейното пространство. Всеки видеоклип с продължителност 9,30 минути е съставен така
строго, че движението, паузата, визията са координирани. Зрителят попада
в четириканалната видеоинсталация не
само в средата на съответния пейзаж, но
и в световен пейзаж, сякаш всички нап-

равления са отворени. Звукът от многоканалната инсталация се прехвърля в
друга част на музейното пространство.
В допълнение към естествената звукова
среда корейската композиторка Шунге
Ли наслагва аудиопейзаж върху оригиналния тон. Композицията посреща посетителите от входа и изисква ориентация. Можем ли да усетим света на тъмно
още преди да сме го видели?
Всяка от четирите жени избира различен географски регион за емоционалното
си социополитическо преживяване: планинска верига, море, ледник или пустиня.
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Албена Михайлова / архивен кадър от пърформанс „Езеро и лента”, 1985, дигитален печат

Видеоклиповете са изградени по подобна структура: личността си проправя
пътя; ръцете ù търсят тактилна връзка, мост на вътрешното с реалността,
независимо дали хвърля камъни, плува във
водата, разпръсква пепел или преминава
пясъчни дюни. В определена топографска
точка движението застива и пейзажът
става вечен.
Композиторката Шунге Ли споделя своите размисли в непосредствена близост
до ледената маса на глетчер. Нажла
Осейран, фотограф и документалист,
изплува на брега на остров Лесбос, разказва за миналото си на бежанка от
Ливан. Моника и Лариса Роменски са се
решили на ритуален акт, граничещ с лудост – те разпръскват праха от урните
на починалите си родители на любимо за
тях място и по този начин ги събират
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отново. Албена Михайлова, авторката
на видеото, престоява седмица в пустинята при гранични обстоятелства – без
вода, без ток и комуникации, за да узрее
концепцията ù за тази видеоинсталация.
Последните кадри на всеки клип са завладяващи пейзажи, редуващи деня с нощта.
Дали жените са предприели тези рискови
пътувания, за да изпитат лъчите на залязващото слънце или изгрева, или за да
преосмислят света? Митологични героини, завръщащи се от неделен излет?
Впечатляващо е как във филмовата композиция на Албена Михайлова екстремните региони, засегнати от туристически
и клиширан имидж, стават одухотворени. Сякаш няма нищо по-естествено от
избирателната връзка между тялото на
жената и пейзажа, което става особено
ясно в частта на Албена. Благодарение на
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Албена Михайлова / Нажла, кадър от видеоинсталацията „Фиктивни биографии”, 2019

гениалния монтаж наблюдателите могат да изживеят как тялото става едно
с обкръжението си. Камерата не само
наблюдава жените в движението им в
природата, но също така следва движението, сякаш ние наблюдаваме себе си,
докато пътуваме, и почти се слива с погледа на главния герой.
Заглавието
на
видеоинсталацията
„Фиктивни биографии“ е и заглавие на
изложбата. Албена Михайлова показва и
ранни творби, създадени в България през
80-те и началото на 90-те години. Тя
прокарва мост към графиките и серията
документални фотографии на лендарт
пърформанс. Стилистично напълно различна, художничката още в ранните си
работи преплита в търсенията си темата за голямата природа, за да повдигне екзистенциални въпроси.
„Езерото и лентата“, лендарт пърформанс, проведен през април 1985 г., е значим за историята на българското изкуство по две причини. На първо място е
един от най-ранните пърформативни
актове в страната. Художничката се
появява изненадващо на язовир „Мурла“
край град Сопот. Концепцията, времето
и мястото са добре премислени, но публика няма; да не забравяме, че се случва

по времето на режима. Лендарт пърформансът се провежда пред погледа на
случайно присъстващи младежи и остава запечатан за потомството само от
обектива на фотоапарата. Авторката
може да бъде видяна в лодка, докато пуска бяла хартиена лента, разгръщаща се
спираловидно върху водата, по брега,
около дърво. Природата става съавтор
на творческия жест на освобождение.
Албена е нежен бунтар в тайна, пълен с
поетична меланхолия.
Отнесено към контекста на съвременното изкуство от края на ХХ век, комбинацията от пърформанс с лендарт не
е характерна за културния пейзаж в България. С „Езерото и лентата“ Албена Михайлова отговаря на мъжкия роботизиран жест на Робърт Смитсън. Неговата
творба „Спиралният кей“ от април 1970
г. на Голямото солено езеро в щата Юта,
САЩ, изградена за три седмици с помощта на тежка екипировка, съществува
и днес. Художничката противодейства
чрез своя акт на каменната спирала с
женствена, крехка и мимолетна естетика.
Андреа Домесле, Базел
изкуствовед и куратор

Със специални благодарности на:
Рейнхард Манц, оператор и технически
поддръжник, Шунге Ли, протагонист
и композитор на аудиоинсталацията,
Моника и Лариса Роменски и Найла Осейран, протагонисти и близки до сърцето
ми хора, и Андреа Домесле, съмишленик и
ко-куратор на проекта.
С финансовата подкрепа на Комисията
за филмово и медийно изкуство на кантоните Базел Град и Базел-Ландшафт.
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+ РИСУНКА

12 декември – 14 януари 2020
галерия „Арт алея“, София
Когато става дума за специалност „Резба“ в нашата Художествена академия или
за изложба на резба, първата асоциация
все още е с българското възрожденско
художество, приложено върху съвременни тавани, иконостаси, пана в представителни обществени сгради и респективно с видовото разделение на изящни
и приложни изкуства. Едва ли някой се
съмнява обаче, че дървото предимно
се реже, а изложбите на българските
„резбари“ в последните десетилетия,
както и утвърдените международни, а
и национални скулптурни симпозиуми и
изложби, с равноправно участие на дървото, камъка, метала, синтетичните
материи ясно показват промяната в
статуквото: премахването на границата между декоративна резба и скулптура в дърво. От години защитите на
дипломни работи в споменатата специалност напускат ограниченията на
„декоративното“ и „приложното“, за да
използват възможностите на това специфично художествено умение в неудържимо разширяващия се като познания и
конфликти съвременен контекст.
И все пак устойчивостта на традиционалисткото мислене е налице, както
се вижда в българската художествена
среда и когато се коментира съотношението между завършеното произведение и подготвителната рисунка, въпреки изложби като тази в СГХГ с проектите на Кристо. Дори като че не e напълно
отмряло даже смешното предубеждение,
че скулпторите „не могат да рисуват“.
Така че напомнянето пред българската
публика за архаизмите, блокиращи нейната рецепция на съвременното изкуство,
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Николай Златанов – Кайо / В мислите ми

в което дефинирането на самото понятие за изкуство е в криза, не е излишно.
Оттук идва желанието на Николай Златанов – Кайо да състави изложбата
„+ Рисунка“, която да наблегне върху значението на рисунката в творческия процес на автори, за които афинитетът
към изразните качества на дървото е
предопределящ. Неговата концепция за
рисунката като ескиз, начало на творческия процес, не блести с оригиналност,
но съзнателно или не смисълът ѝ се оказа
най-ясно изразен в леко неустановената
позиция на знака + в плаката на изложбата в „Арт алея“. Това изместване прави
връзка с рисунката като „малък светъл
процеп“, по неговия израз, през който се
вижда както началото, така и краят на
една идея. Това отношение слага рисунката и преди, и след, и заедно със скулптурния продукт.
Изборът на малката група резбари –
Йордан Йорданов, Камен Симов, Николай
Мартинов, Роберт Цанев, Светослав
Хаджигаев, заедно със самия куратор, е

изложби, критика

Камен Симов / Безтегловност – същността на мечтата

определен от чувствителността им и
към рисувания образ, а и от това, че те
са се школували в една и съща катедра
на НХА. Оттам произтича и другото условие – да бъдат представени различни
поколения, с различни творчески програми, с различните етапи, до които всеки е
стигнал, с различните места, които заемат в оценъчната система на критици и
клиенти, но и с онова, което са взели от
академичното образование и са го преработили в собствения си подход като
творци, а някои и като преподаватели.
Всеки автор сам определя отношението
си към рисунката спрямо триизмерните
обекти.

В „Сънят на моряка“ и рисунката „В мислите ми“ Кайо Златанов буквално материализира съзнанието, което продуцира
идеи, спомени, сънища, възбуждащи реакции на възторг и страх. Както в бароково усложнената скулптура от прецизно моделирани три вида дърво, така и в
рисунката със смесена техника е представен метафоричният образ на отворената човешка глава, чиято вътрешност е стълба, по която ще се спуснат
ангелите на вдъхновението и въображението. С литературните реминисценции и символния език той осъществява
програмната творба в изложбата.
Както при него, така и в „Безтегловност
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Камен Симов / Светлина, рисунка
Николай Маринов / Намерение, рисунка
Роберт Цанев / Бодил, скулптура

– същността на мечтата“ на Камен Симов в дървото е изявен естественият
вид и отново се третира идеята за идеята, но в този случай двете крила, разтворени в противоположни посоки около
кадриращия отвор, с плавните форми и
почти невидимо положения върху светлото дърво сребърен прах, представят
мечтата като светлинен миг, като несвършващо движение, носещо потенцията за осъществяване и за безвъзвратно
отлитане. Постигнатата чрез плътния
материал алюзия за нематериалността и крехкостта на идеите измества
пластиката в позицията на ескиз спрямо
въгленовата рисунка, която подава водещата тема – светлината е само възможност да виждаме, а в мрака се крие
вътрешното зрение.
Модулният конструктивизъм и привнесената цветност са обща отправна точка в работите на Роберт Цанев и на един от младите участници,
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Николай Мартинов, но приликата е само
дотам. В последните години, както и в
показаната композиция „Бодил“ Роберт
Цанев натрупва в плътна маса ярко оцветени стереометрични форми, които
абстрахират природните качества на
различните използвани видове дърво в
един геометризиран растителен свят,
чиято красота се проявява в игровото
комбиниране на кубове, кълба и бодящия
конус. Абстрактната композиция с подчертани обеми в рисунката с креда се
възприема като самостоятелна творба,
едновременно завършен модел и реплика
с ново качество.
Николай Мартинов, чието оцветено с
акрил пано „Нощ“ е нов момент в неговия все по-успешен художествен експеримент, тръгва по обратния път – от
черната плоскост към пробиващите я
калейдоскопично цветни пирамидални
форми, с които се постига едновременно
релеф и орнаментално организирана композиция. Въздействието е поетично и
асоциативно, а близкият поглед разкрива фино резбовани листа в местата на
пробив, намекващи за постмодернистко
отношение към концепцията „възрожденска резба“. Доколко обаче с нарушената цялост авторът проблематизира
самия творчески жест, показва серията рисунки с молив „Намерение“, разработена в прецизната неутралност на
технически чертеж и предлагаща модул
за комбинации от разчупени, разкъсани
дървесни парчета. Привидно неутралната форма е наситена с драматизма на
разрушеното живо дърво, преформатирано, за да стане изкуство.
„Запазената марка“ на Йордан Йорданов
е ни повече, ни по-малко вселенският
строеж: в „Отвъд“ (от цикъл „Сънища“)
той слепва парченце по парченце, шахматно редувайки по-тъмен и по-светъл

изложби, критика
орех, една обемна рамка, удържаща празния център, който разкрива вътрешната структура на сътворяването – в
процеса на ставане, но и на възможен
разпад. Рисунката „Лице“ е пластичен
ескиз на самия метод на работа, в който
прокъсаните в хартията квадратчета и
графично подчертани кръгчета набелязват взаимодействието на градивните
елементи в завършената творба – кубични и цилиндрични късчета дърво.
Рисунката колаж „Ходя насън“ и металната, отчасти ready-made скулптура „Последната капка“ на другия млад участник,
Светослав Хаджигаев, тотално преобръщат с присъщото му дръзко отношение
към конвенциите визията на изложбата.
Анекдотичното свързващо звено – капката, процеждаща се от панталона на
екстатичния визионер и тази от крана
на чешмата, уголемена и разтегната до
неясен предел, предлагат в шеговита
игра на образи многопластов прочит на
добре познатата словесна метафора.
Заставайки наопаки на колеги и учители, той на практика обявява и защитава
свободата в интерпретирането на съвременните видове и жанрове изкуство, в
частност на пластиката в дърво.
Тръгвайки от една несложна пропозиция,
изложбеният проект демонстрира синергията на пластика и рисунка в менталния и емоционален процес, произвеждащ визуално изкуство, и така предостави на зрителите не толкова честата
възможност да изпитат естетическо и
интелектуално удоволствие. „Арт алея“
е сред малкото галерии, където тази цел
е била систематично търсена и където
скулптурата в дърво е била на почит.
Затова е толкова жалко, че това място
е вече затворено.
Елисавета Мусакова

НОЩТА НА МОЕТО РАЖДАНЕ
4 – 28 февруари 2020
галерия „Арте“, София

Станислав Памукчиев / Начала

Приятелството и отсъствието на
един голям Човек и Творец ни събират
в изкуството – това, което за Стоян
Цанев имаше стойността на обител и
пристан. Там се чувстваше неуязвим. То
му даде възможност да познае абсолютното измерение на душевната пълнота.
Стоян зададе най-висока нравствена и
естетическа мярка, с която да измерваме израстването на личността по пътя
ù към вечността. Уви, пое твърде скоро
към тази така непонятна и болезнено
разкъсваща за нас неизвестност, но ни
подари миг от нея чрез безценните духовни дарове, надхвърлящи границите
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Милко Божков / Пепел

между материално и нематериално, остави творби, даващи облик на неназовимото и ваещи необяснимото.
„Нощта на моето раждане“, която е
своеобразна сърцевина и поанта на тази
наша среща, ни изправя пред величието
на творческото рождество – просветлението, извисяването, вярата, освобождението. Тези живителни кълнове
ни припомнят прозрението на Стоян –
„След страданието идва спасението!“.
Мащабът на неговото творческо завещание обезсилва съждението, че
земният път на човека е мъничък къс
светлина между два безкрайни отрязъка
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мрак. Ако има край, има и начало, духовните достояния остават винаги отвъд
тези условни граници. „Нощта на моето раждане“ се превръща в метафора
на идването Оттам тук и тръгването
Оттук натам. Нощта – отрязъкът от
земното битие, който с мнимата си
непрогледност оставя недоизказани и
незрими нещата, отвеждащи ни отвъд
познанието, дадено ни от сетивността, забулва междата, деляща битие и
небитие. Там се ражда просветлението.
В бездната на мрака е зародишът на безконечните рождества, там където няма
край, а само начало.

изложби, критика
Раждането на личността на твореца –
мигът, в който волята встъпва в съюз
с предопределеността, е неделима част
от интроспективния диалог в единение
с хората, избрани от съдбата да го съпътстват. За Стоян изкуството и приятелството деляха един пиедестал в
скалата на това, което той определяше
като най-голяма ценност.
Художниците в това красиво многогласие обединяват своя пластически говор,
за да изповядат споделените ценности
в дълголетното извисено общуване. В
артистичния си свят всеки от тях е носител на елементи, същностни за целия
духовен и творчески мироглед на Стоян,
белязан от безпределната дълбочина на
философското проникновение.
Тишината, пронизана от мощта на многопластовото внушение, която изпълва
картините на Милко Божков, въплъщава
в себе си извисяващото прорицание и
катарзиса в нескончаемия път към Абсолюта. За Иван Русев изкуството се
превръща в обител, къс облагородена
твърд, в която той внедрява най-непонятната и възхитителна абстракция
– духовността. С изтънчения си лаконизъм Зиятин Нуриев извлича от материята непоклатимите устои на връзката с
първоначалата. Чрез първичната мощ на
градивото, въплътена в тежки слитъци материя, Свилен Блажев и Станислав
Памукчиев прокарват брод към мига на
сътворението. Светлоносната лапидарност на Захари Каменов дава облик
на изконния стремеж към проникване в
непонятното. Чистотата на възприятието, извисяващата проницателност,
свободата на безметежното съзерцание
и драматизмът на предопределеността
бележат артистичната изповед на Ангел Станев, Емил Попов и Георги Чапкънов.

Овеществявайки дълбочината на духовните си прозрения, художникът сякаш
вае пътя на своята душа през неизбродното битие. Всеки досег с творбата ни
отпраща в безкрая.
Приятелството, основано на духовното единение и съграждащото начало, ни
дава увереността да твърдим, че Стоян
продължава да бъде тук, в този кръг, а
не там.
С нестихваща сила продължава да отеква в съзнанието ми моментът, в който
разбрах, че за Стоян времето е спряло
и се намира отвъд прага на вечността.
Необятната и безпределна тишина,
която обгърна душата и ума ми в този
миг, продължава и до днес. Тя заключи завинаги в себе си всички спомени, всичко
казано и съпреживяно… но даде полет на
онова, което поради невъзможност да
сведем до обозрима понятност, наричаме истинно, на всички недовършени
разговори и недоизказани мисли… с кристална и звънка чистота болката заличи
границата между реално и нереално, понятно и непонятно… началото и краят
изгубиха контурите си, за да се влеят в
неразривно единение…
Съприкосновението с личност от такава величина ясно указва, че това, което
измерваме с време, е невъзможно да обхване истинските измерения на подобно
общение – миг от вечността, въплътил
в себе си онова, което е белязало толкова дълбоко всички нас, които имахме
привилегията да споделим безценния дар
на неговото приятелство.
Елица Терзиева
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ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО.
ИЗЛОЖБА НА ЕЛИЗАР МИЛЕВ
И КРАСЕН ТРОАНСКИ
17 февруари – 5 март 2020
галерия „София прес“, София

Елизар Милев / Архетипи

Елизар Милев и Красен Троански се срещат в Националната художествена
академия, където и двамата завършват
специалност „Порцелан и стъкло“.
Експозицията, която включва творби,
създавани през последните три години
(някои от тях са завършени дни преди
изложбата), впечатлява зрителя с особеното чувство за артистизъм и професионализъм още с пристъпването в
галерийното пространство. За двамата
автори формата и материалът остават
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водещи в творческите им търсения, непрекъснато експериментират в откриване на изказ, който най-достоверно да
въплъти в образ въображаемите обекти,
форми. Привлечени от възможността да
придадат на стъклото и порцелана различни естетически качества не само на
формата, но и на функцията, преминавайки отвъд утилитарността, Елизар
Милев и Красен Троански се впускат в
тайнствения свят, който крие предпочитаният от тях материал.
Особено вълнение за Елизар Милев се
оказва стъклото от гледна точка на различните технологически качества, които притежава, и степента на трудност
при работата с него. Учи го на търпение
или, както казва самият автор, самовъзпитават се взаимно. Елизар показва
творби от стъкло, първата от които
е създадената през 2017 г. „Архетипи“
(лято стъкло). Минала през целия процес
на изпълнение – силиконов калъп, восъчна
отливка, темпериране, полиране и т.н.,
тя е една от първите работи, които
създава след докторантурата си. Елизар
Милев разчита на оптичните качества
на самия материал, а впоследствие и на
формата и цвета. За него от особено
значение освен материала е и играта с
цвета, защото именно той подчертава и дава изразителност, характер на
определения пластичен обект в комбинация с преминаващата през материала
светлина. „Кула“ с лазурния си син цвят,
създадена по време на 7-ия международен симпозиум по стъкло в Каменицки
Шенов,Чехия, е един такъв пример. Аналогична е и работата „Вратата“, правена по време на резидентската програма
Нортланд криейтив 2019 в Лайпстър,
Шотландия. В тази изложба Милев провокира зрителя със съчетанието на
стъкло и метал, играе си с контраста на
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Красен Троански / Сфера с релеф

материалите, с формите, с фактурата.
Една от последните работи, създадена непосредствено преди изложбата, е
триптихът „Зараза“, в който може да се
види динамиката вътре в самото стъкло, като че ли заживяло в собствен свят.
Тук всеки един от трите обекта е третиран различно – при първия се възползва от получените по естествен път
форми от самия калъп, вторият подлага
на шлифовка, а третият е оставен да
звучи с по-грубата си, необработена повърхност.
Красен Троански работи в областта дизайн на порцелан. Ако той е познат на
аудиторията със серията осветителни
тела-лего, то в тази изложба изненадва с друга, нова посока на работа, смело
изграждайки нови структури на база-

та на първичните елементи, форми с
аналог в ежедневието, но подложени на
определена стилизация. В експозицията
я виждаме в сферите, които от пръв поглед грабват с черната матова глазура
и обема си. При първия досег с тях в съзнанието изплуват хипотези за сблъсъка
на различни светове, за единството,
за хармонията и хаоса. За тази работа
Красен Троански споделя, че е използвал
грайфера на офроудни гуми, като ги подлага на особена стилизация. Невероятно, но факт. При детайлно вглеждане и
опит за хипотетичен разрез на обекта
осъзнаваме, че повърхността на тези
сфери е изградена от различни модули. В
изложбата особен интерес представляват трите чинии, експонирани в пространството като обект-инсталация.
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представляващ функционални съдове.
Прехвърля проектите си върху по-голям
обем, като „шарките“ вече са от неон,
чиниите са изгубили своята функционалност.
Трябва да се спомене и особената кореспонденция между неоновата светлина,
която излъчват работите на Красен
върху творбите на Елизар. Думата е
симбиоза. За двамата автори е предизвикателство да работят с тези фини,
крехки, деликатни материали, за които
никога не се знае какво може да се случи в
процеса на третиране, може да те изненадват до последно, напрежението присъства винаги и провокира съзнанието.
За творчеството на Елизар Милев и
Красен Троански може да се пише дълго,
но ще оставя валидна максимата, че „за
художника изкуството говори достатъчно“.
Наташа Ноева

URBAN ICONS / ГРАДСКИ ИКОНИ.
ИЗЛОЖБА НА МАРТИНА
РЬОТЛИНГОВА И МАТУШ МАТЯТКО
19 февруари – 2 март 2020
галерия „Аросита“, София

Красен Троански / Троанска шарка

От петнадесет години се занимава с
този материал и се опитва да обвърже
порцелана с идеята за троянската шарка. Троянската керамична чиния се слага
на колелото да се върти, пускат се ангоби и се правят шарките. Художникът
е изработил 3D модел с графичен мотив,
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Съвременното и най-ново изкуство непрекъснато разширява своите граници
и изразни средства. Постоянно развиващите се технологии създават безкрайни
възможности за интерпретации. Заливат ни всевъзможни образи – обекти,
инсталации, видеоарт, пърформанси, 3D
и 4D тиражирани изображения, някои от
които ни карат да си зададем въпроса
това изкуство ли е. Съществува ли някаква дефиниция, определяща го като
такова, и каква е тя...

изложби, критика

Мартина Рьотлингова / Air-in

В такъв динамично глобализиращ се културен контекст живописта и графиката
като че ли получават нова сила, биват
реабилитирани. Класическият метод на
живописване върху платно с четка, рисунката с молив, магически докоснати
от ръката на художника, придобиват
още по-висока стойност за зрителя.
Живописта и графиката са предпочитани изобразителни медии за младия творчески тандем Мартина Рьотлингова и
Матуш Матятко в изложбата в галерия
„Аросита“. Повечето произведения са
създадени от словашките художници
по време на едномесечния им творчески
престой в София, който завърши с представянето им в Посолството на Словакия в края на януари 2020 г.
Мартина и Матуш се вълнуват не тол-

кова от културното и историческо наследство на София, колкото от пулсиращия живот на града, съвременната архитектура, бездомните животни, актуалните социални и обществени проблеми.
Авторите се концентрират върху едни
и същи обекти и близка цветова гама,
за да свържат визуално изображенията,
разработвайки ги по респективен, отговарящ на личния им изобразителен език
метод. Резултатът е една творческа
дихотомия – работите им силно контрастират помежду си и същевременно
взаимно се допълват.
Материята, която пресъздава Мартина
Рьотлингова, често е имитирана до съвършенство, техниката е напълно овладяна до степен, наподобяваща реализма и
хиперреализма. Този подход обаче не е са-
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моцелен – чрез него Мартина акцентира
предмета на изображение и неговата
смислова натовареност. Контрапункт
на отчетливите, детайлно разработени „Свети ръце” са урбанистичните
пейзажи без фиксирани контури, замъглени, „ретуширани” образи. Този подобен
на филтър ефект създава асоциации с
градския смог, един от наболелите проблеми на столицата ни – замърсеният
въздух. Темата за екологията е обект
на интерес за художничката и присъства и в други нейни произведения. Чрез
изкуството си тя визуализира глобални
проблеми – прекомерната консумация
и свръхпроизводството, излишъкът на
отпадъци, изкуственият модел за красота, налаган от социалните мрежи и
медиите, в който губим идентичността си...
На фона на меката приглушеност и относителна статичност в платната
и рисунките на Мартина Рьотлингова
натрапчиво се открояват символните
препратки и образи в графична стилистика и интензивни равни тонове на Матуш Матятко. Неговият изобразителен език е силно стилизиран, основните
елементи, изграждащи образа, са яркият, наситен цвят и линията. Удебелена
и наклонена или извита в различна посока, подчиняваща се на формата, тази линия динамизира изображението, създава
вътрешно движение и напрежение.
Дръзкото съчетаване на религиозни и
исторически символи с мотиви, характерни за субкултурата, сакрализирането на анимационни герои чрез атрибути на светци, провокират съзнанието.
Апокрифни и неканонични, те са трансформирани от автора във визуални
анекдоти. Матятко е привлечен от
мита, култа към политически и светски
идоли, популярни личности в масовата
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Матуш Матятко / Thug Life

култура, които често иронизира, без да
опошлява, намигвайки с хумор към зрителя, предизвиквайки усмивка.
Млади, но вече формирани като артисти, Матуш Матятко и Мартина Рьотлингова са изградили свой личен стил.
Работите им впечатляват с професионализма и ясно заявената си позиция,
освободена от всякакви предразсъдъци
и претенции за оригиналност. Всеки от
тях е успял да намери своето място в
света на противоречивото и еклектично съвременно изкуство .
Матуш Матятко и Мартина Ротлингова са разпознаваеми на словашката художествена сцена, но професионалните
им изяви не се изчерпват само на родна
територия. Мартина Рьотлингова завършва живопис в Академията за изку-
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ствата в Банска Бистрица, специализира живопис и графика в Академията за
изящни изкуства в Лече, Италия. Финалист е на конкурса „Живопис на годината“ и на Шесто биенале на свободните
изобразителни изкуства, организирано
от Словашкия художествен съюз. Реализирала е самостоятелни и общи изложби
освен в Словакия и в Париж (Франция),
Богота (Колумбия), Зноймо и Прага (Чехия), Бари (Италия), Швейцария, а вече и
в България. Освен в областта на класическата живопис и графика тя работи с
фотографии, инсталации и обекти.
Матуш Матятко завършва графика и
илюстрация в Академията за изящни
изкуства, Братислава. Специализира в
Академията за изкуства, архитектура
и дизайн в Прага. Успешно се реализира
в сферата на графиката (широкоформатна графика), графичния дизайн, илюстрацията, живописта, скулптурата.
Няколко пъти печели награди за илюстрация „Най-добра книга” на Словакия.
Осъществява близо 20 самостоятелни
изложби в Словакия, Чехия, Индонезия,
участва в множество общи изложби в
Словакия, Унгария, Швейцария, Англия,
Китай, Япония.
Необременени от градския шум на ежедневието в столицата ни, Мартина и
Матуш представят един нов, непознат
за нас прочит на заобикалящата ни
действителност. Тренираното им художествено око улавя и претворява това,
което ние пропускаме в забързания си
ход.
Ани Венкова
куратор на изложбата

ИЗЛОЖБА 6.
БРАНИМИР АНТОНОВ В
СТОЛИЧНАТА ГАЛЕРИЯ „СЕЗОНИ“
12 – 28 февруари 2020
галерия „Сезони“, София

Бранимир Антонов / 219

Преди години имах шанса да представя
своя изложба в галерия „Сезони“. Благодаря на Маргарита Видралска за доброто
сътрудничество оттогава и за възможността в това пространство да организираме и изложбата на един интересен и почти непознат на софийската
публика автор от Варна.
Между любимите ми цитати има два,
които бях поставил в залата наред с
творбите в онази моя изложба от ноември 2014 година. Припомням ги, защото
ми звучат в унисон и с произведенията,
експонирани от Бранимир Антонов в
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Бранимир Антонов / 229б

„Изложба 6“, която се откри на 12 февруари 2020.
Художественото произведение се състои
от два елемента – вътрешен и външен.
Вътрешният елемент сам по себе си е
вълнението в душата на художника. Това
вълнение има способността да предизвиква ответно по същността си вълнение в душата на зрителя. Доколкото душата е свързана с тялото, тя може като
правило да получи вибрация само чрез посредничеството на чувствата. По този
начин чувството представлява мост
от нематериалното към материалното
(художникът) и от материалното към
нематериалното (зрителят). Вълнение –
чувство – работа – чувство – вълнение.
– Василий Кандински
Нищо видимо не може да бъде разбрано само чрез зрителното сетиво освен
светлината и цветовете. – Алхазен
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Колкото и привидно пестеливи да са,
именно светлината и цветовете са основните изразни средства в творбите
на Бранимир Антонов. А може би точно
на тяхната сдържаност се дължи и силното им излъчване (поне за мен). Тяхната премерена, синтезирана, минималистична звучност е своеобразен зрителен
Ambient и ни завладява с характерните за
ембиънт музиката „атмосферни“, визуално-асоциативни и медитативни стойности. Въздействат ни с особеността
на своята абстрахираност и ненатрапчивост.
„Изложба 6“ в галерия „Сезони“ е втората
самостоятелна изложба на Бранимир Антонов в София. През 2017 година мнозина
столичани видяха на „Шипка“ 6 и неговото първо по-цялостно представяне в
„Изложба 5“. Специално внимание на изложбата тогава обърна и критикът Борис Климентиев, който публикува текст
в бюлетина на СБХ.
И днес Бранимир Антонов ни поднася и в
кратък текст идеите си, а думите му
изясняват концепцията, но и обвиват
в тайнство образността на неговите
произведения. А най-общо, това, което
съзираме в тези премерено аранжирани
няколко по-обемни живописни платна и в
другите ансамблово групирани монохромни полиптихи, е не само доминантата
на минималистичния изказ и абсолютния
усет за абстракция, но и едно дълбоко
разбиране на абстрактното.
В текста на Антонов преобърнатата в
изречения визуална философия на живописта излиза от орбитата на своята особена безсловесна изразност. Изричането ù,
споделянето ù чрез езика и словото, отнасят смисъла ù вън от сферата на зрителното възприятие, като му придават
нова абстрактна стойност. Думите на
Бранимир сякаш се задъхват, често съ-
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проводени от дълги паузи и многоточия.
Не знам колко са му нужни те, доколко са
съзнателни и какъв е скритият им смисъл, но в желанието да намеря за себе си
форма за запълването им, след пречупения
през повърхността на картините поглед
към текста между редовете прочитам
онова, което Бранимир умишлено не назовава и което блика от живописната плът
на всяка негова визуална творба.
Значението на понятието абстракция
идва от латинската дума abstractio, производна от abstrahere – „извличам“, „изваждам“. Това е и първата дума, с която
започва „Речник по естетика и философия
на изкуството“ на Жак Моризо и Роже Пуиве. Там тя е определена като общо понятие в изкуствознанието и естетиката,
обозначаващо произведения, които не
изобразяват външния свят, а са замислени като вътрешен строеж на отношенията между форми и цветове. Пак там по
разсъжденията на Жорж Рок абстракцията е важно философско понятие, доколкото общите идеи или понятия често се
възприемат като резултат от абстрахиране. Абстракцията често се използва като синоним на други термини като
абстрактно изкуство, нефигуративно
изкуство, без те да са равнозначни. Широкият смисъл на понятието абстрактно изкуство обхваща всички абстрактни произведения, включително и онези,
които са създадени чрез абстрахиране
от природата и понякога още намекват
за нея. Изчистването на отношенията
между идеята за абстракция и нефигуративността е актуален въпрос. От друга
страна, идеята за абстракция не бива да
се отъждествява прибързано с идеята
за нефигуративност. Двусмислената и
двойна роля на термина абстракция – описателна и оценъчна, е свързана както с
обозначаването на процес, така и с на-

зоваването на течение в изкуството.
Кореспондира ли всичко това с думите на
Бранимир Антонов: ...и воден от непреодолимия си интерес към недефинираните
ситуации, се потапям отново в моята
„невероятна зона на възможности“, надявайки се магията да обземе не само мен,
и да вкарам и вас в собствената си траектория...
В своята живопис, както и в дигитално
генерираните изображения от серията
полиптихи, носещи характера и качествата на живопис, Бранимир Антонов
постига визуалното усещане за пространство и дълбочина. В спецификата
на техниките му при наслагването на
редица колоритни слоеве на пръв поглед
сякаш няма определена логика. Все пак
инспирациите, първоизточниците на
творческите вълнения са осезаеми. Съществуването на образи, едва доловими
на повърхността или загатнати в илюзорната дълбочина на пластовете през
двуизмерния отрязък, е колкото имагинерно, толкова и истинско.
Конкретно за настоящото свое представяне Бранимир споделя: В тази изложба се
фокусирам върху стълбата. Веднага ще се
забележи, че не символиката на обекта
ангажира вниманието ми. Затова и идеята за стълба минава през експозицията
само като намек – на места се долавя
като далечна асоциация, на други направо
се губи, а където се вижда, не се уточнява
накъде води – нагоре или надолу. Затова
пък изцяло се отдавам на преобразуването, на деформацията, на естетизацията,
играта с формата, която непрекъснато
те вкарва във водовъртежа на въображението… промяната… вечната промяна,
създаваща алтернативи и движение.
В аурата на представените тук творби усещането за условния първообраз на
абстрактно изведените нови простран-
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ствени реалности, идеята за стълба,
или за стъпаловидно придвижване, би
могла да се усети в дълбочината, в илюзията за трето измерение, в пробива на
пространството.
В „Неразказаната абстракция“ Станислав Памукчиев и Петер Цанев концептуализират универсалните тематични
категории с основополагащо значение за
развитието на абстрактното изкуство.
Една от тях абстракция на празните
структури и пространства, съдържаща работа с категориите „пустота“ и
„празнота“ е съотносима с търсенията
на Бранимир Антонов. Формулировката
за технологична абстракция, включваща
идеята за нулираната реалност, е близка
до авторските интерпретации в дигитално генерираните му цикли.
Бранимир Антонов не назовава изложби-
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те си, както не назовава и работите си,
а ги номерира. Всяка нова творба е етап
от един процес на търсене и навлизане
в себе си. И в настоящата изложба той
представя творби в характерната за
него техника. Нанасяйки прозрачни слоеве от един и същ цвят, но с различна
текстура, художникът споделя процеса
на търсене, като постига оптичен, но и
физически, обемен ефект. Зрителят открива предишните форми на детайла в
дълбочината на слоевете, миналото става достъпно в момента на наблюдение.
Критикът Борис Климентиев постави
оценка Отличен 6 на предишната изложба
на Бранимир Антонов. Тогава той написа:
Слава богу, все още съществуват такива
личности у нас, погълнати изцяло от каузата си, незасегнати, игнорирали домораслата ни конюнктура и абсурден художествен пазар и тъкмо поради това способни да създават и развиват изкуство,
чиято същност и величина е измерима с
международните стандарти… Живописта на Бранимир Антонов е красноречив
пример как иновативната технология и
изобретателността на автора откриват необятен простор за фантазията и
художественото въображение! Нещо повече – сочат безкрайните възможности
на информалното изкуство, недостижими за каквито и да било технически чудеса на настоящето и бъдещето, тъй като
са плод на човешките вълнения, страсти
и емоции, т.е. феноменалната ирационална природа на човешкия вид!
Да се надяваме, че след „Изложба 6“ в галерия „Сезони“ за творец като Бранимир
Антонов ще се открият и други хоризонти, ще се отворят нови дълбочини
и пространства за поредни търсения и
успехи.
Любен Генов

книги

ТВОРЦИТЕ ГОВОРЯТ.
ПИОНЕРСКИ ТРУД БЕЗ АНАЛОГ
5 – 27 ноември 2019
Галерия „Средец“, МК, София

Изложба в галерия „Средец“ на Министерство на културата отбеляза представянето на първата специализирана
диалогична енциклопедия на изкуството
„Творците говорят. 77 интервюта на
българската скулптура“ на д-р Иван Кънчев. Книгата е плод на 10-годишно изследване (първият разговор е през 2009),
съдържа 608 страници и 400 илюстрации
и e разширено издание на „12 интервюта
за българската скулптура“ (2012).
Авторът споделя:
Трудът разглежда българската скулптура
на широка основа чрез интервюта, като
представя светогледа и творческите

търсения не само на професионалните
скулптори, а и на творци, работещи в
областта на керамиката, дървото, кожата, медала, бижутерията, стъклото,
текстила и др. Книгата съхранява данни
и факти за значими автори от различни
поколения, допринесли със своето дело
за напредъка на българското изкуство,
без да цели изчерпателност. Тя е памет
и автентичен документ – в нея всеки
може да открие потребното за себе си.
Главният критерий в подбора на авторите е техният принос. Представям развитието на изкуството като къща без
покрив. Основата и колоните на първия
етаж олицетворяват пионерите на българското изкуство. Следващият етаж се
надгражда от други даровити личности,
които го развиват в нови посоки. Така се
изгражда скелетът на сградата, задава
се главното движение в скулптурата.
На тази основа техните последователи
доизграждат започнатото. Едни от тях
довършват стените, други оформят
фасадата, а трети изграждат вътрешната среда.
Проф. Валентин Ангелов
научен редактор на книгата,
автор на над 40 книги:
В нашето изкуствознание до днес интервюто почти не се използва. А ако се
използва, това са само отделни мисли
на художника. Това се дължи на обстоятелството, че има едно недоверие към
интервюто и неговите възможности,
отнесено към научния анализ в изкуствознанието. С тази книга д-р Иван Кънчев
ни поднася нещо съвсем различно – нова
методология. Интервюто се явява ба-
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Митко Димитров, Иван Кънчев и Валентин Ангелов / представяне на книгата

зисен материал, чрез който се изгражда
облик на даден художник – като човек,
учител, преподавател, като творческа
личност. Става дума за интервюта, които са взети от творци, включително и
починали, като техни близки и познати,
ученици и колеги от Художествената
академия споделят спомени и размисли за
тях. За даден художник се изказват и изкуствоведи, критици, както и историци на изкуството. Има и случаи, когато
няколко интервюта създават образа на
съответния майстор. Аз съм убеден, че
тази методология, която д-р Иван Кънчев въвежда, ще бъде използвана по-нататък от нашите млади изкуствоведи.
Когато отворят книгата, те ще се убедят в научните възможности на този
подход, толкова добре демонстриран в
нея. Пак ще кажа: в „Творците говорят“
се залага нов метод.
Има и нещо още, което е особено поло-
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жително. Всички наши изкуствоведи са
съгласни, че не бива да има стена между
изящните изкуства (живопис, скулптура
и графика) и приложните изкуства. Ние
още през 70-те години на миналия век се
убедихме, че приложните изкуства имат
същите възможности на кавалетните
автономни изкуства – например вази
без дупки ни убедиха в това. Тези керамични пластики въобще не служеха по
предназначение. Също се появиха и жанрове, присъщи за живописта, а именно
натюрмортът, интериорът, пейзажът
от керамика, текстил и даже от кожа.
Какво представлява фактически една
керамична пластика? Скулптура от определен материал. Какво представлява
една кожена пластика? Скулптура от
кожа. Така че има пълно основание за такова равнопоставяне на приложните и
изящните изкуства. Но досега нашите
изкуствоведи само демонстративно за-

книги
явяват това. Но в „Творците говорят“
виждаме осъществена на дело тази
равнопоставеност между изящни и приложни изкуства. Ако използвам термина
„приложни изкуства“, трябва да е в кавички, защото не е уместен, но нямаме
друг, по-подходящ от него. И така: когато говорим за приложни изкуства, ние си
мислим за едно богатство, в което има
както приложни, така и автономни кавалетни изяви.
Митко Димитров, литературен редактор на книгата, писател, литератор,
богослов и общественик, автор на
много книги, специалист по етика:
За мен етиката на първо място е въпрос
на диалог – където го няма, където човекът е сам, етика няма. Тя присъства
там, където се разменят думи, мисли,
действия. „Творците говорят“ не е
обикновена книга, а енциклопедия, при
това диалогична, каквато в България никога не е създавана. „Творците говорят“
е своеобразна енциклопедия, защото е
достатъчно информирана в голям времеви обхват – и като присъствие на творци, и като биографични данни, и като
информационна плътност по отношение на изложбените изяви на интервюираните. Второ, тя е диалогична, в нея
за себе си говорят скулпторите, което е
абсолютно предимство пред същинската идеологическа енциклопедия, в която
някой пише за друг и оповестява за него
неща, които са непълни и недостатъчни,
спорни или подвеждащи, като това често води до погрешни заключения у онзи,
който сляпо се доверява на информацията, която почерпва. И трето, не бива
да се забравя, че „Творците говорят“ е
едва първи том от тритомна поредица,
която в своя краен обем едва ли ще бъде
по-малко от 1500 страници!
Още няколко думи за същността на „Твор-

ците говорят“: първо, книгата е наднационална и наднаучна като изкуството;
второ, тя е екзистенциална по дух –
учи човека не само как се прави и как се
оценява изкуството, но и как се живее
в него и чрез него. Казано по друг начин,
тя е и книга на живеенето. „Творците
говорят“ не е инкубатор за измислени
герои на културата – напротив, показва
реални хора в историческо време, и то
в присъщите им човешки превъзходства
и противоречия. На трето място, тя е
онтологична, което означава, че борави
с началата. Голямото изкуство никога
не е от днес за утре и не е от вчера. То
заживява от онзи момент, в който Бог
прави човека от пръст, вдъхва в ноздрите му жизнено дихание и човекът става
жива душа. Аз съм богослов и подчертавам, че на българския пазар се появи нещо
съвсем ново: за първи път на художника е
дадена възможност спокойно и честно да
сподели своята вяра. Такъв научен принос
в България никога не е бил предоставян
за осмисляне на вниманието на научните
среди и на цялата общественост!
За да бъде възможна тази книга, д-р Иван
Кънчев е изминал над 5000 км. За разговорите се е срещал с творци и по четири
пъти. Въпросите са мащабни, но и умишлено опростени, за да създадат място за
просторен диалог – те не се натрапват
с излишни претенции.
„Творците говорят“ е уникална книга.
Когато стане тритомник, тя няма да
бъде надградима в обозримо бъдеще. Този
пионерски труд ще бъде актуален поне
още 50 години. Може би даже ще е нужно
столетие, за да се появят нови творци
с изключителни или гениални заложби. Но
формата на изследванията е вече открита и заложена от д-р Иван Кънчев –
диалогичната енциклопедичност е вече
стандарт!
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МИМИКРИЯ.
ТРЕТИЯТ АЛБУМ АРАКЕЛ
На 22 и 23 февруари 2020 г. в „Шипка“ 6
се състоя изложба и представяне на графичния роман „Аракел. Мимикрия“.
Поредицата за Аракел Хачатурян е експеримент – шестима художници рисуват една история (в третия албум към
Петър Станимиров, Пенко Гелев, Димо
Стоянов – Димо, Евгений Йорданов, Румен Чаушев и Сотир Гелев се включва и
Веселин Праматаров). Всеки от тях избира такава част от сценария, която
най-добре отговаря на натюрела му, и
влага в рисунките си своето виждане за
историята.
А тя е доста заплетена. След като излезе първият албум, много от читателите споделят, че са го прочели три-четири пъти, за да се ориентират в сюжета (не личи да са недоволни от това,
напротив). Затова авторите решават
да поддържат тази линия.
Вторият албум ни връща в младостта
и детството на Аракел. Читателите стават свидетели на случки, които
предшестват драматичните събития
от първия албум. Някои травматични
ситуации в миналото помагат да се изяснят особеностите на характера на героя, други заплитат нови сюжетни линии.
В третия албум действието продължава да развива фабулата на втория, но все
още хронологично предхожда събитията
в първия. Аракел Хачатурян се опитва
да се добере до истината за себе си и до
причините за това, което му се случва.
Този албум се нарича „Мимикрия“, защото
почти нищо не е това, което изглежда.
Авторите споделят:
„Когато правихме първия „Аракел“, нямахме представа какво ще се получи – ù

Евгений Йорданов / „Аракел“, фрагмент

казва Пенко Гелев. – Албумите за Аракел
Хачатурян смятам за чисто удоволствие, но ако някой читател реши да поразмишлява, докато ги чете, не бих го
спирал.“
Евгений Йорданов допълва: „Най-трудно
се рисува онова, което не познаваш, за
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Сотир Гелев / „Аракел“, фрагмент

което не си се подготвил или просто не
желаеш да рисуваш. Най-лесно стават
нещата, които ти идват отвътре. Това
се случва след дълги години подготовка
и наблюдение – усещането е, че ръката

Румен Чаушев / „Аракел“, фрагмент
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ти рисува сама, което за страничния наблюдател изглежда като фокус.“
Румен Чаушев: „Това са седем различни
прочита на историята, без тя да пострада от това. Седем, а и повече стила
в рисунките, подчертаващи различния
прочит. Седем очаквания за „погледа“ на
останалите и седем резултата, надминали очакванията.“
Димо Стоянов – Димо: „Разказ в картинки – старо, но златно определение. Няма
нещо, което да не можеш да изразиш
чрез комикса. Стига да можеш. Комиксът
е част от световната култура, колкото
и някои „тикви“ и до ден днешен да не
могат да го разберат.“
Петър Станимиров: „Нарисуваната историйка и графичната новела за мен са
две различни неща – както статия и
роман. Мисля си, че „Аракел“ ми доставя
удоволствие, защото ме кара да размишлявам, но пък историята е пълна с
толкова странности, които, докато уж
отговарят на една загадка, веднага по-

книги

Веселин Праматаров / „Аракел“, фрагмент

ставят друга, че трябва пак да си помисля удоволствие ли е.“
Веселин Праматаров: „Включването ми в
„Аракел“ е екстремно, като скок в буен
поток. Когато всичко около теб кипи и
се върти, не се питаш колко дълга е реката. Следваш Аракел, божия защитник,
в странния му, нелинеен път, заобиколен
от плътни образи или ефирни същества,
говорещи кучета и космически странници. Даже детството му, сцени от което
пресъздавам, не е пощадено и носи печата на суровата предопределеност, някаква космическа съдба, която дебне зад
вратата на селската къща и дърветата
в близката гора.“
Съвременното определение „графичен
роман“ се стреми да се освободи от
вестникарските наслоявания около комикса и до голяма степен успява. Това е
вид литература, удобен подход да разкажеш история по начин, различен от
всички други. Няма ограничения за жанр
и стил, но както във всяка литерату-

ра, важни са уменията, въображението
и вкусът. Най-важното е, че не отнема
нищо от литературния изказ, само добавя огромен арсенал от изразни средства,
които могат да бъдат използвани в помощ на повествованието. Комбинирането на добър текст и подходяща графика
е трудно, затова истински добрите истории в картинки са много по-малко от
добрите книги в другите видове литература.
В края на 2020 г. ще излезе четвъртият
албум и всички сюжетни линии от историята за Аракел ще бъдат разплетени.
Даже на един от героите ще му се наложи да говори в стихове...

Бюлетин СБХ
В материала са използвани откъси от
интервю на Нева Мичева (toest.bg)
с авторите на поредицата „Аракел“.
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Страница от „Да прогониш мрака с песен“
Керълайн Удорд, илюстрации Джули Морстад,
изд. „Тодор Вълчев“

Аз ги наричам рисувани, в нашето езиково пространство се подвизават и
като картинни, а в историята ни са се
навъртали още като книги с картинки.
При всички положения същественото в
тях е, че рисунките не илюстрират, а
разказват; изпълняват не поддържаща, а
главна роля; не гледат текста отстрани, а участват равноправно в играта с
него.
Те са значимо наличие в една култура заради възможната си роля на първи вход
към света на историите, предоставяйки
дори на все още неграмотни деца достъп
до магията от подреждането на сцени
една след друга. Рисуваните книги са и
сред по-добрите посредници в съжителството и общуването между малки и
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големи, служейки като повод за близост
и разговори. Не на последно място, те
дават на децата ранен излаз до важни
житейски теми и разнообразни изобразителни естетики.
На български вече имаме приличен брой
книги, които могат да послужат като
отправни точки за размисли и разговори по теми, важни за всички (твърдя, че
добрата рисувана книга никога не казва
по-малко на възрастния, отколкото на
невръстния си читател): приятелство
(„На Неочаквания хълм“), предразсъдъци
(„Тайната на Черната скала“), страхове
(„Да прогониш мрака с песен“), фрустрации („При дивите неща“), порастване
(„Явора“), самота („Изгубен и намерен“),
въображение („Къде ми е петнистото
мишле“), щедрост („Боб и падащите
звезди“), смърт („Островът на дядо“),
и да демонстрират различни техники
и подходи към художественото претворяване на реалността – от детински драсканици, през абстракционизъм и
постмодернизъм до класически рисунък.
Затова и при четене на глас обикновено
не пропускам да обърна внимание как са
нарисувани книгите и да обвържа материала с художническите изживявания на
самите деца: моливи („Диво“), акварел
(„Язовецът и самотният дъб“), дигитални („Гривесто дете-коте“), минималистични („Къде ми е шапката“), детайлни
(„Уини и Уилбър“), светли („Игра на криеница“), мрачни („Котаракът в чизми“),
черно-бели („Джуманджи“) и т.н.
Умелото балансиране между добре подбрани думи и идейно подредени рисунки
прави четенето на рисувани книги ефективен начин детето да почувства, че
овладява парчета реалност, затова и
множеството прочити са толкова важни, а на най-малките обикновено силно
импонират книги с някакъв вид повто-

книги

Къде ми е шапката / Джон Клаесен, изд. „Рибка“; Щедрото дърво / Шел Силвърстийн, изд. „Точица“;
Грузулак / Джулия Доналдсън, Аксел Шефлър, изд. „Жанет 45“; Боб и падащите звезди / Мария
Мартин, Ива Груева, изд. „Eco Kids Publishing House“; Язовецът и самотният дъб / Ива Сашева,
изд. „Begemot books“; Тайната на черната скала / Джо Тод-Стантън, изд. „Дакелче“; Малкият
Елиът и големият град / Майк Кюрито, изд. „Прозорец“; Гривесто дете-коте / Етгар Керет,
изд. „Жанет 45“

ряемост и цикличност в историята, например „Много гладната гъсеница“, „Сто
жаби“, „Мифи“, „Съчко“ или „Грузулак“.
Обичайно текстът в тези книги е кратък и изваян, често е мелодичен, понякога е и римуван, откъдето идва и разбирането, че детските книги са привидно
елементарни и всъщност се пишат и
превеждат не без главоболия.
От всичко издадено през последните години две книги съм подарявал най-много –
„Щедрото дърво“ и „Малкият Елиът и
големият град“. Те са коренно различни
откъм визуална стилистика – едната

прилича повече на скицник с пестеливите си линии в един цвят, докато другата
е шарена, детайлна и изящна, но и двете
изобилстват от най-ценните според
мен ресурси на рисуваната книга – нежност, емпатия, разбиране, грижа и обезоръжаваща доброта към друго, различно
същество – все важни насоки по пътя
към навлизането в човешките ценности
и осъзнаването на себе си като част от
сложен свят, обитаван от всевъзможни
същества.
Стефан Русинов
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9. МЕЖДУНАРОДНО
ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ
ПЛАКАТ – СОФИЯ 2019
В края на миналата година, в продължение на близо месец, в Националния дворец
на културата царстваше колекцията на
9-ото международно триенале на сценичния плакат.
Събирането в едно общо физическо и
духовно пространство на толкова много български и чужди плакати (по-точно
659 на 178 автори от 30 страни) е не само
представителна панорама на най-доброто, създадено през последните три
години, но и повод за размисъл относно
посоките, перспективите и проблемите
на изкуството на плаката в локален и
глабален контекст.
Специалната тема е тази, която придава съдържателна хомогенност и е
определяща за цялостния облик на триеналето. Фокусирано върху арт фестивалите, 9-ото издание изрази актуалната
тенденция към все по-активното преплитане на различни изкуства и култури
и успя да представи огромното фестивално многообразие на планетата – за
традиционни и експериментални сценични форми, за документално, игрално
и анимационно кино; за класическа и съвременна музика: джаз, рок, рап, опера,
хорово пеене; фестивали за дизайн, архитектура, литература, комикс, визуални
изкуства, цирк, фолклор, танц, вино, вкл.
и такъв на предпремиерите...
По общо признание въздействието на
9-ото триенале е внушително и мащабно. Това се дължи не само на количеството и качеството на плакатите, но и на
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Юрий Тореев / театрален плакат

новата експозиционна среда. Несравнимо
по своите мащаби и посещаемост пространство на НДК, с неговите високи и
просторни фоайета, с връзките и преходите помежду им придаде логика, ритъм
и цялостност на експозицията, отвори
я за многохилядна публика, позволи да
бъдат разгърнати зоните на различните национални школи, да се обособят
кураторските проекти, специалните
и почетни участия, както и забележителната изложба на членовете на международното жури. Избрани специално
за изложбата в София, плакатите на

плакат
тримата чуждестранни журьори (Лекс
Древински, Германия; Радован Йенко,
Словения, и Агниешка Жемичевска, Полша, са получили международно признание
и престижни номинации.
Експонирани в пространствата на театър „Азарян“ заедно с плакатите на
Божидар Йонов, също член на журито за
наградите, те формираха една елитна
колекция. привилегия за всяка авторитетна галерия по света. Напълно хармонично и естествено към тях се вписа и мемориалният раздел с плакати на
Божидар Икономов не само защото той
живееше и създаваше своите „крилати“
плакати с ясното съзнание, че принадлежи на общност, която наричаше „световно семейство на плакатистите“, но
и защото плакатите му с лекота преминаваха граници и му печелиха приятели,
награди и съмишленици. Неговото разбиране за плаката като универсален визуален език се пренесе във философията на
международното триенале на сценичния
плакат, чийто съосновател и двигател
беше до края на своя живот.
Колкото бляскаво и комфортно плакатът да живее в изложбените и музейните зали, неговата най-престижна галерия си остава улицата. Ето защо беше
избран нов подход за популяризиране на
триеналето, включващ целогодишна изложбена програма в страната и съпътстващи изложби в различни точки на
София.
Разположени на знакови места, плакатите пресрещаха зрителите и същевременно рекламираха триеналето. Изложбите в Дома на архитекта и върху оградата на Градската галерия във Варна, в
художествените галерии на Добрич и
Велико Търново, в регионалната библиотека на Стара Загора или сред необятния простор около високопланинската

хижа „Плевен“, оградата на галерията
в Созопол, и то по време на фестивала
на изкуствата „Аполония“, оградите на
художествената гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив, на Националната художествена академия в София и на столичното 95 СОУ, разположено в кв. „Хаджи
Димитър“, са част от „завоюваните“
от плаката територии.
В продължение на три месеца върху оградата на Националното музикално училище „Л. Пипков“ на ул. „Оборище“ в София
бяха експонирани таблата от проекта
BG ТОН&ОБРАЗ, който триеналето създаде, за да разкрие малко известни проявления на графичния дизайн от близкото
минало. В центъра на вниманието ни попаднаха българските грамофонни плочи.

Петер Яворик / фестивален плакат
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Радован Йенко / фестивален плакат

Без да претендира за изчерпателност,
BG ТОН&ОБРАЗ е пръв опит да бъде извадено от анонимност творчеството на
няколко поколения български художници,
работили за „Балкантон“ и създали образци с универсални и неувяхващи послания.
Близо стоте изображения, условно обединени в няколко тематични групи, ни
подсказват, че следите от една изчезнала културна индустрия могат да получат нов живот в съвременното градско
пространство.
А оградата на посолството на Република Полша от страната на бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви“ от 4 ноември 2019 г.
до 14 февруари 2020 г. беше домакин на
27-те наградени и селектирани плаката
от националния анонимен конкурс, посве-
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тен на 70-годишнината от създаването
на Полския институт в София. Участието в триеналето на впечатляващ брой
(без аналог в досегашните издания) млади български автори е свидетелство за
интереса и необходимоста от подобно
начинание. Най-младите са родени през
2002 г., но има и такива, чиято рождена
дата е в 30-те години на миналия век. В
колекцията са включени плакати на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства и от Художествената
гимназия в Пловдив, както и на прочути
професори от цял свят. Геокултурните
измерения на триеналето се простират
от Беларус до Бразилия, от Япония през
Близкия изток, цяла Европа до САЩ. Така
вече 25 години триеналето е междуна-

плакат
родна платформа за няколко поколения
български автори, които могат да се
съизмерват със своите чуждестранни
колеги.
Все пак най-показателни за духа и характера на събитието са наградите на
триеналето. За 9-ото издание те са:
Голямата награда на София – пластика
„Златен плакат“ с автор Богомил Николов – за Юри Тореев, Беларус; две равностойни награди – бронзов плакет с автор Богомил Николов – за C2F/ Сайбу Рихли, Фабиен Бури, Швейцария, и Джисуки
Мацуда, Япония; награда за млад автор (до
35 г.) – бронзов плакет от Георги Чапкънов в памет на Асен Старейшински –
на Иван Кашлаков, България. Номинации:
Тиаго Лакас, Бразилия; Дамян Клачкевич,
Полша; Юри Гулитов, Русия; Петер Яворик, Словакия.
Тази година наградените плакати са белязани от съчетанието и баланса между
два доминиращи възгледа: типографския
и изобразителния, както и от осъзнаването на ролята на плаката при формирането на градската среда. Неслучайно
някои от наградените произведения са
част от реални рекламни кампании, случили се в различни точки на света. Влиянието на този подход се откроява и в
работата на поканеното като специален участник дизайнерско студио „Тоник“, което вече десета година създава
цялостната визуална комуникация на Холандския фестивал.
Наградата, на която триеналето особено държи, е тази за млад автор. Учредена през 1992 г., тя е в памет на големия
български художник Асен Старейшински
и за радост при последното издание на
триеналето остана в България. Другата добра новина е, че плакатът на Иван
Кашлаков, който международното жури
отличи в София, месец по-късно спечели

Петер Яворик / театрален плакат

награда и от друго световно изложение,
този път в Колорадо.
Поредното потвърждение за съпоставимостта и универсалността на процесите в изкуство, което ни дава основание да продължим да се вглеждаме
в съвременната култура през очите на
плаката.
Албена Спасова
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ПЛАКАТЪТ: РАДОСТ&СЛАВА.
ИЗЛОЖБИ НА СЦЕНИЧНИ
ПЛАКАТИ ОТ РАДОСЛАВА БООР
Избрани плакати от създаденото през
последните 13 години формират първата
поредица от пътуващи самостоятелни
изложби на Радослава Даскалова-Боор.
Колекцията е впечатляваща и показателна в много отношения.
Докато зрителят става свидетел на
естетическите находки и провокации
в плакатите на един талантлив, развиващ се, съвременен визуален артист,
неусетно бива въвлечен в цялост от
образи и послания, където паралелно с
основния се развиват и няколко други
разказа, обогатяващи представата за:
-сценичният плакат като културен феномен, способен на безчет класически и
модерни превъплъщения, преодоляващ
времеви и стилови ограничения; посредник между различни изкуства и творци;

Радослава Боор / Плакати
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-плакатът като съучастник в днешната българска културна сцена – неизменна част от нейното адекватно визуализиране;
-присъствието/отсъствието на плаката като елемент от градската култура,
рекламата и комуникационния процес;
-плакатът като пилигрим, в чието естество са кодирани философските и
естетически измерения на пътуването
като състояние на духа.
Колекцията носи типичната за плаката
комплекност, съчетана с деликатния и
изискан индивидуален стил на авторката, който ѝ позволява с лекота да преминава през условните измерения на сценичните изкуства.
В съвременната рекламна джунгла, където тиражирането на образи отдавна не
е предизвикателство, нейните плакати
се открояват със способността си да
радват и предизвикват сетивата и ума
на публиката, да прославят прочути или

плакат

We are Earth/Ние сме Земята / Проектът на Радослава Боор и фотографа Милош Нешич съществува само във виртуалното пространство. „Всичко, което причиняваме на Земята, ни се връща.“
Предстои представянето му в поредица изложби

неизвестни създатели на спектакли.
На фона на всеобщата динамика и хаос
особено симпатични са онези знаци, които подсказват естествените хармо-

нични връзки между художничката и нейната първа изложба: от красивата игра
на думи в имената до пътуващата природа, характерна и за двете. Откриваме
ги в мотото на пловдивския фестивал
„Сцена на кръстопът“, където изложбата гостува през септември 2019 г.; в
присъединяването ѝ към европейската инициатива „Нощ на театрите“ на
територията на театър „София“ през
ноември, когато изложбата е част и
от съпътстващата програма на 9-ото
международно триенале на сценичния
плакат – София (Радослава Боор е негов редовен участник от 2007 до днес).
В тази щастлива поредица от знакови
съвпадения се откроява „чешката връзка“ и Българският културен институт в
Прага, който е в основата на изложбената акция и домакин на октомврийското
събитие, сред чиито експонати блести
плакатът за Моцартовата опера „Дон
Жуан“, представена за пръв път точно
преди 232 години в Прага.
Пътуването продължава и през 2020 г. в
Будапеща...
Албена Спасова

Радослава Боор / Плакат

61
брой
02 / 2020

СБХ бюлетин

графика

IN SUMMARY
ЗА 8. ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА,
СОФИЯ 2019

Деси Христова / Плеяди III

Експозицията на 8. международно триенале на графиката София 2019 г. не оставя
съмнение за наличие на противоречия или
предпочитания към старите класически
или към новите дигитални технологии в
графиката, а по-скоро показва развитието им в полза на съвременните естетически нагласи. Преди повече от половин
век, през 1965 г., германецът Георг Нес за
първи път представя в изложба графични отпечатъци с дигитално генерирани
образи. Днес, във второто десетилетие
на ХХI век, светът съществува в измерението на една глобална мрежа, в която
непрекъснато общуваме дигитално. Тази
технология с тотален обхват йерархично пренарежда световния ред посредством универсалния език на цифровите
алгоритми, които виртуално генерират
нови и нови идеи и продукти.
Целият процес на индустриалното производство, включително и на култур-
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ните индустрии с различните видове
изкуство, е проектиран и реализиран с
използването на възможностите на компютърния инструментариум, т.е. през
машината и с нея като инструмент.
Неминуемо това се отразява и в най-масовото, доскоро дефинирано като найдемократично изкуство – печатната
тиражирана графика. Логичен е фактът
това да се случва и в съвременното изкуство, в което новостите навлизат първо през инструментите на графичните
техники и печат. Осъвременяването на
технологията за графиката се отличава
като силно динамичен процес и е част от
общия процес на индустриално развитие
на технологиите. Ако погледнем назад
във вековете в исторически дискурс,
виждаме въвеждането на десетки нови
техники в графичното изкуство, както
и използването на всевъзможните им
комбинации, което до епохата на постмодернизма не беше типично в такава
степен за технологията, методите и
похватите на другите видове изкуства,
като например живопис и скулптура.
Днес наричаме класически тези техники
на графиката, които като творчески
процес са ръкотворни и в които художникът участва от създаването на произведението до неговото тиражиране
като автор и изпълнител. Исторически
това издигна печатната графика на равнопоставено място с другите кавалетни
изкуства през ХХ в. Тогава се организираха и първите големи международни и световни форуми на това изкуство, в които се толерираха най-вече класическият
език и постиженията в технологията
на печатната графика. Актуален поглед

графика

Станислав Божанков / Silence III
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Джакомо Миракола / Гласувай I

към регламента на едно от първите в
Източна Европа – Международно биенале
на графиката във Варна, както и на някои от националните графични изложби у
нас, показва, че все още няма актуализация на регламента за участие спрямо новите технологии. Това формално може да
се отдаде на нежеланието на организаторите да предефинират състоянието,
в което е и се развива съвременното графично изкуство. Още през 2014 г. седмото издание на МТГ в София даде заявка за
адекватност при организацията си, като
покани куратори от чужбина, които да
представят съвременните тенденции в
графичното изкуство. От друга страна,
организаторите на Софийското графично триенале проявиха компетентност
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спрямо тези проекти, които да бъдат
свързани с представяне на цялостна концепция, разкриваща в произведенията
на художниците използването на нови
дигитални технологии и визуални идеи.
Такъв беше проектът на бразилския художник и куратор Жозе Гедес „Дигитално говорене“. В него участваха 10 от
водещите латиноамерикански графици.
Организаторите поканиха тогава и още
един кураторски проект – на известната словенска кураторка и критичка
Бреда Шкрянец. Двата проекта показаха графики, създадени с използването на
компютър, които не биха могли да бъдат
постигнати по друг начин. В по-голямата
част от тях бяха използвани фотографски изображения с определена степен на

графика

Иван Нинов / Композиция

дигитална обработка, която замества
техниката на традиционните графични
техники. В други образци художниците
изследваха знаци, символи и така концепцията инфилтрираше теорията в
идейното съдържание на визията. Едно
сравнение между двете издания на триеналето показва как в рамките на три
години някои авторски идеи са се превърнали в нови идеи за графичното изкуство
и са получили глобална популярност.
В осмото издание тази тенденция е продължена с представянето на три кураторски проекта:
„Контрол на невъзможното“ на проф. Едвин Драгичевич от Хърватия е авторско
представяне, което отразява екзистенциалното мислене на твореца, изразено

в символи на опозиция, олицетворение на
липсата на контрол и стабилност в живота на хората днес.
„Графика от Близкия изток“ с куратор
д-р Ратеб Шабан от Йордания развива
концепцията за визуално изследване посредством използване на дигиталните
технологии за манипулация на образа,
свързана традиционно с различни отпратки към „ориенталската“ традиция
на изразяване посредством писмени и
символични знаци.
Изложбата „Съвременна испанска графика″ с куратор Педро Галилея, вицепрезидент на Фондация CIEC, е най-голямото
по обем представяне на чуждестранна
графична колекция. Това е селекция на 31
от водещите графични художници в Ис-
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Павел Квятковски / Послепис

пания, показваща произведения с цялото
многообразие на различни варианти на
приложени графични техники. Авторите,
включени в колекцията, представители
на няколко генерации в изкуството, поставят свой фокус в съвремието с гледна точка към събитийността. Темата за
човека и неговия свят е интерпретирана
в различни стилове, но винаги с най-високо професионално умение и качества.
По традиция в рамките на триеналето
носителят на Голямата награда от предходното му издание се представя със самостоятелна изложба, което има идеята
да покаже не само авторовите постижения в определена водеща тенденция, в
която те се вписват, но и индивидуалния
принос на твореца в художествената реализация на графиката. Тук е важно да се
знае, че на графичния език винаги се гледа
като на универсален език и в този смисъл
визуалното „говорене“ „Без звук“, както
е назовал изложбата си Камен Старчев,
има за публиките глобална, общочовешка
„чуваемост“. Изложбата му представя
дигитално генерирани и дигитално отпечатани графики, пространствено разгънати като фриз. Образно това са аб-
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страктни визии на модулирани от реалността фрагменти през фотографията.
Графичното им пространство е изпълнено с динамика, но пред нас са скулптурни
2D обекти с геометрични структури, в
които властва монохромност, контраст
и транспарентност.
Големите формати, използването на нетипични за графичните отпечатъци носители – текстил, плака, метални плочи и пр., преди и сега в експозицията на
8. Международно триенале на графиката
– София показват един динамичен диалог
със съвременното изкуство, който проф.
Петер Цанев определя като „трансгресия към състоянието на неочакваност“
при възприемането на „нови трансгресивни форми“, които в по-ранни години
бяха наречени неконвенционалниу
Не противопоставянето, а свалянето на
вътрешните технологически граници ни

Буян Филчев / Вълчица 4

графика

Живко Мутафчиев / Разходката на сомнамбула

убеждава, че и традиционната печатна графика, и съвременната дигитална
се движат в единно концептуално русло
и визуална проблематика. Това дава на
творците свободен избор на реализация
чрез използването на различни технични
средства за дигитално генерирана, рисувана или гравирана графика, отпечатана
на преса или на принтер. При един повнимателен анализ на експозицията на
триеналето сега могат да се направят
някои заключения, че:
- 8. Международно триенале на графиката – София 2019 представя съвременна
графика на високо естетическо, художествено и технологическо ниво на реализация;
- 49 български художници и 175 участни-

ци от 30 държави представят графични
произведения със значими на международно ниво параметри на артистични
постижения, процеси и идеи;
- характерно за българското представяне е участието на художници от различни генерации с произведения, които
са реализирани в различни класически
техники на графиката и са използвани в
комбинация с други дигитални техники,
както и такива от живописта, скулптурата, рисунката, колажа и пр.;
- налице е забележим интерес и напредък
в използването на новите технологии в
графиката и интересни експерименти в
превръщането ù в обекти, инсталации и
пластики.
- съществува видимо взаимодействие
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Димитрийе Печич / Гледка от прозореца
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графика
с фотографията, което през 1990 г. на
биеналето във Венеция с наградата на
Хила и Бернд Бехер даде нов критерий за
оценка в изкуството, който се базира на
концепцията, а не на материалите. За
международното жури това е критерият, по който са определени наградите и
номинациите на 8-то МТГ.
- в експозицията се налагат широкоформатните графики, чийто модулиран/интерпретиран артистичен фото/образ е
носител на нов контекст на концептуално съдържание. И трите големи награди
на триеналето на Джанг Хюей (Китай),
Агнес Волкович (Полша) и Андрея Серафини (Италия) са присъдени на художници за
портретни изображения.
Днес все повече графиката губи от своя
кавалетен характер. Независимо от визуалната си принадлежност графичните
произведения излизат от двумерната
плоскост, за да бъдат свободни в пространството, например в инсталацията
на Маня Вапцарова, или да бъдат в диалог
с образите от виртуалната и екранната
реалност.
В заключение е видно, че съвременната
графика напуска дискусионната територия на експериментите с различни медии
и споровете кое може и кое не.
Съвременните художници видимо свободно артикулират идеите си в изкуството, използват умело новите технологични умения, научни познания и предизвикателства в живота.
Сега можем да очакваме в графиката нейния нов концептуален и технологичен,
артистичен и естетически разцвет и
обнова.

***
Резултатите от 8. Международно триенале на графиката – София са много и
разнообразни, измеренията на част от
тях са със сериозни препратки в бъдещето.
Безспорно признание за нивото на събитието е официалната покана, която
триеналето получи, за участие в едно
от най-влиятелните международни изложения за графика – FIG Билбао, Испания,
през ноември 2020 г.
Особено значим е жестът на участниците, дарили свои произведения, благодарение на което фондът на триеналето се
обогати с 60 графики от 43-ма автори
от Аржентина, Босна и Херцеговина,
България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Индия, Испания, Италия,
Канада, Китай, Мексико, Нова Зеландия,
Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия,
Сърбия, Франция, Хърватия, Чехия, Япония.
Сред тях са пълните графични серии на
Велико Маринчевски, Станислав Божанков (България), Лиляна Естебан и Флоки
Гуаври (Аржентина), Колин Гилеспи (Великобритания), Матсуяма Хирокази (Япония), Thamrongsak Nimanussornkul, Радка
Храбовска, Мириана Пино, както и произведения на отличените с награда Андреа
Серафини (Италия) и с номинация Виктор
Мануел Ернандес Кастильо (Мексико) и
Павел Квятовски (Полша).
Колекция от фонда на триеналето тепърва ще бъде представяна като пътуваща изложба в страната.

Пламена Димитрова-Рачева
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„През щорите“ – изложба от
дигитално генерирани графики, в които е използвана
фотография и е търсен и ЗD
ефект, на Пламена Димитрова-Рачева бе открита в
къща „Мексиканско изкуство“
на 30 януари 2020 в Градската художествена галерия –
Пловдив.

дълбоко творческия му характер и се опитва да разнищи
връзката между пластиката
и словото.

„Имагинерни
конструкции“
– изложба живопис на Калия
Калъчева, бе показана от 14
януари до 4 февруари 2020 в
галерия „Ракурси“, София.

От 14 до 31 януари 2020 галерия „Арте“, София, представи самостоятелна изложба
на Севда Потурлян, наречена
„Паважи, обиталища“.

Стефан Петрунов

Антон
Терзиев,
Стефан
Петрунов
и
J.Pank
–
артисти, визуално различни
в подхода и темите си, разработват идеите си в серии.
Галерия „Аросита“ повдигна
завесата към бъдещите им
творби в изложбата „New.
Work.Progress“ от 27 януари
до 1 февруари 2020.

На 27 януари 2020 в галeриякнижарница „София прес“ бяха
представени книгата на Йордан Радичков „Хора и свраки"
и изложба с оригиналните рисунки на автора към нея.

„Момиче с китара“ и „Ябълката и след това“ – две изложби на един от яростните
и известни експресионисти
на своето поколение Матей
Матеев представи последователно галерия „Резонанс“,
Пловдив, от 17 януари до 4
март 2020. (илюстрация – фрагмент)
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От 16 до 30 януари 2020 галерия „Сезони“, София, представи изложба скулптура на Тодор
Димитров „Хайку-следи върху
глината“, която отразява

На 1 февруари 2020 в Художествената галерия в Кюстендил, в деня на обявяване
на годишната Национална
награда за живопис на името на Владимир Димитров –
Майстора, бе открита като
част от честванията изложба на миналогодишния лауреат
Захари Каменов.

хроника

„Процепи в очевидното“ – самостоятелна изложба графика
на Иван Нинов, показа галерия
„Мисията“ към МВнР от 12
февруари до 13 март 2020.

ритории и внушения. Изложбата му ще бъде представена
и в новата пловдивска „Галерия J“ на ул. „Цар Освободител“ 65. (илюстрация – фрагмент)

От 12 до 26 февруари 2020 галерия „Лампион“, София, представи самостоятелна изложба живопис на Ева-Мария-Яна
Бичакджиян.

На 13 февруари 2020, на 60тия си рожден ден, Димитър
Георгиев откри юбилейна изложба живопис в галерия „Видима“, Севлиево. Той показа
пейзажи и композиции, вдъхновени от конкретни места
и подчинени на пленерния му
метод на работа.
Богомил Благоев откри изложба в арт галерия „Сигна“ в
Пловдив на 14 февруари 2020.
И в новите си картини той
следва своя стил, визуално
близък до поантилизма, но
навлиза в нови цветови те-

От 18 февруари до 13 март
2020 в галерия „Средец“,
офия, с изложба и каталог
„Нито с нея, нито с него“ бе
отбелязана
135-годишнината от рождението на Ангел
Спасов (1884–1974). Куратор:
Пламен В. Петров.

„От
конкретно
към
абстрактно“ – самостоятелна
изложба на Бранко Николов, бе
показана от 17 декември 2019
до 8 март 2020 в Арт център
Банкя.

Галерия „Астри“, София, представи изложба живопис на
Цветан Тимотеев от 18 февруари до 10 март 2020.

От 21 февруари до 11 март
2020 галерия „Ларго“, Варна,
показва изложба мозайка на
Страхил Найденов, която
той подготвя четири години.
В работите си авторът развива темата „Градът“ – от
първите човешки поселения
до съвременния град и човека
в него.
От 7 март до 20 април 2020
художествена галерия „Петко
Чурчурлиев“, Димитровград,
показва изложба пейзажи на
Петър Чучулигов.
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СБОГУВАНЕ С АНДРЕЙ
Когато някой си тръгне завинаги, тогава ни спохождат размислите за живота
и за смъртта. Мъката често ни кара да
си спомним, че той, животът на хората, се материализира върху аксиоматичната даденост, че съдбата на всеки
роден е един ден той или тя да си замине, да умре. Така феноменът се оказва
основният философски въпрос, с чието
моралистично осъзнаване и интерпретиране се е занимавала всяка култура,
цивилизация и религия. Логическото приемане на тази неизбежност се компенсира от друга безспорна даденост – че
всеки индивидуален човешки живот – и
дългият бляскав, и краткият незабележим, оставят своите следи, изрязани по
повърхността на времето. А също и на
битието. Всъщност тъкмо това е реално сътвореното безсмъртие, но след
заминалия си, за онези, които са го обичали, познавали и са имали нужда от него,
остава празнотата, изпълнена с болка и
незапълващата се липса на присъствие.
Аз съм един от страдащите заради тази
раздяла. Вероятно защото Андрей беше
първият, с когото се сближих през студентските години в Художествената
академия, макар че той беше два випуска
преди мен. Беше някой, с когото търсихме отговори заедно; беше първият, с
когото навремето споделих идеята за
създаването на Групата „Градът“; с когото сме спорили яростно по едва ли не
всички теми, без да успеем да се скараме
лошо; с когото сме пътували към химери
и сме се завръщали заедно към обикнове-
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Андрей Даниел / Автопортрет

ните неща; беше онзи, с когото нуждата от общуване създаваше чувството
за известен интелектуален порядък
сред околния етичен безпорядък. Затова той беше един от малцината, които
до последно можех да нарека свой приятел. Защото неусетно кога и как той се
беше превърнал в едно от последните
островчета на утехата, че все още има
истински и нормални неща, останали
сред океана от бивши приятелства. Ще
ми липсва, постоянно, завинаги неговият философстващ скептицизъм, хапливият му хумор, поскърцващият тембър
на разказите му, кръглите очила, смешните му ръкомахания, ароматът на пурата му... Толкова ми е мъчно, че повече

in memoriam

Андрей Даниел / Средиземноморски циклон

не мога нещо да го попитам, друго да
споделя. Остава ми горчивото чувство
за непростимия грях, че отлагайки да го
сторя, завинаги съм пропуснал да науча
отговорите.
Като художник, със стотиците създадени в продължение на четири десетилетия картини, Андрей Даниел отдавна
беше преминал междата на вечния живот в историята на родната живопис.

Нещо повече, преминал го беше не само
с качествата на оставащия след него
творчески продукт, а и заради персонализирания метод, с който той се беше
посветил на изкуството като социален
фактор и средство за общуване. Защото беше приел, че истинският артист
притежава мисия, преминаваща далеч
отвъд собствената му личност или
творчество. От младежката възраст
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като асистент на Иван Кирков, чак до
последния си ден Андрей беше и преподавател, водеше ателие по живопис,
където акцентът беше усвояване на
етиката на изкуството, според която
рисуването представлява създаване на
условия за свобода; че то е инструмент,
сътворяващ нови представи за различни
ценности; че мечтата е извор на вдъхновение; че интелектуалните асоциации са в основата на творческите хрумвания. Новаторската образователна
практика на Андрей се изразяваше в неговата увереност, че мисията на изкуството е да споделя и развива предишни
опити, че професорът също се учи от
студентите си, че великата метафора
на живописната картина е, че тя носи в
себе си реалността на овеществената
фантазия и че да бъдеш художник означава да имаш различен от другите хора
ракурс към живота и нуждата да намираш себе си, като си задаваш въпроси.
Затова той се опитваше да бъде повече
от художник и повече от професор по
живопис – успяваше да се превръща в
тълкувател в образи от думи на самата
философия на изкуството. Защото вярваше в словесните картини, изградени
от концентрираните образи на битието, които те съдържат.
През последните две години Андрей беше
много болен. И той го знаеше и беше наясно колко бързо ще се развие фатално
това зловещо, нелечимо и необяснимо
заболяване. Но нито за миг не се предаде, не се отчая, не се затвори в себе
си, не натовари близките и колегите си
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със своите болки и с безнадеждността
на отслабващите си сили. „Колкото ми
е дадено – толкова“, обичаше да казва
и до края продължи да води ателието по
живопис, да пътува всеки месец до филиала на Академията в Бургас, да се шегува
със себе си, да се ядосва за глупости. В
едно интервю беше казал и това: „Когато човек отива на среща, трябва да
отиде подготвен за нея“. И той беше.
Докато бяхме заедно във Франция, решихме да посетим гроба на Ван Гог и на
Тео в Овер-сюр-Оаз. Имам една снимка,
запечатала момента, в който, след изтощителен преход през излязло като че
ли от картина на Винсент поле с гарвани, Андрей се е навел над надгробната
плоча, докосвайки я и по стара еврейска
традиция поставя върху нея камъче. Сякаш споделя нещо съкровено с онзи обитаващ вечността художник. За Срещата, може би.
Усещането ми за Андрей е като за онова безстрашно оловно войниче от Андерсеновата приказка. Въпреки всички
изпитания, прехапал своите страдания
и съмнения, той храбро премина, изправен в собствената си лодка от хартия,
през стръмните бързеи на своя живот.
В приказката храбрият войник без колебание непоколебимо остава прав сред
погълналите го пламъци, а по-късно в
пепелта намират само мъничкото му
оловно сърце. След Андрей остава много
повече – остава самият той.
Филип Зидаров
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ЗА МИТКО
Скъпи приятели,
Излишно е да казвам колко тягостно се
чувствам. Че ми е адски тъжно… И не
само на мен…
Дълги години „Шипка“ 6 беше като
втори дом за Димитър Грозданов. После идваше често, а след това все порядко и по-рядко… Преди Нова година,
когато някои от нас за последен път
видяха Митето Грозданов на „Шипка“ 6,
току-що си бях купил от тротоара една
немного дебела черна книжка. „Какво
си си взел“, пита Митака. – „Некролози“ на Сароян, казах му аз. Откъде можех да зная, че точно смъртта му ще
е поводът да я отворя пак. В краткия
предговор авторът пише: „С тази книга
отдавам почит на мъртвите. Вие сте
толкова много, толкова недостижими и
съвършени; нищо не може да ни доведе
до съвършенство освен онова, което
довърши вас. Назовете го, както желаете, само не „смърт“, тази изтъркана
и безсмислена дума. Живот ли да го наречем тогава? Довършени от живота?
Именно. Хайде, всички на борда – потегляме.“ Написал го е близо две години
преди смъртта си…
Та в онзи последен ден на Грозданов на
„Шипка“ 6, седнал за пореден (и уви,
последен) път на стола на Марта (той
обичаше да сяда там, зад бюрото ù), с
незнайно коя за деня чашка кафе в ръка
(кафето му беше забранено), Митко ми
припомни един от своите кратки вицове, а той обичаше вицовете, умееше да
ги разказва, като много от тях измис-

Димитър Грозданов / Фотографски портрет
от Иво Хаджимишев

ляше. Припомни ми любимия виц за оптимиста, който виждал в едно гробище
само плюсове.
Така и живя, до последно загребвайки от
живота с пълни шепи от всичко хубаво, което беше по силите му да приеме
и което животът все още можеше да
му даде… Освен кафето Митко употребяваше по много от всичко, което лекарите отдавна бяха определили като
опасно за здравето му, от всичко, което
му беше забранено, но го караше да се
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чувства жив и което всъщност го убиваше. За горчилката, разочарованията,
самотата никой от нас не биваше да
узнае. За тях повечето хора около него
така и не разбраха, останаха несподелени, заключени в неприкосновената лична територия, недостъпни. В същото
време целият живот на Грозданов може
да се опише като едно безкрайно раздаване! Раздаване като професионална
всеотдайност и като безгранична човещина. Той разпиля себе си, но по този
начин пося от себе си.
Всичко, което успя да загребе от живота, всичко, което в широката си човешка прегръдка успяваше да побере, всичко
това с още по-щедри, широко отворени
ръце и сърце успя и да раздаде. Събираше
и пилееше, пилееше и събираше… Ако някой въобще е способен да раздава, дори
тогава, когато няма (в буквалния смисъл!!!), то това беше именно Димитър
Грозданов.
Критик, теоретик, историк на изкуството, ерудит, генератор на идеи, посоки, направления, проводник на течения, стимулатор на процеси… Куратор,
художник и артист, понякога подценяван или недолюбван, но истински силен,
въздействащ, провокативен, първичен
и експресивен… Един от двигателите на
прохождащото преди десетилетия съвременно българско изкуство и един от
най-видните негови представители.
Изключителни познания в областта
на изкуствата, абсолютен мисловен
и словесен виртуоз, пъргав ум, дълбок
интелект, вродена интелигентност
и импровизаторски талант. Великолепен събеседник и пленителен разказвач.
Малцина са онези изкуствоведи, които
владеят изкуството на говоренето.
Димитър Грозданов беше един от тях.
Когато откриваше изложби, умееше
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в живото слово да импровизира. Критичен, ироничен, често саркастичен,
но добронамерен, отзивчив, обичащ,
страстен, встрастен, пристрастен…
Дързък, предизвикателен, категоричен, отнесен, поетичен, абстрактен,
непредсказуем… Отнасящ се с респект
към културни ценности, авторитетни
личности в изкуството, таланти, теории и произведения, но и подлагащ на
съмнение, противоречив, грешащ, провокативен, алогичен, спонтанен, безпардонен…
Димитър Грозданов даде път в изкуството на много млади хора. Той извади
от праха на забвението не един и двама
несправедливо подценявани или неглижирани творци. Той допринесе за това
да бъдат преоткрити и оценени, за да
са днес сред безспорно признатите.
Така повлия положително и в кариерата
на редица от активните в момента съвременни автори.
Като човек Митко умееше да контактува с всеки. Успяваше да спечели симпатия и да влезе в непринуден разговор
и с най-малките дечица, и с тийнейджърите, и с най-красивите и недостъпни
жени, и с бабите в най-затънтеното
село, с хамалите, интелектуалците, с
футболистите, с инженерите, с рибарите, с поетите, даже и с животните.
Обичаше и хората, и животните. Хората невинаги му отвръщаха със същото. Беше шегаджия. Голям шегаджия!
За едни притегателен, обаятелен, а за
други скандален и неприемлив…
Не, той просто нямаше как да остане незабелязан! С жилави корени в Берковския балкан и Добруджа, Димитър
Грозданов създаде хиляди приятелства
и остави следа навсякъде из страната:
София, Русе, Варна, Балчик, Оряхово, Троян, Търново, Ямбол, Сливен и къде ли още
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Димитър Грозданов / Куче, 2012

не… За много места, за много сърца липсата му ще е осезаема…
След десетки години, посветени на изкуството, на критиката и изкуствознанието, на Съюза на българските
художници, на списание „Изкуство“, на
преподавателска дейност, повече от
двадесет години отдадени на международния фестивал „Процес-пространство“, след хилядите написани страници, след стотиците създадени приятелства смъртта на Димитър Грозданов е непрежалима и огромна загуба за
всички ни.
Мите, извинявай! Знам, че ако в този момент ти беше на мястото на някого от
тук присъстващите, изпращайки свой
близък, със сигурност щеше да хвърлиш
някоя пиперлива забележка по адрес на
говорещия... Това ме кара да се чувствам
нелепо в тази ситуация. Съзнавам, че в

този храм, в това свято, божествено
пространство, в цветовете на думите
ми се прокрадва атеистична сянка… Да
се надяваме, че Бог е милостив, а ти –
снизходителен.
Връщам се към некролозите на Сароян:
„Никой в действителност не знае какво
точно е смъртта… Всеки се страхува
от нея… Безпокойството – кога ще се
случи – придава на живота нещо допълнително. Някакво вътрешно присъствие, нещо, с което можеш да разговаряш
и което понякога се превръща в някой,
в част от самия тебе, в бог или в нещо
изцяло непознато и непознаваемо. […]
Един добър човек е казал, че когато някой умре и ние умираме малко с него. Но
пък се чувстваме и малко по-живи…“
Скъпи Мите, чувството ти за хумор,
ироничността, но и самоиронията ти,
работеха безотказно и в най-тежките
за теб моменти. Дали някога, някъде бихме могли отново да се видим…? Защото
е жалко, че сега няма как да ни разкажеш
дали за теб онази „нейна необяснима
същност“ не е имала нещо общо с красивата и опияняваща сцена от онзи филм
на Боб Фос с Джесика Ланг.
Сбогом, приятелю, и прощавай! Приеми
за последно, но и завинаги и обичта, и
благодарността на всички твои приятели и колеги от СБХ!

Любен Генов
Текстът е от 30 януари 2020 година,
след опелото в църквата „Света София“
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ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ (1951 – 2020)
Името на Димитър Грозданов ще остане неизменно свързано с
историята на съвременното българско изобразително изкуство.
Изкуствовед и художник, създател на международния фестивал
„Процес – пространство“ (1991), негов вдъхновител и директор,
главен редактор на списание „Изкуство / Art in Bulgaria“, безспорен авторитет, любим преподавател, член на Изпълнителното
бюро и зам.-председател на СБХ.
Роден е в Генерал Тошево. Завършва Художествената академия
през 1978 г., специалност „Изкуствознание“. Има около 40 самостоятелни изложби в България, Франция, Швейцария, Германия,
Холандия, Турция, Тунис и др.

ВЯРА КОЛЕВА (1949 – 2020)
Вяра Колева е родена в Стара Загора. След едногодишно следване в
Художествената академия в София, специалност „Текстил“, продължава обучението си в академията Kunsthochshule Waissensee в
Берлин, където се дипломира през 1975 г. със специалност „Мода“.
Член на секция „Дизайн“. Работи като дизайнер в големите предприятия „Рила“ и „Руен“, където е проектирала над 4000 облекла.
Нейни модели са публикувани в български и германски модни списания.
Освен чрез модата в последните двайсет години тя намира
творческа реализация и в областта на живописта, представя няколко самостоятелни изложби, включително и в галерията на СБХ
– „Шипка“ 6. Нейни произведения се намират в частни колекции
в различни европейски страни.
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АНДРЕЙ ДАНИЕЛ (1952 – 2020)
Художник със забележително присъствие в съвременното българско изкуство. Завършва живопис в НХА през 1977 г. От 1998
г. е професор в Академията. Бил е заместник-председател на
СБХ, председател на научния съвет на НХА, член- кореспондент
на БАН. Работи основно в областта на живописта, но също и
на стенописта, сценографията, графиката и оформлението на
книгата. Има над 100 участия в представителни изложби на българско изкуство в страната и чужбина, близо 30 самостоятелни изложби и над 50 публикации. Автор на книгата „Неща, места
и хора” (2011). Носител на Националната награда за живопис „Вл.
Димитров – Майстора” (2012).

СВЕТЛАНА КИРОВА (1958 – 2020)
Светлана Кирова е родена във Велико Търново, живее в Ловеч.
През 1981 г. завършва живопис във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
От 1991 г. е член на СБХ.
Посвещава се на преподавателска дейност и подготвя много
свои ученици за професионална кариера в изкуството. Тя е един
от любимите преподаватели на няколко поколения ученици в Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“
в Трявна.
Светлана Кирова е потомка на известния зографски Минев род
от Трявна. Има шест самостоятелни изложби и многобройни
участия в общи и колективни изяви.
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ХРИСТО СИМЕОНОВ (1935 – 2020)
Художник на космическия свят, вдъхновен от науката и от неизвестността на Вселената. С неговото творчество идва и понятието париореализъм – създаването с познати средства на
непознати светове. Роден е в София. Завършва живопис през 1960
г. Интересът му към физиката, астрономията и други фундаментални науки го води към ново познание и изразяване в изкуството. Негови изложби са представяни в Централата на ООН в Ню
Йорк, Дом Витгенщайн – Виена, Берлин, Краков и Варшава в Полша. За своята живопис художникът пише: „Вълнуващото при нея
е, че чрез трите основни цвята, чийто корен е бялото, т.е. чрез
промяната на ритъма и ритъмния трепет, който те пораждат,
аз съм в състояние да изобразявам видимото и въображаемото,
да внушавам идеи по чувствен път, при това като бродя из безгравитационен свят.“
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Пенко Гелев / Страница от „Мимикрия″, трета част от
графичната новела „Аракел″, изд. „Проектът ДЪГА″, 2020

