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съобщения

Уважаеми колеги,
На ХVІІІ редовно Общо събрание на Съюза на българските художници, проведено на 2 и
3 юни 2016 година, за председател на СБХ с мандат от 2016 до 2019 година беше преизбран
Любен Генов. За членове на Управителния съвет бяха избрани (по брой на гласовете): Станислав Памукчиев, Долорес Дилова, Емил Попов, Весела Христова-Радоева, Иван Русев, Елена
Панайотова, Тоня Горанова, Галина Декова, Ивайло Дженев, Антон Стайков, Стоил Мирчев,
Цветослав Христов /Цупи/, Иво Бистрички, Стефан Лютаков, Божидар Бончев, Райнис Гелов.
На първото заседание на новия Управителен съвет, проведено на 28 юни 2016 година,
бе избран и съставът на Изпълнителното бюро. Любен Генов направи предложение Изпълнителното бюро да бъде съставено от трима членове. Освен председателя на СБХ, който по
право е член на ИБ, Управителният съвет единодушно прие за членове на ИБ Антон Стайков
на длъжност зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност, и Ивайло Дженев за зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и съответно за творческите бази и социалната дейност на СБХ.
Отправям своите най-сърдечни благодарности за сериозността, отговорността и пламенността, с която работиха Анжело Красини, Димитър Грозданов, Десислава Минчева, Ивайло
Дженев. Благодаря, че бяхме в един отбор, и на всички колеги от предишния Управителен
съвет: Станислав Памукчиев, Бойко Митков, Весела Христова-Радоева, Цвятко Остоич, Богомил Живков, Александър Радославов, Георги Чалъков, Стефан Божков, Долорес Дилова, Емил
Стойчев, Митко Динев, Стоил Мирчев.
Радвам се на качествения състав на новия УС и на балансираното разнообразие от стойностни художници и личности, на хора от различни поколения, творци с натрупан опит и в
управлението на Съюза, опит, придобит и от работата в други важни институции в сферата на
изобразителните изкуства, опит, гарантиращ една необходима приемственост и екстровертност
в отношенията и общуването ни. Важно е присъствието на уважаваните професори и преподаватели от висшите училища по изкуствата, на които се крепи авторитетът на организацията ни
и сред най-младите и бъдещи наши колеги. Изключително важно е, че в нашия съвет влязоха
и по-млади и нови за ръководството на СБХ фигури, от каквито бъдещето неимоверно има
нужда. Доволен съм и от засиленото присъствие на скулптори в УС, което е важно за многото
работа, която предстои за разрешаването на наболелите проблеми, свързани със създаването на всякакъв вид произведения на изкуството в публичните пространства и евентуалното
структуриране на един Национален експертен художествен съвет, в чиито компетенции и правомощия да бъде поверен контролът върху инициативите и процедурите от този вид.
С дължимата признателност към колегите от предишните ръководства на СБХ, благодарение на чиито решения днес нас все пак ни има, пожелавам успешна работата на новия Управителен съвет и Изпълнителното бюро на Съюза на българските художници. Дано оправдаем
вашето доверие и не ви разочароваме.

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
юли - септември 2016 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Ретроспективна изложба на Мариана Генова, живопис, ет. 4
1 – 14 юли
Откриване – 1 юли,18 часа
Изложба „Експерсивно“ на Атанас Стаменов, ет. 2
13 – 28 юли
Вернисаж – 1 юли, 16 – 18,30 ч.
Изложба на художници от Бразилия, ет. 1
2 – 10 септември
Откриване – 2 септември, 18 ч.
Изложба на Филип Седефчев – живопис, приложна графика, пластика, ет. 3
8 – 27 септември
Откриване – 8 септември, 18 ч.
Конкурс за пребиваване в ателиетата в Сите де-з-ар, Швандорф и Мюнхен, ет. 2
13 – 27 септември
Откриване – 13 септември, 18 ч.
„Песента на цветовете“ – изложба на Надежда Кутева, живопис, рисунки, акварел, ет. 4
15 септември – 8 октомври
Откриване – 15 септември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„(о) позиция" - изложба на Дона Неделчева, живопис
5 – 18 юли
Откриване – 5 юли, 18 ч.
Изкуство от Швеция – пътуваща изложба на Interartex
1 – 15 септември
Откриване – 1 септември, 18 ч.
Изложба рисунки на Феникс Върбанов
21 септември – 7 октомври
Откриване – 21 септември, 18 ч.

Любен Генов
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ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба на Елизабет Хайндл, Германия, гост на СБХ
12 - 16 септември
Откриване - 12 септември, 18 ч.
Изложба на Дарина Златарева
19 – 30 септември,
Откриване – 19 септември, 18 ч.
ПРЕЗ АВГУСТ 2016 г. администрацията и изложбените зали на СБХ на ул. „Шипка” 6 ще
бъдат в отпуск. Първият работен ден е 1 септември 2016 г.
НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ, приети на сесията през март 2016 г. – 108 души
Александра Елефтерова РАМИРЕЗ-Арнаудова – живопис (ж.)
Анастас Георгиев КАМБУРОВ – монументални изкуства (м. изк.)
Анна Боянова ТОПАЛОВА – ж.
Антон Кънев АНТОНОВ – ж.
Бехчет Сали ДАНАДЖЪ – скулптура (ск.)
Бисер Димитров БОЯНОВ – дизайн (д.)
Благой Стефанов АТАНАСОВ (Bo Simeon) – секция 13 (с. 13)
Бойко Николов КОЛЕВ – ж.
Борислав /Боби/ Божидаров ЯНЕВ – ж.
Бранимир Любенов АНТОНОВ – ж.
Ваклин Иванов ВАСИЛЕВ – керамика (кер.)
Валентин Красимиров МИТЕВ – ск.
Ваня Кирилова ДИМИТРОВА – ск.
Васил Данов ВЛАДОВ – ж.
Василена Енчева ГАНКОВСКА – с. 13
Велислава Юриева БОЖИНОВА – бижутерия (биж.)
Весела Иванова ГЕНЕВА – рекламен дизайн (р. диз.)
Веселин Николов Димитров – МУТАФЧИЙСКИ – ж.
Виктор Иванов ЧУЛТАРСКИ – ж
Виолета Йорданова АПОСТОЛОВА – графика и илюстрация (гр. ил.)
Владимир Теодоров МИЧЕВ – дърворезба (дърв.)
Владимир Стефанов СТЕФАНОВ – ж.
Владимир /Владо/ Запрянов ЗАПРЯНОВ - м. изк.
Галина Докова ДОКОВА – текстил (текст.)
Георги Петров ПЕТКОВ – гр. ил.
Гергана ПЕТКОВА Вълкова – ж.
Деннис Миленов МАРИНОВ – ж.
Диан Росенов ДИМОВ – ск.

04
СБХ бюлетин брой

03/2016

съобщения
Диана Лъчезарова ЗАХАРИЕВА – ж.
Диана Едмонд ЛЕМБЕРГ – кер.
Димитър Василев ЯНКОВ – ж.
Димка Добрева СТАВРЕВА – ж.
Дона Стелиянова СТОЯНОВА – ск.
Донка Райкова РАЙКОВА – ж.
Евгени Веселинов НЕДЕВ – ж.
Евгения /Жени/ Евгениева БОТЕВА - м. изк.
Екатерина Петкова ПОПОВА – м. изк.
Елисавета Николаева ИВАНОВА – кер.
Елица Николова ГИГОВА – ж.
Жорж Боянов СОПАДЖИЕВ – с. 13
Зоя Ангелова МИНЕВА-Генова – ж.
Иван Ценов ВЪЛКАНОВ – ж.
Иван Танев СТОЯНОВ – ск.
Иванка /Ваня/ Благова РИБАРСКА – кер.
Иво Динков ПЕТРОВ – ж.
Илиян Димитров АНГЕЛОВ – ж.
Инна Александрова РОГОВА – кер.
Йото Христов ДИКОВ (Йото) – ск.
Калина Анчева МАВРОДИЕВА – ж.
Калина Петрова ТЕРЗИЕВА-жена от Шаолин – с.13
Каролайн ХАРТЕ – кер.
Кольо Господинов КОСТОВ – ж.
Константин Петков КОСТОВ – ж.
Красимир МЕТОДИЕВ Димитров – ск.
Красимира Любенова ДРЕНСКА – текст.
Кристина Николова ВЪТОВА – гр. ил.
Куню Новачев ЖЕЛЕВ (Куню) – ск.
Лазар Стефанов ЛЮТАКОВ – с.13
Лилия Георгиева БАБУНОВА – сценография (сц.)
Максимилиян Иванов ПРАМАТАРОВ – с.13
Мариа Павлу СТАМАТИ – ж.
Мариана Димитрова Цветанова-ВЕЗАРОВА – ж.
Марио Радославов НИКОЛОВ – ж.
Мария Стойкова ЛАНДОВА – критика (кр.)
Мария Неделчева ХРИСТОВА – ж
Марта Тихомирова ДИМИТРОВА – кер.
Мартин Николаев МИТЕВ – Мартис – ск.
Мартин Филипов ТРИФОНОВ – ск.
Миглена Красимирова ЙОНЧЕВА-НИКОЛОВА – ж.
Милена Сергеева ДЕЧЕВА – текст.
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Милена Радева РАДЕВА - гр. ил.
Милчо Ганчев ТАЛЕВ – ж.
Мирослава Маркова МАРКОВА – кер.
Митко СЪБЕВ Иванов – кер.
Момчил Толев ДОНЕВСКИ – гр. ил.
Наталия Александровна КОРЧЕМКИНА – кер.
Наталия Гочева ГОЧЕВА – сц.
Наташа Миткова НОЕВА – кр.
Ненко Димов ЧАНЕВ – ж.
Никола ЕНЕВ Попов – м. изк.
Никола Стоянов ЛАЗАРОВ – гр. ил.
Никола Димитров МИТОВ-Кумарицата – гр. ил.
Николай Луканов МАРТИНОВ – дърв.
Николай Пламенов ПЕТРОВ – ж.
Нина Илиева ПЕТРОВА – ж.
Нора Кирилова АМПОВА – ж.
Паолина Здравкова ГАНЧЕВА – м. изк.
Петко Цветанов НЕДЯЛКОВ – дърв.
Петър Димитров ГРИВЕКОВ – ж.
Петя Валентинова БЛАГОЕВА – р. диз.
Ралица Кирилова ГЕОРГИЕВА – ж.
Розалия Георгиева ГИГОВА – кр.
Росен Пенчев ДОНЧЕВ – ж.
Рудолф Мауритс МАТЕС - Ruud Matthes – гр. ил.
Румен Иванов РАЙНОВ – ж.
Русен Георгиев ДОЙКОВ – ск.
Руслан Георгиев ЛОЗЕВ – с.13
Светлин Нечев АБАДЖИЕВ – ж.
Светлозар Василев СТОЯНОВ (Свесто) - ж.
Севдалина Райкова ПРОДАНОВА – гр. ил.
Соня Тодорова СТАНКОВА – с.13
Станимир Христов ГЕНОВ – ж.
Стефан Венциславов ГАДЖОВСКИ – гр. ил.
Стефан Данаилов ДАНЧЕВ – графичен дизайн (гр. диз.)
Стефка Иванова НИКОЛОВА – м. изк.
Стоян Христов КАВАЛОВ – кер.
Страхил Георгиев НАЙДЕНОВ – м. изк.
Татяна Йорданова ПОЛИХРОНОВА – ж
Тошо Михайлов МИХАЙЛОВ (Bassa) – гр. диз.
Филип Драгомиров БОЯДЖИЕВ – гр. диз.
Христина Руменова ГРОЗДАНОВА – кр.
Христина Антонова СТОИЛОВА – сц.
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Цветанка ТОДОРОВА Йосифова-Горслер – ж.
Чавдар Красимиров ТОДОРОВ – карикатура
Юлиан Анатолиев СТАНКУЛОВ – ж.
Яна Емилова КАРАМАНДЖУКОВА-Добрева – ск.
Янко Петров СТОИЦОВ – дърв.
ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ В УЕБСАЙТА sbhart.com:
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание
(на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ) всеки
автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен членски внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа биография. Той е
безплатен. Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите
„Критика” и „От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯТА НА БОТЕВ – 2016“
На 20 май 2016 г. се проведе журиране на представените 123 броя творби от 36 автори за
националната изложба „Земята на Ботев – 2016“ за съвременна живопис, графика, скулптура
и приложни изкуства гр. Враца, съгласно заповед N650/19.05.2016 г. на кмета на община
Враца.
Жури в състав:
Бойко Митков, скулптор – председател
и членове:
Стоил Мирчев, живопис; Веселин Дамянов, графика; Милен Василев, скулптор;
Емилия Върбанова, художник, взе следното решение:
НАГРАДА на община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 700 лв. (седемстотин
лева) на Росен Найденов, Враца, за творбата „Карст I“
НАГРАДА на община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 400 лв. (четиристотин лева) на Росен Спасов, Враца, за творбата „Планината“
НАГРАДА на община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 1100 лв. (хиляда
и сто лева) на Красимир Митов, с. Селановци, обл. Враца, за творбата „Пътят“
НАГРАДА на община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство – 300 лв.
(триста лева) на Жанет Левордашка, София, за творбата „Дървото на живота“
НАГРАДИ ОТ XXI ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЛИ РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ИЗГРЕВ
Голяма награда за живопис - Долорес Дилова за картината „Плажът“
Награда за изпълнение – Нина Русева за картината „Вдъхновение от древен град“
Награда за млад автор до 40 години – Михаела Каменова за скулптурата „Падащи листа“
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НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ ОТ ОБЩАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 24
МАЙ И ПРАЗНИКА НА БЛАГОЕВГРАД
Журито с председател Ивайло Мирчев и членове Валери Василев и Иван Чолаков разгледа творбите, които бяха приети за участие в изложбата, и номинира следните автори:
Анна Топалова, Антон Гошев, проф. Евгени Кузманов, Иван Милушев, Николай Китанов,
Пламен Бонев, Румен Дешев.
Бяха присъдени три награди по 300 лв. за убедително авторско присъствие:
на Евгени Кузманов, Николай Китанов, Пламен Бонев.
ГРАФИЧНА БАЗА “ТОДОР АТАНАСОВ” В БУРГАС ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ
Предлага възможност за работа в различни графични техники. За целта е осигурено оборудване с литографска и офортна преса, офортни мастила, офсетови плаки, специална висококачествена хартия. Базата се намира в Приморски парк - Бургас. Разполага с три стаи, общо
шест легла, два санитарни възела, кухненско помещение и двор с навес и външна камина.
Цени за нощувки - от 10 до 15 лв.
Информация за цени на печат и заявки:
Графична база – 0898251202 (Георги Велков – умдрукер)
и Дружество на художниците – Бургас – 056/840548 (Величка Киндекова)
e-mail: burgaskihudojnici@yahoo.com
РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯ „ЖИВОПИС“ обявява предстояща изложба „НАТЮРМОРТ
И ИНТЕРИОР“. Изложбата се фокусира върху тези жанрове в живописта, като иска да провери и провокира нова виталност в това сравнително устойчиво, традиционно, артистично
пространство. Разширеното разбиране за границите на живописта и картината, на родовете
и жанровете в съвременното изкуство предполага възможности за по-свободно интерпретиране на темата. Авторите могат да представят до две произведения с минимален размер до
120 х 120 см, с пълна свобода на използваните материали, техники и похвати. Селекцията и
реализацията на изложбата ще се повери на жури, утвърдено от управителния съвет на СБХ.
Изложбата ще се състои през декември 2016 г. на първия етаж на „Шипка“ 6. Творбите ще
се приемат на 1 декември в изложбената зала.

съобщения
VIII МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ - СОФИЯ
На 5 юни 2016 г. жури в състав: Яна Борисова, проф. Божидар Йонов (председател), Кирил
Златков, Албена Спасова, проф. Димитър Тасев, Теодор Ушев и проф. Георги Янков прегледа
и селектира стотици плакати на автори от цял свят.
Триеналето и съпътстващите го събития ще бъдат представени от 7 ноември т.г. в изложбената галерия на СБХ, „Шипка“ 6, в Националния дворец на културата, в Националната
галерия - Квадрат 500, в галерията към Националната гимназия за приложни изкуства „Св.
Лука” и в други театрални, изложбени и открити пространства в цяла София.
По традиция уводният текст към каталога е дело на известен български драматург, като
негов автор в осмото издание е Яна Борисова!
Основната експозиция обединява близо 500 сценични плаката, създадени през последните три години от автори от 30 държави.
Програмата на триеналето включва: представяне на членовете на международното
жури; проекта Hommage á Despo, за който 25 съвременни български автора по покана на
триеналето създадоха плакати, посветени на големия български художник Стефан Десподов;
колекция от знакови плакати на Асен Старейшински, която отбелязва 80 години от рождението му; изложбата на Теодор Ушев и Кирил Златков „Плакат +“, както и графики и илюстрации
на прочутия унгарски художник Ищван Орос в зала 19 на Националната галерия – Квадрат
500.
От 16 юни избрани плакати от уникалния фонд на триеналето могат да бъдат видени в
няколко последователни акции на открито, експонирани пред VIVACOM Art Hall, (София, ул.
„Гурко” 4), първа от които е изложбата „Божидар Икономов: обичам плаката!“
Осмото триенале е част от календара на културните събития на Столична община за 2016
г. www.triennial.orbitel.bg
Аукционна къща „Енакор“ купува и набира картини и антикварни предмети за търговете си. Адресът на аукционната къща е: ул. „Денкоглу“ 30, 1000 София
тел.: 0888 944959; 0888 639484

ИЗЛОЖБИ ПРЕЗ 2017 г. Заявления и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в залите на СБХ ще се приемат през целия месец октомври
2016 г. Материалите се предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.
ФОТОАРХИВ НА СБХ. Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите
на съюза се заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се
възползват от създавания архив (при издаване на каталози и други материали или за личен
архив) и да получат снимки за печат на електронен носител при следните условия:
•
членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
•
нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
•
цените са без ДДС.
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СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СБХ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕЗ 2017 г. ПО СЛЕДНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБМЕН:

тите си в двудневен срок след датата на закриването й.
Спечелилите конкурса правят дарение на творби за СБХ, КОИТО СЕ ПОДБИРАТ ОТ КОМИСИЯ НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАБОТИ В КОНКУРСА. Дисквалифицират се всички, които
не спазват регламента.

• 12 ХУДОЖНИЦИ ЗА СИТЕ ИНТЕРНАСИОНАЛ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ (ДВА МЕСЕЦА)
• 2 ХУДОЖНИЦИ ЗА КЮНСТЛЕРХАУС ШВАНДОРФ, ГЕРМАНИЯ (МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА)
• 1 ХУДОЖНИЧКА, РАБОТЕЩА В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, ЗА МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ (ЕДИН МЕСЕЦ)

XXVIII МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА ЕКСЛИБРИС И МАЛКА ГРАФИКА СИНТ НИКЛААС
2017 (БЕЛГИЯ)

Условия за участие в конкурса:
1. Може да се участва и в трите конкурса едновременно.
2. В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват кандидати, които не са пребивавали в
ателиетата в Париж. В случай че някой от спечелилите конкурса се наложи да прекрати престоя си в Сите, независимо от причините, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща
в СБХ.
3. В конкурса за Швандорф участват всички желаещи художници на общо основание
(ако не са пребивавали в ателиетата там). Базата в Швандорф е специализирана за живопис,
графика (литография и дълбок печат), инсталация, керамика, скулптура, критика и теория.
Материалите и пътните се поемат от авторите. Възможните дати за Швандорф са от 1 март
до 15 април и от 15 септември до 30 октомври 2017 г. Авторите трябва да ползват немски
или английски език.
4. В конкурса за Мюнхен, който е по договор със Съюза на художничките в Бавария (ГЕДОК Мюнхен), могат да участват само жени. Партньорската страна поема квартира и организира изложба на поканената авторка. Кандидатките трябва да ползват немски или английски
език. Конкурсът е само по документи.
Необходими документи за всички конкурси:
1. Заявление, което можете да изтеглите от сайта на СБХ или да попълните на място
2. Творческа автобиография
3. Снимков материал, портфолио или каталог, представящ автора, критически текстове.
4. Разписка за платен членски внос на СБХ.
Подаване на документи – на 7 септември 2016 г. на ул. „Шипка” 6, 4 ет., от 10.00 до 17.00
ч. в Международен отдел.
Изисквания за изложбата (на кандидатите за Сите де-з-ар, Париж, и Швандорф, Германия):
• до три (3) творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)
• до пет (5) творби в оригинал (за графика)
• списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
• репродукции (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)
Възможната експозиционна площ за стенни творби е до 6 л.м., за пространствено-обемни
- до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж от автора и
не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален
(снимков) материал.
На същата дата (7 септември) участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби
на 3 ет., в сградата на ул. „Шипка” 6, от 11.00 до 17.00 ч.
Не се допускат студентски и дипломни работи, както и творби, участвали в други конкурси на СБХ.
Решението на журито ще бъде обявено на 13 септември при откриването (18.00 ч.) на
изложбата на кандидатите. Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и докумен-
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Темата на конкурса е свободна, но е предвидена специална награда за работа на
тема „Градът на бъдещето“ (City in the future)
Участниците трябва да са родени преди 1999.
В конкурса могат да участват всички видове малки графични форми, изпълнени с
графична техника и отпечатани в тираж.
-На екслибриса трябва да присъства името на собственика на книгата; илюстрацията,
придружаваща текста, трябва да бъде свързана с личността и интересите на собственика.
Не се допускат екслибриси за фиктивни или починали лица, на животни, на известни или
непознати лица без тяхното разрешение.
-Малка графика.
Работите трябва да са създадени през 2015 и 2016 г. и да не са участвали в други
конкурси.
Технически изисквания:
- Всички графични техники, също смесени графични техники, оригинални фотографски
и цифрови творения, които позволяват репродуциране в най-малко 5 екземпляра с високо
качество.
- Изображенията заедно с текста да не са по-големи от 13 х 13 см. Хартията на отпечатъка
да не надвишава 20 х 15 см. Отпечатъците трябва да са двуизмерни.
- Да не са рамкирани или монтирани.
Всеки участник може да участва с 3 творби (екслибрис и/или малка графика), с два
идентични отпечатъка от всяка. Да не се изпращат повече работи. Ако в изображението се
използва азбука, различна от латиница, и език, различен от холандски, френски, английски
или немски, графиките да бъдат придружени от превод.
Не се изисква такса участие. Към творбите се прилага формуляр, който може да бъде
изтеглен от sint-niklaas.be/sites/default/files/registrationformpdf_4.pdf или от sbhart.
com. Попълва се на английски. Участието се заявява предварително на имейл: museum.
competition2017@sint-niklaas.be. След това, в срок преди 1.11.2016 г., творбите се изпращат
на адрес: Internationaal Exlibriscentrum - Stedelijke Musea - Wedstrijd 2017 Zwijgershoek
14 - B-9100 Sint-Niklaas (België). Пощенските разходи са за сметка на изпращача.
Всички творби остават собственост на Международния екслибрис център Синт Никлаас.
Селектираните ще бъдат експонирани на 28-ото биенале на малката графика в Синт Никлаас
и ще бъдат събрани в каталог, който ще бъде изпратен на авторите. Всички те са поканени
на откриването на изложбата на 22 април. Всички останали кандидати могат да заявят и да
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получат каталог, като заплатят пощенските разходи.
Награди:
- За техника (за три типа основни техники) – 3 по 1250 евро
- За млад талант (под 30 г.) – 750 евро
- За екслибрис – награда на град Синт Никлаас за най-добър екслибрис - 1250 евро;
Награда Graphia – 500 евро
- Награда на град Синт Никлаас на тема „Градът на бъдещето“ – 1250 евро
По преценка на журито някоя от наградите може да не бъде присъдена.
За актуална информация следете в сайтовете - http://www.sint-niklaas.be или http://
musea.sint-niklaas.be/exlibris).
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СЛОВО ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА ДОРА БОНЕВА
Живописта е наистина велико изкуство. Чрез него
художникът сътворява нов свят – паралелен на реалния, автономен и Свой. Този живописен свят поддържа връзки с нашия в зависимост от избора на
художника – по-тесни и по-близки или в по-голяма
степен абстрахирани от действителността. Но за зрителя е важно да усети дали творецът живее със и в
неговия си свят. И да си избере дали да се поддаде
на съблазънта да влезе в него и да сподели с неговия създател преживяванията и мислите, които са го
вълнували в процеса на Съзиданието.
Дора Бонева е интимен художник. Тя избира
природния обект или човека, когото портретува, със
стремежа да ни приближи и разбере и едва тогава да
го включи в своя свят. Затова нейните платна са като
диалози насаме, без многословие, но със скъсяване
на дистанцията, с доверие и честно разбирателство.
Винаги имам впечатлението, че с всяка картина Дора
отваря прозорец към света. Сякаш иска да каже „погледни какво чудо е тази зима или това цвете“. Тихи,
незабелязани преди нея вълшебства. Трябва да ги
видим в платната й, за да осъзнаем, че в света има
хармония, че той може да бъде тих и вглъбен. И че
ние сме все още способни към съзерцание.
В света на Дора винаги е липсвала агресията.
Дори в общите изложби, където често от стените
Дора Бонева - Стъпки
картините крещяха, тя скромно споделяше своите
преживявания в сочни, но умиротворени багри. Нейното място е в живописната емоция, не
толкова експресивна, нито толкова драматична, но дълбока, вглъбена. Мярката е характерна
за нейната изразност. Затова може би за нея индивидуалната изложба е най-добрата форма
за общуване със зрителя. Дора не се мяташе от една към друга модна тенденция. Защото
за нея живописта не е цел за самата себе си, а средство да изгради света, в който иска да
живее и който иска да сподели със зрителя. И този свят трябва да е устойчив, той не търпи
революции, само постоянно се вглъбява.
На пръв поглед художничката сякаш следва обекта – ние вярваме, че гледката е точно
предадена. Но впечатлението е преминало през вътрешната оценка на автора, която се състои в избор на гледната точка, обусловен от емоционални критерии. Именно поради това в
нейните картини обективното е само повод, истинското намерение е да се изживее процесът
на субективизация на мотива.
Струва ми се, че някои от картините са не резултат от непосредствено изживяване пред
обекта, а от връщане към спомен. Сякаш „духът на мястото“, както казвали древните римляни,
изведнъж се е пробудил и е намерил изход в картината. Може би неочаквана асоциация е
предизвикала възпоменание и то придобива нова, живописна плът върху платното.
Пейзажите на Дора са вътрешно динамични, живеят в някакъв свой ритъм, който се
създава от играта на цветовете и от полагането на боите, т.е. от движението на четката. Пластическата незавършеност на мотива също внася динамичен акцент. В много малко платна
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виждаме човешката фигура. Но това не прави пейзажа метафизичен. Защото той винаги е
стоплян от невидимо присъствие. Понякога то се изразява в стъпките, оставени от хората
в снега, друг път от отношението към подредбата, т.е. от композицията, която предполага
човешка намеса.
Като истински живописец Дора Бонева използва най-вече възможностите на колорита.
Даже когато са смесени, цветовете при нея изглеждат чисти и свежи. Това се дължи на нейното умение да подсили тяхната емоционална интензивност. Да, баграта предава настроения,
но тя също така диференцира плътността на обектите. Чрез напластяванията или лекото
докосване на четката се предават разликите в осезателните усещания на материалния свят.
И внушението става по-убедително.
Драги приятели, добре дошли в света на изживяванията, добре дошли в света на истинската живопис!
Иван Маразов

ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА НИКОЛА РУСЕВ И ТИХОМИР ВИТКОВ
С изложбата си в галерията на СБХ Никола
Русев и Тихомир Витков ни правят съпричастни
с последните си творчески търсения, представяйки нови живописни платна. Трудно могат да се
измерят творческите приноси на двамата художници, работили десетилетия наред с неугасима
страст върху всяко платно, с експресивен замах,
с динамика, артистизъм и индивидуалност. И макар те да имат свой специфичен и неповторим
творчески път, събирането им в една изложба не
е случайно. Съвместното представяне маркира
не само приятелство, но и творческо сътрудничество.
Тихомир Витков е автор, който живее и работи в гр. Ловеч, дългогодишен член на СБХ, добре
познат в родния му град и с работата му като
сценограф. През последните 20 години той оставя
зад гърба си над 30 самостоятелни изяви в страната, които се помнят със своята внушителност и
Никола Русев – Дон Кихот
творчески размах, красноречива илюстрация за
признанието на автора и неговите авторски стремежи. Творчеството му се характеризира с
различни тематични търсения, предавайки по свой оригинален начин заобикалящия ни свят.
Едно от първите неща, които грабват, поглеждайки работите на Тихомир Витков в изложбата, бяха композициите на тема „пиано“ - черните линии на бял фон, бялото пиано с черните
клавиши или червеното пиано. Линиите, разпределени геометрично или изпълнени с различни
цветове, говорят за автора като за композитор, изпращащ различни послания. Поредицата от
пиана е силно въздействаща. Дали защото музиката ни дава чувство за вечност или за всеки
посланията са различни, а може би авторът иска да разберем невидимото. Под привидната
повърхност на ред и хармония, на картините, живописвани с акрил, изплуват неочаквано други внушения. Те напускат рамките на картините и ни отвеждат в други светове и тълкувания,
подчинени на лични духовни абстракции.
Една друга тема, посветена на вълшебния свят на театъра ни убеждава отново в значи-
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ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА ДИМИТЪР МИТОВ-КОМШИН

Тихомир Витков – Анданте

мостта на творчеството на автора, наситено със съчетание от физическа и духовна хармония,
персонажи, създадени не само с усет за мащаб и пропорция, но и с много изящество. Те изпълват сценичното пространство, преливат от богатство на форми и колорит.
Никола Русев е роден в Плевен. Изкуството му е многолико; вълнуват го теми, съвместяващи различни образи и настроения. В настоящата изложба преобладават живописните
платна, в частност натюрморти, пейзажи, фигурални композиции. Успоредно с „ортодоксалните“ структурни изграждания, авторът разработва уникално композиционно живописно решение, което нарича картини за превъртане. Картината за превъртане е съставена така, че
независимо от нейното позициониране, тя винаги стои убедително. В лайтмотив се превръща
този композиционен елемент, който е най-подвластен на земното притегляне, но при т.нар.
превъртане центърът на композицията е изместен, без да се нарушава хармонията на картината. Въздействието на голото тяло в картините на Никола Русев трудно може да се опише
еднозначно. От една страна то впечатлява с красота и съвършенство. От друга поражда
напрежение, влизайки в конфликт с енергията на контрастния фон. Неочакваният краен резултат е единен хармоничен образ, който говори с езика на непредходното. Разположението
на тялото в композицията, излъчващо лекота и грация, и геометричните фигури като фон
приковават вниманието, провокирайки емоции въпреки традиционните представи за красота,
естетика, сюжет. С усет за пропорциите и мащаб Никола Русев изгражда и своите пейзажи,
насищайки ги с топли и пъстри цветове и с неповторимата атмосфера на българската къща,
на българската традиция и духовност. Сред тях прозират спомени от миналото в съчетание с
модерно мислене, внушаващи красота и хармония в образците на българските пейзажи. Каквато и тема да вълнува авторът – резултатът говори за независим дух и творческо виждане,
за устрем и сдържаност, поетичност и изтънченост, които идват от натрупания опит.
Смятам, че една от отличителните характеристики на тяхното творчество е лекотата, с която успяват да ни пренесат в един друг свят, провокиращ с различни настроения и състояния.
Със своя пример те са доказателство, че за творческата личност не е важна младостта или
физическото състояние, а съхранената вътрешна енергия, която дава сила за реализирането
на нови идеи.
д-р Боряна Вълчанова
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Откривайки точно на 1 юни изложбата ”Изживяно послание” на Димитър Митов-Комшин,
няма как най-напред да не честитя празника на
всички деца – малки и големи, пораснали, но не
остарели.
Мислех да започна това слово с цитат от
писателя Христо Стоянов. Оказа се, че за наше
удоволствие той е тук и всички ние след малко
ще можем да го чуем, а аз ще се върна малко назад във времето. Преди около година във
Фейсбук получих писмо от Елизабет, приятелка
и художничка:
„Здравейте! Пиша Ви относно един колега –
Димитър Митов-Комшин. Както вероятно знаете,
той е болен. Със съпругата му решихме да го
изненадаме и да му направим ретроспективна
Димитър Митов - Комшин - Автопортрет
изложба за Димитровден, тъй като не е правил
изложба от 9 години, а подобен жест би могъл да му вдъхне много сили. Идеята е да съберем
всичките му колеги и приятели, които никак не са малко, и имаме нужда от голяма зала. Като
дългогодишен член на СБХ мисля, че би било невероятен жест от Ваша страна, ако имате
възможност да предоставите изложбена зала. Самата аз бих искала да поема разходите по
наема и ще Ви бъда много признателна, ако можете да ми съдействате. Знам, че Димитровден е твърде скоро, но и не знам какво ще бъде състоянието му след повече време. Моля Ви
най-сърдечно като колега и като човек да помогнете, ако е възможно… Поздрави! – Лиса”
Видяхме се и обсъдихме възможностите. За щастие, независимо от готовия експозиционен план на галерията намерихме вариант изложбата да стане според заявеното желание...
Въпреки това се оказа трудно за толкова кратко време да се организира и ето, че решихме
нейното откриване да бъде отложено за днес.
Изложбата на Димитър Митов-Комшин е обръщение на един излязъл от кошмара на обречеността човек към всички хора, които се борят с тежки диагнози и преживяват най-трудните
дни в живота си. Тя е посветена на духа и куража на всеки от нас.
С изложбата си авторът ознаменува завръщането си към работата и изкуството като
спасение и свобода. Неговото изживяно послание към всеки от нас с изразните средства на
живописта. Но и думите му.
„За себе си едно разбрах:
Да можех времето да върна,
отново този живот си бих избрал.
Макар че никак не е лесен,
но все още ми е интересен.
В залеза на своя ден,
все още чувствам, любя,
радвам се, мечтая!
Какво сме без мечти,
без чувства и копнежи,
без блянове, стремежи,
без полета на мисълта,
без духовна висота...”
Взирайки се в живописния свят на Комшин, усещаме колко жизненоважно за него е да
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бъде художник, този, за когото без никакво съмнение най-смислено е изкуството – желаната,
необходимата и постигнатата свобода. Свободата като отговорност и като нещо осъзнато.
Неговото разбиране за свобода. Тематично в творбите му се преплитат философски въпроси с мъдри, неспокойни и противоречиви отговори, сентенции... Или както пише Елизабет
Георгиева: ”Когато си застанал пред платно на Димитър Митов, неминуемо те обхваща
вътрешният огън, идващ с ярките му багри. В неговите картини, независимо от тема или
жанр, винаги има нещо много лично и съкровено, дълбоко преживяно, което същевременно
е и толкова общочовешко… Теми, дълбоко философски осмислени и творчески разгърнати
в поредица изложби на художника. Платна, които силно въздействат и вълнуват... всеки,
докоснал се до тях.”
И настоящата изложба е потвърждение за това. Ние можем да видим всички класически жанрове в живописта – натюрморти, пейзажи, фигурални композиции, портрети, един
великолепен автопортрет. Драматизъм, прямота, чест и доблест, откровеност, чувственост,
специфичен поглед към обикновените неща от неговия свят, ателието, взаимоотношенията,
приятелите, жената, голото женско тяло, женските портрети... Тематичното разнообразие от
моделите музи в „Очакване”, „Настроение”, „Утро”, „Ден”, „Размисъл”, „Ноктюрно” до „Пластове”,
„Дилема”, „Идоли”, „Сътворение”, динамични абстрактни композиции или кръгови, спираловидни, диагонални, триъгълни фигурални композиции с по-драматично излъчване…
„Изкуството е път към самоусъвършенстването на духа, така както един йога, усъвършенствайки, се стига до така нареченото „самадхи“, т.е. освобождаване на духа. Има ли повелика свобода от свободния дух?” – задава въпрос художникът. Или: „Интелигентен е онзи,
който успява да открие баланса и хармонията в житейските противоречия.” „Прозрението на
мъдростта за радостта от живота – това е красотата.” Или една негова простичка истина: „Когато не си искрен, когато лъжеш, не си точен, нещата не стават, ти бързо си отиваш, слизаш
от сцената на живота или изкуството.” Тази искреност в живописта на Комшин е и една от
най-качествените характеристики и силата на присъствието му на сцената.
Преди години Самуил Попов при откриване на изложба на Комшин започва своето слово
така: „Димитър Митов от дълги години, тихо и скромно, гради своята живопис и ето че сега
той излиза пред всички нас, показва ни резултата от своя труд и очаква в нашите очи да види
как ще е оценен. Мисля, че това за него е много, много важно!”
Сигурен съм, че това е не по-малко важно за него и сега! Точно сега!
„Димитър Комшин е художник открил свободата на пространството, следвайки целенасочено интонацията на идеята. В пъстрите плетеници от загатнати форми успява да улови онази ефирна линия, която стои невидима там някъде между живописта и заобикалящия ни свят. По-скоро крехък, но в същото време и наситен с
енергия, този свят не е социален. Митов се стреми да надзърне в неговите предели.
Картините му привличат не само с пъстрата си повърхност, те проникват в съзнанието на зрителя и с различните символи, дошли от дълбочината на времето…
Силата на живописта му е наистина в подчертано ярките багри, които създават контурите на
една причудлива сюжетност, огряна от светлина, извираща от дълбочината на композицията.”
Думите са на Силвия Сечанова от 2003 г. и звучат актуално за творчеството на Комшин и днес.
„Страданието не е участ. Страданието е дарба” – пише отец Николай в предговора на
сборника „Християнски разкази” на Деян Енев. Новата изложба на Димитър Комшин по някакъв начин ни доближава до смисъла на тези думи.
„Вътрешната сила на човека може да го издигне над външната му участ”. ”На човека
може да се отнеме всичко, освен едно: последната човешка свобода да избере своето отношение при всякакви обстоятелства, да избере свой собствен път” – това твърди Виктор
Франкъл в книгата си „Човекът в търсене на смисъл”. Човек може да намери смисъл дори в
безнадеждна ситуация. Да превърне личната трагедия в триумф, а страданието си – в достижение с общочовешки характер.
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По повод на една своя минала изложба Митко Комшин се обърна към зрителите с думите:
„Обожавам птиците!
Те са повече от нас, по-искрени, по-смели, по-чувствени, не са суетни и никога не хленчат и
не предават… Те са синоним на вечния стремеж на човека към извисяване и духовен полет,
символ на стремежа ни към свобода и мир...
Кой от нас не е пожелал волността на птицата, да полети като нея в простора, в безкрая!”
Единственото, което сега мога да добавя, е, че от сърце благодаря на Митко за вълнуващата изложба и за откровението. За мен беше чест, че имах възможност да споделя тези
мисли. Оттук нататък всичко е във възприятията на зрителите. Това, което сега му дължим,
са аплодисментите и пожеланието да не го напуска стремежът към „волността на птицата”.
Любен Генов

У-ТОПИИ ЗА ЕДНО МЯСТО...*
Как да се МЕСТОопределим днес, да дадем еднозначно точни координати за място и време? Тук и сега. Нито утре, нито вчера. Къде в пространството на координатната система вдишваме и издишваме, къде измисляме и си представяме? Ако можем да фиксираме поне едно
точно местообитание в световете на въображението, бихме могли да конструираме множество
реални и нереални положения. Проектът τόποσ - топографии - ...топии разиграва подобни
ситуации, събирайки автори с различен подход и изразни средства на едно място. В тази
експозиция техните идеи за топоса се обединяват и същевременно ни предлагат различни
дискурси, поставяйки темата в центъра на нашето възприятие като зрители, обитаващи обективно мястото на случване.
Замисълът на проекта е провокиран от интерес към обследване на пространството и
динамиката на съвременните социалнополитически процеси като негов основен модератор.
Участниците не за първи път работят по тази тема. Тя е като déjà vu, връщащо смисъла от
времето на замисъл, през реализирането до нейното експониране, когато смислите са превъртели различни нива на живот. Така „Нов живот“ на Александър Вълчев е видимо изражение и
многопластово натрупване на един процес, случващ се по различно време, на различни места,
но носещ един и същ вкус, оставящ едно и също безпокойство, неудовлетвореност и несигурност. Темата за бежанската вълна, мигрирането на компактни маси от хора, тяхната У-топия
за избор на по-добро място за живот е вкарана в пластичните рамки на една изпълнена със
символи инсталация. Двата свята - този на невъзможното (венец от бодлива тел) и този на
идеализираното (венец от звезди), са два топоса, в които обитава душата на търсещия своето
„място под слънцето“. Дуалността в местообитанието, това, което искаме да видим, и това,
което виждаме, се срещат и в „Алея Пушкин“ на Иво Бистрички. Вариациите обследват едно и
също пространство в позитив и негатив, неговите визуални изменения с промяна на настроенията и възприятията. Ако фотографията е процес на създаване на изображение на реални
обекти и места, то работата на Бистрички е да създаде друг, нереален образ, този на нашата
представа за него. Каква по-добра алегория на представата ни за „нашето място“ от това на
образа, запечатан за спомен в една картичка? В „Аз обичам картички“ Росен Тошев преминава през обратния процес, рисувайки места с фотографска точност. Потънали в розова мараня,
тези образи са също толкова нереални и съществуващи на ниво идеализирана представа.
Стефан Петрунов пък използва стари картички с изчезнали вече образи и места и рисува „по
памет“, като ги противопоставя на реално съществуващи съвременни такива. Заиграва се с
аналогиите между тях, които може да произведе зрителят и които авторът провокативно засилва с ярки и несъвместими акценти. Търси отговори в наслагването на минало и настояще.
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Подобен е и „Автопортрет аналог с Емилиано Сапата, оглавил Освободителната армия на Юга“
на Георги Ружев. Стара географска карта рисува образа на художника в топографски възвишения, като че ли той е в дъното на нещата, в основата на това място. Намигва ни с ирония
за свободата, за постсекуларизма като лаборатория за демократични иновации и за преосноваване на социалните връзки и топоси в наше време. Петер Цанев „освобождава място за
нови значения“ на местата и поставя крехкостта на съществуващото равновесие „Между две
детски столчета“. Върху тях е подпряна прегъната хартиена „плащеница“ с отпечатано на нея
„Тялото на положения в гроба Христос“ от Ханс Холбайн-млади. Обследва се неговата устойчивост: във време на деконструиране на граници и възход на политиките на идентичности.
„Меандрите на Аз-а“ на Деси Морозова затварят пространствата във видимо преодолима, но
ясно дефинитивна и обсебваща мрежа от граници. Идеята за ограничаване на пространството
е водеща в съвременното изграждане и преформулирането на нови места. Ние само пренареждаме картите, без да добавяме нови, подменяме техните значения и функции.
Съвременната дигитална топография, нейният абсурден и привидно криптиран образ за
аналоговия разум, очертава места и територии, които съществуват паралелно на видимите за
нас пространства. „Топоматик“ на Филип Попов е сложна диаграма на системи, разработени
за разрушаване на територии в „полза на човека“ и „демокрацията“. Лозунги, под чиито знамена завладяваме територии и обособяваме нови места с нови значения. „Местата и нещата
(серия Числови редици)“ на Дан Тенев изследват човешката намеса и последствия от реално
внесената промяна в топографията на релефа. Човекът е иззел функцията на Бог, той сам
сътворява и преобразува, руши и гради. В „Биотоп“-а на Слав Недев краят е предвещан.
Човекът е рушител на собствения си хабитат. След него остава забвение и липса на спомен.
Местата са унищожени, останала е празна територия, изпълнена с никому ненужни отпадъци.
Конструкцията на видимия топос е прерязана, двуизмерното поле в работата на Камен Старчев „Без название“ акумулира напрежение, в което авторът потапя материка на „нашия свят“
бавно, постъпателно, парче по парче. В „Спортен празник“ на Стела Василева дори няма и
намек за място като терен, въздушността на фигурите оформя неестествен ситуационен пигмент на идея за пространство. Тяхната компактност изгражда визуален микрокосмос, но не и
топос в смисъла на думата. Ние, хората, сме повярвали, че сме си самодостатъчни и можем да
организираме местата само и единствено според нашето желание да съществуват.
Рефренът, с който посрещнахме XXI век, за глобален и мултикултурен свят, за универсализъм и политическа коректност, толерантност и индивидуални свободи е изпят докрай.
В настъпилата тишина се чуват стенания, а не аплодисменти. Идеята за общ свят, поместен
в общ топос, е пропукана. Светът не е този, за който мечтаехме – място без граници, място,
еднакво за всички нас. Оставаме все по-самотни в собствените си хабитати, огорчени от
невъзможността да повлияем на причинените от нас самите загуби за единен свят, за едно
„наше място“ тук и сега, в този живот.
Ирина Дакова
* Текст в каталога към изложбата τόποσ - топографии - ...топии в галерия „Райко Алексиев“ (13 – 31 май 2016)
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КЪМ СЕБЕ СИ И ОТВЪД
Погледът към света наоколо е
етап от всяка равносметка. Особено на творческата. И отражението
на този поглед отеква в душата на
художника, резонира и отгласите му
достигат до публиката. Десислава
Минчева не се нуждае от представяне. Позната в България и света, тя
отново показва как професионализмът и емоцията вървят ръка за ръка.
През призмата на един юбилей тя
съчленява късчета претворена душа.
Както само тя умее...
Съмнението, размисълът пред
платното, улавянето на мига, запечатването на видяното за нея са
транскрипция на свободата. Свобода,
защото тя е от щастливите художници, които творят каквото им е на
душата. И това ясно личи в картините. Големи формати, брилянтно отмерена тоналност, виртуозно владеене
на формата и най-вече удивително
„опредметено“ състояние те карат
да замълчиш респектиран. Докъде
достига рутината и откъде започва
виртуозната й осмисленост? Тънката
граница на тяхната среща откриваме
в портретите, в композициите с цели
фигури, в пейзажите.
Десислава Минчева – из изложбата
В портрета Десислава Минчева е
на своя територия. В изложбата в галерия „Академия“ едрите формати правят присъствието
на портретуваните особено монументално, приковаващи вниманието на зрителя. Всички те са
значими за авторката хора, те са портрети, отключили пъзела на нейния свят. Картините са
изградени с поразителна прилика, завладяващ психологизъм и крият в излъчването си онази
артистична свобода, която малцина са призвани да познаят.
Пейзажът за Десислава Минчева е съзерцателен пристан, пластично приключение, релаксиращ размисъл или творческа провокация. Пейзажът за нея е морето, Китай или просто
уханието на вода, природа и спокойствие. Когато времето спира, Десислава Минчева улавя
прегръдката на здрача, усмивката на залеза и тишината на небесните ширини. Пейзажите са
безлюдни и просторни, с плътно присъствие и мощно въздействие. Те предразполагат към
свобода. Картините за мен излъчват усещане за простор и свобода. Те са и повод, и възможност всеки да отключи въображението си и да продължи да мечтае.
Десислава Минчева носи в себе си вълшебната сила на съзиданието. Тя притежава умението да я направлява балансирано и да оставя запомнящи се дири. С увереност и с характер.
А това е най-важното.
д-р Даниела Чулова-Маркова
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ЗА ИВО БИСТРИЧКИ И ИЗЛОЖБАТА „МАСИВ”
(14 - 27 април, в галерията на СБХ)
Да намериш подходящите думи за изкуство, предопределено да мълчи, не е лесна работа.
Много често, пристъпвайки към текст за откриване на изложба, на помощ викам книгите.
Случвало се е целенасочено да отварям една или друга и да търся подходящите думи, но
нерядко и случайно съм попадал на изречения, които изненадващо идват сякаш сами. Така
се случи и много рано тази сутрин, когато просто напосоки разгърнах първата попаднала ми
в ръцете книга… Ето на какво се спрях, въпреки че, общо взето, май бях подредил мислено
текст в главата си.
Близо до финалната част на своята изповед „Рапорт пред Ел Греко” Никос Казандзакис
описва възторга си при едно от пролетните си пътувания по южните острови на Егея в
търсене на творческо вдъхновение от докосването до „направената от вода, камък и свеж
ветрец вечност” и „безплътните ектоплазми на рая”. Става дума за вълнението от променливите гледки и радостта на преживяването, при което видимият свят не само че не изчезва,
но и невидимият става видим. Писателят ни припомня и онази притча за древните художници,
които спорели кой рисувал по-вярно видимия свят. За да докаже, че е по-добър, единият
показал на съперника си завесата, която бил нарисувал. „Ами че дръпни завесата – рекъл
опонентът, – за да видим картината.” – „Това е картината – завесата!” – отвърнал със смях
първият художник.
Да, наистина завесата е картината и тежко му и горко на онзи, който разкъса завесата,
за да види картината…
Тази пролетна вечер, отдалечена с петдесет и пет години от появата на „Рапорта” и с
близо шейсет от смъртта на Казандзакис, един български художник в разцвета на силите
си (държа да отбележа, че това е самата истина, доказана многократно и от последните му
изяви) и в резултат на може би подобна екзалтация от срещата му с едно особено и вдъхновяващо място на юг от тук, открива поредната си изложба в София на „Шипка” 6. За разлика
от театъра, където завесата се вдига, за да видим онова, което трябва, нарисуваната от Иво
Бистрички завеса ще остане спусната докрай, поне що се отнася до чистото визуално внушение. Дали ще ни се иска и дали ще можем да я вдигнем, дали въобще ще имаме нужда
от това, дали ако успеем да я отгърнем и надникнем зад нея, ще видим нещо различно и
въобще има ли нещо друго зад завесата? Въпроси. Ключът към отговорите е у всеки от нас,
зрителите. Художникът е дотук – той е спуснал завесата…
Дотук и с алюзиите. Рядко се намират зрители, които са в състояние да получат удовлетворение, приемайки формата на една творба сама по себе си като нещо абсолютно и достатъчно. Любопитството често вкарва смут в способността да възприемаме, а желанието да се
намери смисълът на нещата поставя препятствия по пътя към съвършеното възприятие… В
това отношение Иво Бистрички винаги е бил добронамерен към публиката. Почти всеки негов проект е съпровождан от текст, с който в няколко изречения ни дава базата и посоките,
убежните и опорните точки, перспективата и теоретичното пространство, в което авторът създава творбите си или ги представя. Често отделните произведения в неговите изложби звучат
единно като отделните епизоди от една безкрайна тема и творба, какъвто е и случаят с трите,
условно казано, картини в „Масив”. Всъщност това са три гледни точки, част от възможните
проекции на едно концептуално произведение. Изобщо малко е спорно дали Бистрички може
да бъде определен като концептуален художник. Ако вземем предвид една от дефинициите за
концептуалното изкуство, че то е „художествен възглед, според който създаването на творба
е по-маловажно от анализа на механизмите, свързващи изкуството с неговия концепт и разпространението му”, то Иво може би не е чиста проба концептуалист, защото той не само че
визуализира, дава образ на аналитичните механизми, съпътстващи създаването на неговите
произведения, но и като цяло прави неща с преднамерено търсена и изведена конкретна
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форма, носеща определени естетически качества. Без значение дали темата, която го вълнува и впоследствие развива, е инспирирана от природата, или е посветена или подчинена на
някакъв социален феномен, за него процесът и крайният резултат са еднакво важни, както
и подчертано философският подход в търсене на дълбочина и смисъл в отделните пластове
на съдържанието в това единно цяло. И отразяването на процеса присъства като важна
част от крайния резултат, процес, маркиран, документиран чрез символи и знаци, схеми и
координатни системи, обозначаващи иреалната, ирационална логика на авторското търсене,
опипването, следването на пътя стъпка по стъпка... Изобразителен език, понятен може би
единствено на автора, но пък изведен като абстрактен образ, за който не е нужно непременно
да мислим, достатъчно е да допуснем... Дори в избора на материали, най-често нестандартни,
нетрадиционни, художникът е намерил логичната им връзка в хомогенния характер на своите
ансамблови произведения. В „Масив” и централната част на овладяното пространство формата на живописване с акрилна боя и стрийт маркер е близка до стандартната технология и е
реализирана върху основа с размер 2,40 х 6 м от брезент, изолиран и грундиран по всички
правила на класическата живопис. В другите две части, затварящи отляво и отдясно творбата,
техниката на живописта (или може би по-точно рисунката) е на границата на традиционното
определение. Използваните за основа дъно и разгънат в една плоскост купол на палатка,
върху които е създаден графичен (живописен) образ, стават част от самия образ и по този
начин, макар и очевидно двуизмерни, произведенията са по-скоро обекти, отколкото картини.
Но това е типично и за много от творбите на Иво Бистрички, където по принцип се използват
и други необичайни материали като ламарина или плексиглас, както и в някаква степен понестандартни изразни средства и техники като прегъване, мачкане, коване, занитване, перфорация, надраскване и т.н.
Преди около година Иво Бистрички попадна в селекцията за участие в пленера на СБХ и Арт
център „Илинденци”. Там той създава серия творби, вдъхновен от природните дадености на това
неповторимо южно кътче в полите на Пирин. Поразително въздействие му оказва и мраморната
кариера, разположена в утробата на Пирин планина, в близост до село Илинденци. Въодушевлението, изпитано там, и възхитата от видяното за дълго подклаждат огъня на вдъхновението,
като една част от него дава резултата, който виждаме сега. Ето какво споделя авторът:
„Заставайки до Планината, аз намирам моя ръст. Моята големина, дълбочината на моя дъх
и височината на погледа ми. Твърдостта, с която стъпвам, и крилете, с които летя. Разликата
в това да гледам от долу нагоре и от горе надолу, намирането на Аза в глобалното. Съпоставянето на физическото и интелектуалното с големината на Природата. Откривам мащаба си.“
Познавам Иво като автор още от 2002 г., когато заедно бяхме влезли в селекцията на Руен
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Руенов за изложбата в НДК „Българската живопис след 1989“. По-късно го опознах и лично,
а от качеството на десетките му запомнящи се участия в редица тематични общи изложби,
конкурси, кураторски проекти, сам организатор на няколко такива, и най-вече от безкомпромисното ниво на поне десетте за последните петнайсет години самостоятелни изложби, между
които запомнящите се „Меланхолия“ в галерия „Ракурси“, „Разрези“ в галерия CredoBonum,
„Утопия/Евразия – 2084“ в Музея за съвременно изкуство в София, „Апокалипсис: база данни“
в галерия „Райко Алексиев”, „Деконструктивни портрети“ в галерия „Аросита”, „Алегории на
любовта“ в галерия „Пролет” в Бургас, „UTOPIA” в галерия „Върхове”, мога с чиста съвест да
определя Иво Бистрички като един от сериозните, интересни и значими автори в съвременното българско изобразително изкуство, артист, който успява да съхрани своята индивидуалност, да бъде разпознаваем, актуален, но и всеки път с нещо различен.
Най-сърдечно му пожелавам да продължи да расте в широта и висота качеството на
създадения от него „Масив”, за което нямам ни най-малко съмнение, че ще бъде...
Любен Генов

и разпятие. Силен образ в живописните му творби е кръстът, с тъмните тунели и кървави
пътища, които водят към него. Тази лична Голгота се издига пред всеки в намирането и преоткриването на Аза, на смисъла на живота и човешкото съществуване тук, на Земята. Алегорията в мощните като многовековни стволове фигури, които заемат цялото композиционно
пространство, води към постоянните бури в човешкото битие и в душата на здраво свързания
със своите корени индивид.
Спонтанното разграничаване и смяната на земния с небесния свят и обратно поставят
особени маркери в идейно-тематичен план.
Тази провокация на образа е изведена до символ, знак, който доминира в изкуството му.
Той се превръща в сугестивен двигател/механизъм, разгръщайки различни смислови аспекти
относно сегашните духовни и материални ценности.
Изложбата на Ставри Калинов е като прожекция на филм, поредица от кадри, разказващи
историята за живота, за върховете и паденията на човечеството.
И макар образите да са парадоксални, символното им значение е ясно определимо. Те са
близо до митологичните същества, до фолклорната образност.
„Заложбите“ на Ставри Калинов разширяват диапазона си смислово и пластически чрез
една необикновена симбиоза/синтез на символи и елементи.

„ЗАЛОЖБИТЕ“ НА СТАВРИ КАЛИНОВ
Живописец, скулптор, график – творец с много лица,
това е Ставри Калинов.
Роденият във Видин художник завършва специалност „Дърворезба“ през 1977 г. в НХА, в клас на проф.
Асен Василев. Още в ранните си творчески години работи с различни изразни средства – коприна, гипс, бронз,
сребро, злато, студена керамика, като предпочитан и
дълго изследван от него материал става стъклото. Но
самият той смята, че стои далеч и извън всякакви канони и познатите академични прийоми.
Ставри Калинов е противоречива фигура в изобразителното ни изкуство. Той често е неразбран и осъждан, но същевременно уважаван и възхваляван.
Личността на автора, творческите му заложби се
превръщат в провокация за зрителя и той, наблюдаващият, сякаш става част от този странен свят. Свят, който
нахлу в залата на „Шипка“ 6, и пространството сякаш се
оказа твърде малко, за да обхване безкрайния „космос“
на твореца. В тази експозиция Ставри Калинов представи творби в различни жанрове – живопис, скулптура,
графика. Независимо от материала, който използва, художникът е верен на своя модерен изказ и креативен
Ставри Калинов - из изложбата
замах. Ексцентричността му се превръща в нормалност,
в неизменна характеристика на личност и творчество. Светът, в който авторът отпраща своя
зрител, е извън времевите граници на реалното – гротескни, дяволити същества и влечуги,
крилати огнени коне, ангели. И неизменно там, в изобразената сцена, се усеща присъствието на
един наблюдател – хладен, безстрастен свидетел и съдник, от чието всевиждащо око никой и
нищо не остава скрито.
От друга страна, бихме могли да свържем композициите му с битието на човека, с изкушения, грехове, страдания в един покварен свят, в който пътят може да свършва с покаяние
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В последния ден на изложбата министърът на културата г-н Вежди Рашидов връчи на
Ставри Калинов високото отличие „Златен век” - звезда. Наградата се дава от Министерството
на културата за принос в развитието на българската култура.

АРХЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДУША ПО ИЛИЯН КОЛЕВ
В изложбата на Илиян Колев в Градската художествена
галерия в Пловдив (18 април - 7 май) бяха показани 21
абстрактни платна голям формат, най-големите с размери
195/150 см, всички изпълнени в техниката на акрила. През
2015 г. Илиян Колев спечели конкурса на СБХ за резиденция в „Сите-дез-ар” в Париж.
Изкуството на Илиян Колев навлезе в зрялата си фаза.
В поредната си самостоятелна изложба изведе цикъла
„Фигури и сенки“ до своеобразен връх, с което като че ли
го и изчерпа. Един цикъл, който се разви във времето и в
следващите работи вероятно ще видим един съвсем друг
Илиян Колев. Може би доста по-фигуративен. Абстракцията,
на която посвети дълги години от творчество си, изглежда, ще навлезе в следващ етап. Работите му никога не са
били изцяло абстрактни, но и формите нямат основна роля
в тях. Сякаш с всяка работа от хаoса на множеството хроматични и ахроматични тонове се завихря „материята”. Това
създава особеното библейско усещане за постоянно пресъИлиян Колев – из изложбата
творяване на света. Oт чистите цветни геометрични форми,
които напластява многократно и те въздействат магнетично, подобно на мандала, изникват
ту фигура, ту сянка. И всичко това постигнато чрез способа декалкомания. Акцентът в творчеството му пада върху цвета и техниката. Тук го виждаме по-монохромен, по-задълбочен и
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мащабен. Една изложба, направена с размах. Няма и спомен от предходната декоративност,
малки размери и дребни детайли, напомнящи пачуърк. Монументалността напълно приляга на
дълбоката и интелектуална живопис с тежки плътни тонове. Множеството пластове в крайна
сметка изведоха една стилизирана форма, напомняща нашата народна шевица. Една особено
българска абстрактна живопис, макар в българското изкуство да нямаме голяма традиция
в това направление. През изследователския си подход подобно на археолог семиотик Илиян
Колев изведе абстрактната форма на българската шевица.
Все пак дори и сега, дори и в тази изложба абстракцията, в случая вариант в постмодерен
вид, носи духа на 80-те години. Но не осемдесетте в българското изкуство, важно е да се
подчертае. Нашата художествена сцена и сега често носи този осемдесетарски дух в голяма
част от произведенията на утвърдени имена.
„Тайно пространство“, „Скрито пространство“, ,‚Конструкция - 8“, „Конструкция - 12“ са част
от наименованията, които потвърждават наблюдението за някакъв вид сакрaлно пространство, в което се извършва свещенодействие – сътворение. Творбите на Илиян Колев предизвикаха любопитството ни с тази изложба - като че интересните неща около него предстоят.
Очакваме следващите предизвикателства на художника.
Ани Стойкова

ЗА КОЛЬО КАРАМФИЛОВ… ОБИЧНО

Защо Атанас има толкова много приятели, толкова очи, които искат
да го гледат? Дали е заради човешката му благост или средиземноморския му тип, дали не е заради доверието и сладостното удобство в разпознаваемата реалистична форма на неговото майсторско рисуване?
Най-вероятно всичко това, плюс винаги елегантната недоизказаност и
изненада. След блестящата визуална илюзия се открива опияняващо
друго измерение, метафизичен хоризонт на очакване и съзерцание.
Наско сравнително рядко показва свои творби, умее да събуди
очакване за своите нови реализации. В устойчивите параметри на
една програмно изведена естетика, позована на Предренесанса и Ренесанса, рисуващият художник успява да отключи неочаквана сетивност и визуална метафора, които проговарят в съвремието. Странно
и необяснимо е как високият идеал на Куатроченто успява да проработи в постмодерната ситуация. Въпросът е дали днес е възможно
да те застигнат сенките на Фра Анжелико и Ботичели и да запазиш
самообладание и творческа индивидуалност.
Атанас рисува живописни картини, рисунки, графики, стенописи,
марки, от 15 години създава карти таро, интерпретирайки стилистиките на Бош, Мантеня, Ботичели, Леонардо. Днес той може да рисува
Атанас Атанасов
както иска и каквото иска. Свободата на рисуващия!
В тази изложба, в колодата карти таро се срещат творческият гений на провиждащия в
битието и небитието парадоксален мистик Едгар Алън По и талантът на взрения в живота на
колонната сянка, разтворен в рефлекса и в сиянието на светлината рисуващ художник. Художник, който може да те поведе след себе си, по линията на хвърлената сянка от косъм върху
длан. В тази изложба четящият може да чете, зрящият може да види, умният може да мисли.

Още един повод да си спомним за него, или момент
за среща с изкуството, създадено с приятели за приятели. По време на работни срещи, приятелски вечери,
спорове. Спонтанни мигове на откровение, подарени с
любов и споделени с нас.
Идеята всичко това да се случи е на трима приятели
на незабравимия пловдивски художник – Николай Неделчев (бизнесмен и меценат), Стефан Божков (график)
и Елин Рахнев (поет, драматург и журналист). Над 100
рисунки, изпълнени „на един дъх“, артистични артефакти,
родени „на маса“, заедно в столичната галерия „Червената точка“. Но за кратко, от 13 до 23 април 2016.
Изложбата е много лична, емоционална и персонално насочена. Към приятеля, към неговите деца, към
нечия котка, или… по принцип, ей така, тематично-философски размисли върху хартия, съхранили завинаги духовната връзка със скъпи на сърцето хора. Изложбата
носи името „Обично“, защото приживе Кольо Карамфилов
е наричан „обичен“ – обичащ и обичан. Сред приятелите, предоставили своите подаръци за участие в нея, са
Валери Чакалов, Гроздан Илков, Доротея Михова, Елена Йончева, Емил Масларски, Красимир Добрев, Пламен
Кольо Карамфилов – Futur sonets
Тодоров, Росица Иванова, Росица Обрешкова, Румен Леонидов, Слави Ангелов, Станимир Видев, Тита Димова.
Рисунките – експресивни, понякога загадъчни, с много естетика и символика. Направени с
лекота, някои от тях на границата между реалното и въображаемото, в търсене на изначалното надсетивно присъствие на духовното у човека. На отношението към човека и неговото
състояние, на мислите и чувствата, които го владеят в конкретен момент. И особено жената…
Образи в линии със стойността на портрети, голи тела, лаконичен изказ с много страст и
фантазия. Закачливи и същевременно сериозни. Въобще тук, между нас, оживяват и музите
на автора - едно голямо семейство от приятели, което може да стане и още по-голямо. С още
„изкуство в подаръци“ от Кольо. Някой ден, в следващи изложби.
Знаем, Кольо Карамфилов беше всеотдаен приятел. Неизчерпаем източник на творчески
идеи и вдъхновение. Експериментатор на всички нива, с материалите, с техниката, със сюжета.
Сега вече разбрахме, че и с мястото. Едно „ателие“ в движение. Очевидно творецът в него
никога не спи. И всичко се превръща в изкуство. Някои от рисунките са на салфетки, други
- на листа от скицник, трети просто на каквото е имало подръка – парче груб конопен плат
тип зебло, ръчна или амбалажна хартия. Работи с молив, въглен, креда, маркер, химикалка,
флумастер… Понякога под линиите има монохромна „подложка“ (жълто, охра, сиво) с туш, акварел, темпера или просто… от храна – мазно петно, лютеница. „Това са многото му лица, казва Стефан Божков, и многото обич, по най-различен начин изразена.“ В миговете с приятели, в
които „взаимно се научаваш на любов, на доброта, на пиене, на купон, на пеене…“. Изложбата,
макар тук и сега, по някакъв необясним начин е и някъде там „горе“, в сърцето на вечността.
Сред светлина, тишина и хармония. Безценни фрагменти с духовна стойност. За всички нас.
„Обично“ – от и за Кольо Карамфилов. Импулсивен, неподражаем. Истински. С послания,
разпръснати по приятели. Очевидно ни очаква продължение...

Станислав Памукчиев.

д-р изк. Румяна Александрова

КАРТИ ТАРО ПО ЕДГАР АЛЪН ПО
ИЛЮСТРАЦИИ НА АТАНАС АТАНАСОВ В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ”
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ФЛУИДИ – ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ЛЮБЕН ГЕНОВ
В изкуството няма правила това е първата ми мисъл при досега
с изложбата на Любен Генов „Флуиди“ в столичната галерия „Астри“.
Автор, чиито творби носят индивидуалност, деликатно насочена
към зрителя, оставяйки му избор на
възприемането. Те не търсят обяснение и тълкуване. Без налагащи се
постулати и конкретни философски
идеи, творбите на Любен Генов са
рисувани сякаш на един дъх.
Картините му са като внезапно поета глътка въздух, дихание, в
Любен Генов – Шелф
което е скрито едно чисто детско
възхищение пред непрекъснато променящата се визия на природата, невъзможно да бъде
затворена в рамките на пейзажа. Авторският похват се изразява в изпълването на картинното пространство с абстрактни образи. Въпреки че пейзажите му в тази изложба са от
географски реалии – Халкидики, Санторини, Дунав, Черно море, не откриваме детайлни характеристики, а по-скоро уловени преживявания, нюанси на настроения, дошли от мигове на
общуване с тези места. Хармонията от топли и студени цветове и контрастни тонове замества
реалното. Формата и детайлът отстъпват пред вибрацията на цветовете и картините му достигат до чиста абстракция. Това съчетание от нюанси превръща живописта на Любен Генов в
нежна виелица, която увлича зрителя и генерира в съзнанието му образи, състояния, мисли.
Както сам подчертава авторът – търсенията му, съзерцанията са дошли от самата природа.
Творбите на художника са изпълнени с финес и изящество, това е тяхно неизменно качество. Прякото повествование е заместено от внушение чрез играта на петна и сенки, чрез
колоритното им взаимодействие. Така картината предизвиква почти медитативни състояния.
Наименованието на изложбата – „Флуиди“ – не търси допир до чисто физическите параметри на понятието, а има за цел да отрази тясната взаимовръзка и отношенията на елементите
в природата. Именно в този смисъл „Флуиди“ е метафорично представяне на възникналата
емоция от съзерцанието на натурата, от променящата се, но неизменна красота на вода, въздух и земя и връщане към изначалната същност на сътворението. Това са мощните процеси
на отблъскване и привличане, движение и напрегнат покой; на силата на водата, която винаги достига брега и същевременно го превръща в пясък, в нещо, от което отново да се роди.
Това са сиянията, оглеждащи се във водните повърхности, дъждовните капки, трептящият
въздух, превърнал реалността в мираж, в образи измамно близки. Естествени, съществуващи
неща от заобикалящия ни свят, които, забързани в ежедневието, все по-рядко забелязваме, пренебрегваме красотата им и благотворните мигове съзерцателен покой, който биха ни
донесли. А Любен Генов успява чрез изкуството си да спре зрителя и да го върне назад по
пътеката към детството, когато светът е един пъстър хаос, зареден с неизвестност и очакващ
да бъде разгадан. Самият художник опознава света с пейзажите от Дунава и околностите
на родния си град Оряхово. Той е отворен за тази щедра красота и това поражда флуидите
на силно привличане между него и природата, флуиди, които струят от неговите творби и се
сливат с пространството. Те не изискват, не крещят, не търсят, те са едно интимно споделяне,
в което всеки може да потърси своя личен свят, своите брегове и заливи, своите желания.
За живописта на Любен Генов бих употребила израза „créé par la nature” (от фр. – създаден от природата). Авторът успява да пресъздаде краткотрайните моменти на движещата се
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вода, секундите на залеза. Зрителят получава възможност да усети чувството на директно
съприкосновение с естественото. Пейзажите пораждат състояния на тъга и възторг, на меланхолия и вдъхновение, които оставят публиката да си тръгне, докосната от най-чиста любов
между човек и природа.
„Флуиди” е продължение на предишните експозиции на художника, в които акцентът е
върху взаимодействието между природните елементи вода, въздух и земя, сблъсъците и контрастите, но и хармонията между тях - изкуство, което осъществява сложните връзки между
творец и зрител, между мисъл и емоция, между култура и битие.
Наташа Ноева

РАЗКАЖИ МИ ПРИКАЗКА
(за изложбата на Мила Попнеделева-Генова в галерия „Арт алея" и не само)
Подобно на Алиса Мила ПопнеделеваГенова отваря врати към чудни светове, в
които повежда малки и пораснали читатели.
С ентусиазъм и лична убеденост, тя открива пред децата безбрежните хоризонти на
познанието. С обич и за цял живот. Защото
детското въображение запечатва емоцията.
Отварям „Шумоленето", „Приказка просто
така, прасешка при това", „Страшна приказка",
„Ми не ми се спи", „Дакел, Не! Мечките ІІ". Пред
Мила Попнеделева – Илюстрация
мен оживява пъстър свят на образи и багри.
Жири, Мама Мечка, Татко Мечка, Малкия Мечо, Дакел, Пингвините са не просто животни. Те са
образи, които се превръщат в “запомнящи” се за хиляди малки читатели.
Мила Попнеделева подхваща нелек диалог с децата, създавайки първите за България
авторски книги по западен образец. Като писател и като художник тя сътворява пластичен
еквивалент на словото и разширява неговия смисъл. Мила има стил, който се превръща в
показател за индивидуалност извън рамките на вид и жанр. Илюстрациите й носят динамика,
монолитност, изящна изчистеност и повишена цветност. Броят на книгите, както и самостойните произведения в изложбата в „Арт алея" (май 2016 г.) е доказателство за нагласата на Мила
Попнеделева като творец, способен да превърне всяка поръчка в предизвикателство, всяко
задължение в удоволствие и за способността й да разреши всеки проблем по най-правилния
за себе си начин – със сърце. Илюстрацията е пътят, по който детето вижда в плът абстрактни понятия като добро, зло, красиво и грозно. Мила Попнеделева осъзнава сложността на
мисията на художника илюстратор и разглежда книгата като единен организъм, който трябва
да достигне до сърцето на всяко дете. Илюстрациите и оформителските решения на Мила
демонстрират умението й да погледне на света с детските очи, да съизмери собствените си
реакции с тези на детето, да заговори на езика му, за да бъде разбрана.
Факт е, че Мила Попнеделева успява да привлече и ангажира читатели с цвят, нестандартно
построена композиция и интересен типаж. Тя залага на предизвикателството, на играта и актуално поднесеното послание. И достига до желания резултат. Децата не обичат дългите описания,
изпълнени с безброй подробности. При образната интерпретация на Мила Попнеделева – Генова
децата се увличат от разказа в интензивен, звучен цвят, с акцент върху ключови персонажи, с
драстични срезове и фрагментарни композиции. Посредством тези похвати Мила провокира детето да попита: “И после?” И когато не открие отговора, да се опита да довърши започнатата кар-
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тинка. Тя дава тласък на детето да надмогне “заключеното” зад словото и да изгради свой образ.
Децата трудно се шокират. Склонни са да приемат невъзможното, смесват приказното и реалното. Това допада на Мила Попнеделева. Тя искрено се радва на сътвореното, живее със своите
герои, опиянява се от баграта и съумява да бъде себе си: цветна, изящна, оригинално налагаща се.
Книжките на Мила Попнеделева не са от тези, които се забравят. Тя насочва своите читатели към образния свят на повествованието още от корицата. Тя пише в своите илюстрации
– «шрифтът» е щрих към личното й присъствие. Няма страница без илюстрация. Илюстрациите
организират текста, а не словото изображението. Мила твори там, където има свобода. Тя
вмества текста в изображението, разполага текстовия блок в една част на страницата или изтегля илюстрацията по вертикал в дясното бяло поле. Тя срязва образите така, че предизвиква обръщането на страницата, където вместо очакваното продължение има нова илюстрация.
Картинката “изяжда” текста, за да се изяви баграта. Мила обича да разполага илюстрациите
си на цели страници. Преминаването на рисунката през целия разтвор и обвързването на
страниците в единна композиция е емблематичен за художничката похват. Във всичките й
илюстрации и корици цветността е наситена, без да бъде сладникаво шарена. Образите са
едри, силуетите - четливи, конструирани чрез преливи и линеарна трактовка.
Тайната на успеха на Мила Попнеделева сред детската аудитория се крие в пленителната
визия на изданията, в забавното поднасяне на историите, в находчивите пространствени решения и в избраната техника, която позволява непосредственост, цялостна форма и запомнящ
се облик. Мила Попнеделева работи уверено, бързо и без да поправя. Тя стимулира детето да
довърши, да допише или просто да обогати текста в съзнанието си.
Мила Попнеделева – Генова не се страхува да експериментира, не се съобразява с това
кое е позволено и кое не, а дава простор на въображението си. Художничката не допуска
едно – небрежността на изпълнението, защото не забравя, че освен познавателни, книгите
за най-малките притежават и естетически функции. За нея книгата е съкровищница, ключ
към тайната на познанието и тя трябва да бъде красива. В изданията си Мила ПопнеделеваГенова постига впечатляващ синтез. Става дума за синтез между текст, пластически изказ и
адекватност на творческото мислене, който води към изграждането на онзи тип “запомнящи”
се книжки, които живеят в сърцата на малчуганите от България и света.
д-р Даниела Чулова-Маркова

ИНТЕРИОРИТЕ НА НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ
Последната изложба на Николай Янакиев отново ни връща към най-съкровените изконни
принципи на живописта и ясно демонстрира, че функциите и ролята на кавалетната картина в духовното пространство съвсем не са изчерпани независимо от „слуховете” (те впрочем не датират
от вчера, а се повтарят периодично през последните 150 години!) за нейната предизвестена смърт.
Не може да се отрече фактът, че познавателните способности и възприемателният капацитет на онези, които въпреки всичко упорито продължават да се интересуват от съдбините
на визуално-пластическите изкуства, днес са подложени на сериозно изпитание и са изправени пред съществени предизвикателства. Съвременните зрители, особено пък специалистите,
са претоварени от огромна по обем разнолика и разнопосочна зрителна информация. Броят
на артефактите, които във все по-ускорен каданс преминават през нашите погледи, но като
че ли рядко докосват съзнанието и емоциите ни, е наистина смазващ – на човек често не му
остават дори 20 или 30 секунди, за да хвърли поглед към поредния опус.
В тази ситуация добрата стара живопис се оказа необикновено устойчива. В ерата на пълната доминация на масмедиите, на интернет пространството, на новите дигитални технологии
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и на визуалната експанзия на образната вселена на т.нар. ArtWorld, с все
по-разбягващите се и отдалечаващи
се едни от други материални и дематериализирани видове и форми
живописта запазва своя периметър,
своите родови белези по един удивително гъвкав начин. В днешните
съществено променящи се условия
тя, разбира се, също търпи процеси
на трансформации – било като взаимодействие с други медии, било като
увеличава концептуалния си потенциал, както и по най-различни други
начини, които сами по себе си представляват значителен изследователски интерес за изкуствоведа.
Николай Янакиев дава свой отговор на тези актуални предизвикателства. За него живописната творба
е своеобразен жив организъм, който
е самодостатъчен – с всичките си
индивидуални особености, но заедно с това и с устойчивите си родови
белези, които го правят мигновено
разпознаваем и го идентифицират
в склада на културната памет. Образно-пластичната драматургия на
Николай Янакиев – из изложбата
творбата се разгръща сякаш пред
очите ни в полето на платното – благодарение на експресивната сила на „сугестивния цвят”
(Ван Гог) и на ярките следи от работата си с четката авторът ни прави съпричастни на самия
процес на създаване на поредния живописен опус.
Всичко, което иска да изрази, да внуши или да сподели художникът, се разиграва като на
бойно поле, в затвореното пространство на картината. Той залага на живописно-пластичната
стихия на тона и на релефната фактура, но умее да дисциплинира общата визия или като
разпределя ритмично петната и формите, или като фиксира определен централен мотив, организиращ общото композиционно изграждане. Балансира по ръба на образните асоциации,
които преливат от фигуративното към абстрактното и обратно. Метаморфозите на цветове,
линии, форми и сложни живописни текстури и различни материални субстанции създават у
зрителя усещането на пластически форми, които пулсират между усещането за „тримерност”
и двумерната плоскост на платното. Николай Янакиев ни подканва да се взрем с цялата
отговорност на момента в сложната и изключително богата тъкан на живописната материя.
Тематичното мото на изложбата – „Интериори”, донякъде е условен знак, но то има и
определен конкретен съдържателен момент – интериорът е метафората на вътрешното, на
съкровеното, на интимното. Ето защо ние сме свидетели на една своеобразна двойна оптика
– художникът ни разкрива богатствата на своето живописно дарование в подчертано личностни творби, които се социализират в публичното пространство на галерия „Финес” и носят
искрени и живи емоции на зрителите с високите си естетически стойности.
Чавдар Попов
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ОСТРОВ НАВСЯКЪДЕ

ВИЗУАЛНАТА АРХЕОЛОГИЯ НА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ

Столичната галерия „Алгара” представи през месец май художника Румен
Читов. Неговите изложби се очакват с
интерес от почитателите на съвременната иновативна живопис, а стилът му
е познат у нас и в чужбина.
Румен Читов издига в култ живописта. Живописта, която вдъхновява и е така необходима със силата
на спонтанния жест, така нужна като
лично усещане за цвят или като претворяване на моментна емоция, трудна
за дефиниране… Тя е не само изразно
средство, но и опознаване, изследване на света, израз на вечно движение,
убежище, начин на живот… Румен Читов е живописец в чист вид и предлага
особен тип пътешествие. И то е към
забравените острови на нашата естествена чувствителност, на копнежа
по всичко истинско, което несъмнено
е в нас, макар забравено и далечно…
Но най-точно за проекта „Остров
навсякъде“ е казаното от художника:
„Способността да приемем неизбежността на промяната, да осъзнаем
нейната изначалност като атрибут на
Румен Читов – Бавна светлина II
екзистенцията вече е готовност да конструираме по друг начин личностния си проект за живот – промяната е единствената сигурност. Творчеството като живота винаги е преосмисляне, надмогване и промяна. На всичко.
Зачатието, създаването, завършването на творбата са основани върху промяната. Промяната
е мисъл, еволюирала в радост от самата себе си; това е осъзнатото достойнство на самодостатъчната човешка същност. В творчеството творецът и творбата взаимно се освещават.
Социалният аспект на освещаването е триумф над необходимостта и принудата.
„Остров навсякъде” е артистичен проект, изследващ точните граници на приблизителното.
В представените картини е разказана историята на течни и цветни звезди, изгубени в лабиринт от желания, изследвана е геологията на уханни вулкани, танцуващи с тежки небеса,
анализирана е топографията на нови държави и други реки. Картините са поглед и зачатие,
възторг и спомени; те са нишките на времето, преобразени в празничните одежди на моята
радост да рисувам.“
Изложбата „Остров навсякъде“ на Румен Читов в галерия „Алгара“ е вълнуващо събитие
и заслужава нашето внимание. Това е така не само заради интересния стил на художника,
чиято живопис с особена лекота получава нашето съпричастие, не само заради неговото
характерно усещане за цвят и движение, а най-вече заради неусетното ни въвличане в един
съвършен свят от багри и форми, който ни провокира да търсим нови пространства, да променяме стереотипи, да преосмисляме, да се развиваме, да рискуваме…
Николай Маринов
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Да си кандидат-студент в Художествената академия и да ти заяви ръководителят на
специалност „Стенопис“, че докато той преподава, няма да следваш, е смазващ удар за
един млад човек. Годината е 1982, а професорът е Мито Гановски – изключително елементарен и ограничен като мислене и възможности педагог, но затова пък твърде властен
и деспотичен. Кандидат-студентът е Николай
Тодоров от Добрич. Все пак съдбата се оказва благосклонна и той успява след време да
влезе в същата специалност при друг, доста
по-различен професор – Димо Заимов. Така
започва този художник и трудностите в живота му досега не са малко.
Преди около 10-12 години аз видях негови картини и не бях особено впечатлен. Бяха
абстрактни композиции от релефно-пластични, геометризирани форми, в повечето слуНиколай Тодоров – Знаци от вечността XXV
чаи симетрично и центрично разположени. В
работите имаше вградени елементи от различни материи – хартиена сплав, пясък, въже,
дърво, а общото цветно озвучаване беше за щастие монохромно – в бежови и охрови тонове.
Спомням си, че намерих тези работи за малко груби и недостатъчно овладени като пластика.
Николай Тодоров обаче има изградена ясна представа за характера на своето изкуство
и за стиловата посока, в която ще го развива. Очевидно проявява и силна воля, за да я
следва, независимо че този вид изкуство не предполага и не обещава комерсиален успех в
днешната свръхматериална и духовно ограничена обществена и културна среда. Той сякаш е
приел стоически ролята на артистичен отшелник, който пази своята естетическа вяра и неотклонно създава все по-мащабни нейни изображения. За моя радост мащабът не се изразява
само във все по-големите формати на творбите, а преди всичко в зрелостта и културата при
изграждането на един енигматичен и драматичен образен свят. Този свят търси импулси
от древните култури, пренася от тях някакви състояния на трагично разпадане, на безвъзвратно отмиране във времето, на самотно съществуване на отделни свидетелства и знаци от
нещо могъщо и цялостно. И заедно с това е въплътено усещането за трайност, плътност и
монолитност на оцелелите фрагменти в културен и духовен контекст. Тодоров поставя тези
фрагменти в много по-изразителни композиции, с по-сложни отношения между самите тях
като структуриране, пластични и цветни характеристики. Той постига особена археологичност
на изображенията си, които сякаш са открили и извадили на показ древни и забравени, но
мъдри и универсални артефакти. Понякога художникът дори разграфява изобразителното си
поле на множество равномерни квадратни зони, в които включва и сякаш иска да съхрани
важни за него знаци от всеобщ символичен характер – спиралата, лабиринта и пр. В тези
творби той събира и подрежда оцелелите културни символи в някаква негова имагинерна и
скъпа реалност. Това усещане за визуална археология се предизвиква и от особената техника на пластическо изграждане на работите. Николай Тодоров буквално моделира цялата
повърхност на картината с хартиена каша и някои други материали, отново прибавя някъде
конопени въжета или фини дървени елементи. Получава се силно „материална“, почти скулптурна живопис, която носи в себе си огромна сетивност и плътност на формата. Колорирането
на тази релефна повърхност е направено културно и с вкус – в сложни и дълбоки хармонии
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от охрови, сиви, сиво-сини, керемидени и дори черни тонове. Една от най-впечатляващите
големи творби („Тишина“ , 160/300 см) е изцяло в черно, само с изразителни вдлъбнати следи
по абстрактната сетивна повърхност.
Повод да споделя моето впечатление от изкуството на Николай Тодоров ми дават неговите изяви през последните няколко години и особено великолепната му изложба, наречена
„Пътуване към тишината“, през март и април 2016 г. в Градската художествена галерия – Варна. А двете голямоформатни картини, приети и номинирани от журито в изложбата конкурс
на „Алианц България” през юни, отново във Варненската галерия, го представят в още по-добра светлина. Те са още по-чисти, ясни и категорични като визуална структура, абстрактното
внушение на композицията в благородна сива тоналност е мощно и удивително. Гравирането
на красивите клинописни знаци на древните шумери върху фрагмент от едната творба („Тайна – Шумер“, 150/200 см) откроява по-осезателно чувството на художника за историческа и
духовна връзка с древната култура, желанието му да поразмишлява и да потъгува за изгубените, но мъдри истини и етически начала. Дълбоките и драматични състояния в изкуството
на Николай Тодоров са постигнати без никакъв разказ, без фигуративни обяснения, само с
метафизично и абстрактно композиране на сетивно-пластични структури. В една наситена
тишина те изразяват всеобщия дух на човешкото безпокойство, вглеждане в стари архетипи и съвременни състояния, търсене на философските смисли, потъване в неизбежната
деструкция, медитиране в черната празнота, преоткриване на загубената мъдрост, събиране
и съхраняване на важните човешки символи, съграждане на персоналния свят на спасението
и хармонията. Тези и други значения в творбите, както и впечатляващият пластичен стил и
култура в изграждането им, поставят Николай Тодоров във високите равнища на изкуството.
Румен Серафимов

НОВИ ИНТОНАЦИИ В ТВОРБИТЕ НА ИВАН МАНОЙЛОВ

Иван Манойлов - Портрет
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Впечатляваща бе плътността на публиката в елегантната зала на столичната галерия „Лик” при откриването на изложбата на Иван Манойлов. Той отдавна
е заел мястото на художник реалист – битоописател
на романтично преживените си представи за България
след Освобождението – многолюдни пасторални сцени, пазари, красиви, весели хора, любопитни животни
– всичко необходимо на един зрител, жадуващ „събудена” България, интерпретирани в духа на класическата
маслена живопис. Повечето зрители бяха почитатели
и притежатели на творби от автора, които с очевидна
жадност очакваха осмата поред негова изложба.
Иван Манойлов успя да изненада всички. Той представи пейзажи, натюрморти, портрети, решени в техниката на кристално бистри акварелни петна на принципа
сухо в сухо. Колоритните зони не са резервирани по техниката, позната от акварелите на Константин Щъркелов
– с бели, неколорирани ивици. Акварелните тонове смело обитават общи пространства, без да се конкурират,
а в диалог – чисти, самостойни, звучни. Композициите
очароват с прозирността си на бистра вода, поела свет-

лината в себе си. От листовете струи усещане за емоционална свобода, издадена от дързостта
в движенията на художника. Манойлов е овладял основната тайна на акварела – да улови
мигновението на емоционалния импулс и да го претвори в образ откровение. Акварелите му
са обаятелни именно с тази спонтанност, интимност, изповедност.
Освен разгръщането на живописно-поетичния потенциал в техниката на акварела Иван
Манойлов прави стъпка напред в развитието на стила си. Ако в досегашните етапи той решаваше замисъла на творбите си в „линейно”, логическо развитие, тук Манойлов прилага принципа на контрапункта, като противопоставя повседневното и възвишеното чрез различни
средства в съответните жанрове – фигурални, пейзажни композиции.
Сюжетността от предходните етапи е заменена с акцентирането върху определени, изведени от какъвто и да било контекст типажи. Авторът ги композира свободно в абстрактното
време-пространство на белия лист. На пръв поглед героите на Иван Манойлов са срещнати
по улиците клошари, работни селски моми. В творбите му тези образи звучат неочаквано
духовно извисени. В контраст с външността си, те излъчват духовна чистота, копнеж, нега.
Интерпретацията на ординерните типажи отвежда асоциациите на зрителя към библейски
образи, стойности, послания.
В последната си изложба Иван Манойлов дарява зрителите си с ново, усложнено тълкувание на присъщата му битоописателност с нов, по-дълбок, етически пласт на духовна
изтънченост и извисеност.
Ирина Аврамова

ИЗЛОЖБА НА РУМЯНА ДОЧЕВА-САВОВА В ГАЛЕРИЯ „АРТ 36”
Галерия „Арт 36“ представя изложба на Румяна
Дочева-Савова. Свикнали сме да виждаме и разпознаваме нейните творби като стабилни форми, монументално стоящи в пространството, с един подчертано
неин си избор на детайл, който е подчинен на формата. Авторката винаги се е интересувала от структурното изграждане на мащабни и стабилно стоящи
купи и съдове, които водят началото си от древността,
но задължително белязани от нейния индивидуален
творчески подход.
В настоящата изложба Румяна Дочева ни представя един друг поглед към избора на тема и мотив.
Винаги вярна на себе си, художничката придружава
изложбата с кратък текст импресия. „Мои мигове безвремие...“ се ражда след множество пътувания и срещи с великолепието, импозантността и величието на
катедралите. Авторката е впечатлена от чувството и
Румяна Дочева-Савова
Поглед към другата страна, керамика
усещането за безвремие. Магията, с която я привличат тези сакрални за човека места, са оставили дълбок отпечатък в нейното съзнание.
Това е причината през последната година Румяна Дочева-Савова да работи в тази посока
и да създаде серия от 11 керамични пластики и 11 живописни платна, обединени от темата
за катедралите. В основата на нейните „кавалетни“ керамики стои релефната структура, различната гледна точка при подбора на мотив и, разбира се, усещането за безвремие. Авторката работи в различни формати, на места използва цветни тонове, но цветът в случая само
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подчертава релефа, за да подсили усещането за величие и тишина. Избраният мотив, смяната
на гледната точка, фокусът върху детайла пресъздават една изживяна емоция, която художничката иска да сподели. Тя се ръководи от непрекъснатото и последователно пътешествие
на форма и цвят, предадени чрез два различни материала.
Пленена завинаги от величието и духовността на храмовите пространства, Румяна Дочева-Савова ни пренася и в пространствата на живописта. В нейните картини откриваме
същата емоция при създаването на образа и специфичния изказ при предаването на мотива.
Авторката използва релефна структурна паста заедно с маслото, за да подсили и изрази
своите усещания и за да ни доближи до нейния личен изказ за време и безвремие. Изградени
свободно и с лекота, нейните композиции са картини на духа, които открояват различните
състояния на авторката, посетила невероятни местата и пространства. Чрез силата на цвета,
линията и формата Румяна Дочева-Савова превръща картините в една смела интерпретация,
в една истинска поезия от цвят и хармония.
Диана Драганова-Щир

АБСТРАКТНО И РЕАЛНО В КАРТИНИТЕ НА ВАСИЛ ДОКЕВ
На 14 май в столичната галерия „Етюд“ се откри
ретроспективна изложба живопис„От 80-те години
до днес“ на известния наш сценограф, плакатист,
автор на театрални костюми и носии за фолклорни
ансамбли Васил Докев. Той е творец с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на
декоративното изкуство и знаковата символика, а
неговите платна – дневници в образи, вечни като
традициите и народната мъдрост.
Създавани през последните 30 години, сега, събрани в изложбата, картините звучат единно и в
цялост, типично единствено за автори, които осъзнато и последователно изпълняват своята творческа мисия с респект към ценности, доказали своята
значимост през вековете, заложени в националната
история, бит и култура. Един аналитичен, осъвременен преглед на миналото. Стъпки, с начало някъде
в безкрая…
Връзките на Васил Докев с българския фолклор
като художник на ансамбъл „Пирин“, Благоевград,
ансамбъл „Тракия“, Пловдив, Северняшки ансамбъл,
Плевен, ансамбъл „Българе“, София, дават отражеВасил Докев – из изложбата
ние. Неповторими съчетания от етномотиви – растителни, животински, геометрични. Стилизирани образи в условно пространство, самобитна
стилистика на формата, релефни контури. Букви и знаци (Y, ∞ - безкрайност), кукерски лица с
маски, котва с форма на женска фигура (или обратното), схематичен рисунък с първична сила.
Три десетилетия творчество – една малка вселена в лоното на представи, изграждани
в съзнанието на поколения хора. И натрупан опит, превърнат в изкуство и послания с абстрактна визия.
д-р изк. Румяна Александрова
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ИМАГИНЕРНИ ПРИСТАНИ
Между 21 март и 8 април галерия
„Алма матер“ представи изложбата „Имагинерни пристани“ на Лидия Влахова, която включва живопис (акрил и пастел) и
рисунки.
Повечето колеги познаваме Лидия
като изкуствовед и галерист с дългогодишен опит към Центъра за култура на
Софийския университет. Оказва се обаче,
че тя стои и от другата страна на барикадата, като не се ограничава с това да
интерпретира и представя изкуството,
създавано от други, но живее и битието
на художника. Далеч (до този момент) от
погледа на широката публика, тя всъщност през цялото време работи в поле
от художествени и семантични проблеми
с особена стойност за нея, изграждайки
специфичния си стил.
В този смисъл изложбата за мнозина
(включително и за пишещия тези редове)
беше изненада. Очевидно е, че зад поЛидия Влахова – из изложбата
казаното стоят години работа и духовно
напрежение, страст и вглъбеност. Създавани в личното, камерно пространство на Лидия Влахова, тези имагинерни пристани, разбира се, са бягство от повседневното, от рутинното, от
скучното, но не са абдикация от живота и света. Те са нейният възторг пред мирозданието,
негово художествено, но и философско осмисляне и изследване на собственото място в този
свят.
Стихийната живопис на Лидия Влахова е като първична материя, от която кристализират онези духовни и интелектуални стойности, които са темелите на нейната художествена
концепция. Гради образността на границата, при която узнаваемият предмет е на път да се
превърне в абстрактна форма. Не се отказва напълно от фигуративността и отделни обекти
могат да бъдат разчетени – рибата, лодката, окото, дървото, мъжът, жената – все архетипни
образи, използвани колкото интуитивно, толкова и като осмислена проекция на личната
вселена на авторката. Своеобразен лайтмотив в изкуството й е изследването на извечния
проблем за връзката жена-мъж. Тя не отвръща поглед от чувствената страна, напротив –
извежда я на преден план, но в нейната интерпретация отношенията между жената и мъжа
отиват далеч отвъд елементарно еротичното, придобивайки космогоничен смисъл.
Стилът се отличава с ярка експресивност – интензивен колорит, плътна мазка, силен щрих,
които носят в себе си заряда на страстта, с която художничката рисува. Не приглушава цвета,
а напротив – наслаждава се на звучното цветно петно, на колористичните хармонии. Широко
нанесените мазки влизат в диалог с фините мрежи от линии.
Важен момент е художествената концепция на авторката, че живописните платна, които
не са ограничени от рамка, могат да бъдат подреждани плътно едно до друго, образувайки
своеобразен фриз или диптих, триптих и пр. Платната са тясно обвързани на семантично, композиционно и цветово равнище (също и като формат), а границите между тях са до голяма
степен условност. Това позволява те да бъдат обединявани в нови и различни художествени
структури, варирайки и развивайки художествения замисъл.
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Типичните за Лидия Влахова изобразителни мотиви и колористична концепция преминават и в пастелите, като при това тя се възползва от особеностите на техниката, за да постигне
известна мекота и плавност в развитието на формите.
Особено място в изложбата заемат рисунките. Самото естество на рисунката предполага
по-интуитивен, непосредствен подход в изследването на образа. В този смисъл представените
работи (които са само малка част от внушителното количество, създадено към момента от
художничката) подкрепят факта, че тя е крайно последователна в своето изкуство. В рисунките й можем да проследим зараждането на характерните за нея образи, както и пластичните
търсения, които намират продължение в живописните й произведения.
Имагинерните пристани на Лидия Влахова, разбира се, са лични, но тя позволява на зрителите да ги споделят, съпреживявайки нейното изкуство.
Милена Блажиева

ТАНЦ ОТ ЦВЕТОВЕ – ДЕВЕТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ЖАНЕТ ЛЕВОРДАШКА
Жанет Левордашка е от онези художници, които не
се стъписват пред успеха си и искат скъпернически да го
задържат за сметка на експеримента. Тя постига популярност като автор на текстилни пластики и живописни картини в Япония, Великобритания, Чехия, Франция, Германия,
Белгия, САЩ, Саудитска Арабия и има повече от 70 участия
в изложби в България и по света. Тя е от творците, за които изразните средства не са цел, а средство на изказ – дадени идеи работи в текстилна пластика, други реализира
като инсталации, рисува върху коприна, създава живопис.
Жанет прави всичко с непревзетостта, щедростта и самочувствието на талантливия. Вестник „Култура” пази отзива за организираната с намерени лично от нея средства
мащабна национална изложба на декоративните жанрове
в залите на тогавашната Национална галерия за чуждестранно изкуство – колегиалност, заслужаваща адмирации.
Със същата лекота, като за удоволствие, като игра, тя
експериментира успешно в своята последна изложба в
столичната галерия „Гешов” с техника живописни колажи.
По-точно казано, колажирани проекти, които чрез медиЖанет Левордашка – из изложбата
умни технологии тя живописва. Твърде любопитно е за
познавачите как школата на веществеността – текстилът, придава неповторимост на живописта в картините на Жанет Левордашка. Макар че нарича творбите си „Цветови резонанси”,
композициите носят не само удоволствие от нескончаемите багрени хармонии, но провокират
тематични и сюжетни асоциации в духа на полуабстрактната образност. Колоритът й, изграден на принципа на контраста между топли и студени гами, е само началото на общуването
автор-зрител. Жанет опровергава очакването, че един художник с академична подготовка на
текстилец ще изчерпи проблематиката си с играта на цветовете и колажните петна. Действително зашеметяващи са гамите и тоновете, дислоцирани самостойно, колажно, но въпреки
това организирани в хармонии – завличащи към дълбините на емоционалните й пространства
на кобалтови до ултрамаринови, изгарящите езици на пламъците, превземащи изложбеното
пространство и златото в лъчите на божествената светлина, умиротворява битките на топли-
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те и студените, на доброто и злото. По странен начин Жанет успява да постигне теорията на
хаоса, според който всяка случайност е закономерна. Всяко „случайно петно” - фрагмент от
чувство, в картините й е подчинено на закономерностите на нейния артистизъм.
Съобразно функцията (шалове от коприна) Жанет Левордашка подчинява живописните си
импровизации на логиката на формата.
Като първоначало – почит в залата, на самостоятелна стена, виси с първичната си, неизтляла в десетилетията сила текстилна пластика в червено и черно, създадена в златното
време с големия Марин Върбанов - вълна и сезал, които още тогава Левордашка успява да
подчини на модерното си чувство с опартовския графичен мотив.
Експозицията на Жанет Левордашка взривява прагматичния ни ден с цветния вихър на
багрите и дръзката й свобода без свян да излее до дъно емоцията си чрез едно хрумване живописвани колажи, осъществени с майсторство и уникалността на темперамента й.
Ирина Аврамова

„ПРОЦЕС – ПРОСТРАНСТВО“ НА 25
Двайсет и пет години от основаването на
„Процес – Пространство“ се отбеляза с поредица от събития и изложби. Голяма ретроспекция
бе показана в град Велико Търново, след това в
Русе и в Балчик, а самият фестивал бе проведен
от 28 май до 14 юни в Русе и завърши с изложби на автори от 25 държави в Център „Канети“ и
галерията на Дружеството на художниците. Тази
година участниците бяха близо 60 автори от цял
свят – от Хонконг, Япония и Русия до САЩ, КоМилен Джановски
лумбия,
Германия, Швейцария, Черна гора, Босна и
„Пърформанс с велосипед с непредвиден край“ в
Херцеговина, Финландия, Румъния, България и т.н.
двора на училището по изкуствата в Русе
Организаторите Пенка Минчева, Христина Бобокова и Димитър Грозданов бяха подготвили програма, в която бяха включени редица пърформанси и акции, както и ежедневни презентации. Така на няколко пъти бяха представени десетки
автори и събития, засягащи мисленето и разнообразието на търсенията в различни точки на
културната география. Действително проличаха разликите във формулировките, които различните художници имат за съвремието. До класическия подход към скулптурата на Джон Нортингтън (САЩ) се навеждаха мащабните ленд арт композиции на Дан Тенев, акциите на Милен
Джановски, инсталацията от 300 000 детайла на Жайонг Чой (Хонконг), на Кристъл Брусадели
и Дидие Майо (Белгия), Милияна Истиянович (Черна гора). От другата страна на една от съвременните бариери в модерното изкуство стояха класическите живописни композиции на Ема Ууд
(Англия), Деница Тодорова, Яница Фендулова, Ивана Радованович (Черна гора). Особено място
заемаха автори като Нела Хасанбегович (Босна и Херцеговина) и Елки (Уелс), чието реално име
е Маргарет Шароу, а тя обикновено участва под четири различни лични имена.
„Процес – Пространство” трудно може да се обобщи под някакъв знаменател, като найсигурната му характеристика е дискусионността. Този път бяха представени и музикални
проекти, както и театрален спектакъл, който бе своеобразен прецедент. Динамиката на това
четвъртвековно събитие се потвърждава всяка година и разчитаме, че бъдещето ще докаже
неговото качество да акумулира и стимулира идеи.
Пенка Минчева
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ДИАЛОГЪТ КАТО КЛЮЧ В „ИЗКУСТВО НА КОНФЛИКТА“

ВИТАЛНА ЕКСПРЕСИВНОСТ И ЧУВСТВЕН АКАДЕМИЗЪМ НА СПОМЕНА

Изложбата „Изкуство на конфликта“, представена
през март в галерия „Алма матер“, е част от международен проект, реализиран по идея на английската художничка и галеристка Анна Алкок. Той протича в София и в
Лондон (в Англия изложбата се откри на 2 април).
В софийската секция на проекта среща си дават
автори от България, Великобритания, Полша и Мексико, като общият знаменател между тях е работата в
полето на печатната графика.
От българска страна ръководител на проекта е
Снежина Бисерова, а основен сътрудник е Цвета
Петрова. Сред участниците са както утвърдени имена
Алисия Снох-Павловска – из изложбата
като Снежина Бисерова, Буян Филчев, Анна Цоловска,
така и младите автори Цвета Петрова, Виолета Апостолова и Красимира Дренска, които се
налагат като все по-осезателно присъствие в художествения ни живот. В същото време са
представени и студенти от специалност „Изобразително изкуство“ в Софийския университет,
както и ученици от Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“. Селектираните
работи свидетелстват за зрелостта на тези млади хора – както на концептуално, така и на
чисто изобразително равнище.
Иска ми се специално да отбележа присъствието на Алисия Снох-Павловска (едно от
ярките имена в съвременната полска графика), на Ан Десмет от Великобритания, на мексиканските художнички Сара Вайсбърд и Мириам Либхабер.
Проектът протича под мотото „Изкуство на конфликта“ – мото, което отнесено към деликатната област на печатната графика, в първия момент предизвиква резерви. В същото време
обаче без съмнение тук се съдържа и препратка към Сун Дзъ и неговото „Изкуство на войната“ – трактат, придобил ореола не на тясно специализираното съчинение по военни въпроси,
а на тотална стратегия, отнасяща се към различните сфери на битието. В концепцията към
проекта е подчертано, че понятието конфликт отразява, разбира се, белезите на съвременния
живот, пронизан от междуособици, от агресия и депресии. В същото време обаче категорията
конфликт е разглеждана не като гибелно разрушение, а като позитивна съзидателна възможност, която в изкуството се проявява под формата на противопоставяне на различни пластични стойности – ключови за изграждането на архитектониката на произведението.
Тук няма да се спирам детайлно на отделни автори и произведения, а ще си позволя един
по-обобщен поглед към представеното в изложбата. В „Изкуството на конфликта“ всъщност
абсолютно безконфликтно съседстват работи, създадени в широка гама от техники – от такива, които се използват вече няколко столетия (дърворез, офорт, акватинта), до такива, които
са продукт на собственото ни време, доминирано от цифровите технологии (компютърно генерирана графика и дигитален печат). Всъщност в този проект аз виждам по-скоро диалог
– диалог между представители на различни национални графични школи, между различни
поколения, между абстрактно и фигуративно, между експресивно и рационално, между днес и
тогава, но и между днес и утре. Този ред вероятно може да бъде продължен, защото в постмодерния диалог съжителстват и са еднакво възможни множество тенденции и концепции.
Когато сме върху територията на изкуството, в крайна сметка говорим по-скоро за комуникация, за съизмерване, за разбиране. В този смисъл проектът „Изкуство на конфликта“ е
още една възможност да се вгледаме в другия, да разрушим бариерите, да надмогнем предразсъдъците, да изследваме различния културен модел.
Милена Блажиева
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Фанна Коларова и Пламен Вълчев наредиха
свои живописни творби в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Те посветиха изложбата си на три годишнини – 120 години от
основаването на Националната художествена
академия, 100 години от рождението на Александър Поплилов и 110 години от рождението на
големия румънски художник и приятел на България Корнелиу Баба.
Творбите на Фанна Коларова са обединени в
два цикъла – „Желязната завеса” и „Танго”. В обобщените фигури при първия цикъл липсва конкретна личностна характеристика или навлизане в
анатомични детайли. Затова пък художничката поФанна Коларова - из цикъла „Танго”
стига верен и задълбочен психологизъм. Човешкото общество – жертва на идеологически условности и ограничения, преживява стреса на бруталната метафора, която същевременно въздейства като безукорно смазана машина за притеснения,
малтретиране и стресиране, наречена Желязна завеса. Присъствието й няма конкретни измерения, по-скоро то се чувства. Загатнато е в колоритния контраст между масата човешки тела,
скупчени тревожни и унизени в голотата си. Условният групов човешки портрет е безпомощна
жертва на политически условности и предразсъдъци. Фигурите, извикани не за живот, а за съд,
контрастират спрямо равния овъглен фон – студен и всепоглъщащ. Изобщо за произведенията й
е характерно опростяване и извеждане до състояние на условност на конкретните форми, за да
се открои мощно въздействащата образност на невидимия свят – политическата машина.
На този колоритен принцип Фанна Коларова създава динамичните си композиции в цикъла „Танго”. Тук водещи са завладяващият ритъм, пластичното движение и красотата на
телата, пламнали във вихъра на танца. Свят на чувствени преживявания, на емоции и страсти, изникващи от контрастните меридиани на светлината и тъмнината, носени върху крилата
на оптимизма и отчаянието, които се сливат, обединени в колоритната цялост на виталната
експресивност.
Повече мисъл, по-малко разказване, изключваща неуместна илюстративност – това е принципът, който следва в своето изкуство и професорът в Националната художествена академия
Пламен Вълчев – естетическо верую, което изповядваха неговите предшественици и учители
Александър Поплилов и Корнелиу Баба. Пламен Вълчев се откроява със своята академична
взискателност към извайването на формата. С чувствения си и прецизен рисунък творецът ни
убеждава, че академизмът не само че не е музейна застиналост, но може да бъде жив, със съвременно, вълнуващо внушение. Както в неговите портрети, така и в
груповите композиции и в натюрмортите му се долавя
духът на двамата стари приятели – Корнелиу Баба и
Александър Поплилов, самите те израснали като ярки
творци на базата на стабилна академична школовка.
От тях Пламен Вълчев се е учил и влияел, за да разгърне своята индивидуалност като артист. Убедително
доказателство за това са неговите автопортрети, някои от които са директни реплики на Корнелиу Баба.
Картините на Пламен Вълчев, които приковават
вниманието на посетителите на изложбата, са „ФакулПламен Вълчев - Професорът
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тетният съвет” (1984 г.), където Вълчев портретува най-големите личности сред академичните преподаватели от 70-те и 80-те години на ХХ век, постигайки психологически убедителна характеристика като неповторимо документално свидетелство. Неголямата по формат
картина „Диспропорции” пък е изразителен портрет на двамата големи приятели Корнелиу
Баба и Александър Поплилов. Чрез изкуство си художникът съхранява живи въглените на
академичните спомени за време с пълноценна художествено-естетическа въздейственост.
Йонко Бонов

ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА НИКОЛА ДИКОВ
Изложбата на Никола Диков в галерия „Аросита”
(23-31.05.2016 г.) е среща с автор, притежаващ висока
степен на взискателност спрямо формите на артистичната си изява. В този смисъл появата на неговите работи – серията рисунки, в известната софийска
галерия е факт, съдържащ в себе си заряд на премислени и изживени творчески вълнения. Обичайно
в практиката на скулптурната работа е рисунката да
играе ролята на подготвителна фаза в създаването
на същинската творба или да поеме ролята на материализиран проблясък на авторова идея – все още
Никола Диков – из изложбата
незавършена, но достатъчно интересна, за да бъде
маркирана по този начин. Оттук и най-честата употреба на рисунката като допълваща цялостната атмосфера на изложбата.
Струва ми се, че работите на Никола Диков излизат извън тази схема и причината е не
само във факта, че този път той не излага пластики. Обратното – рисуваните сърца притежават характеристики и излъчване, което ги превръща в самостоятелни, напълно завършени произведения. Самият замисъл на автора е донакъде парадоксален – живата органична
материя, с която отъждествяваме живота – сърцето – е изведена като поредица от рисунки,
които притежават различни пластически характеристики. Така към основното метафоричното
съдържание на този анатомичен орган изведнъж се добавят нюанси, които този път придобиват индивидуален смислов и психологически пълнеж. В някои рисунки сърцето е „меко”, в
други става „като камък”, понякога в него се появяват белезите на техническата цивилизация,
друг път то се разпада и е „разбито” или пък се появяват белезите и раните на драматични
колизии, разкъсващи го на части. Рисунките, тематично обединени в този цикъл, се изпълват
с психология и белези на човешко поведение, които имат валидността на устойчиви, културно
фиксирани норми и типове състояния на човека. А оттам - до моралните измерения на тези
състояния е въпрос на авторово прозрение и зрителско въображение. Песента на „Ролинг
стоунс“ Heard of Stone е може би най-точният музикален еквивалент на търсения ефект в рисунките на Диков. Тази аналогия не е случайна, защото рисунките освен всичко притежават
смислова самодостатъчност, която не налага превръщането им в друг – в случая - скулптурен
материал: те имат своята привлекателна сила като майсторско изпълнение и смислов контекст, който ги извежда извън орбитата на помощно средство.
Никола Диков притежава творческата мъдрост да прозре тези възможности, опитността
да ги изрази по категорично изведен пластически начин и куража да срещне публиката в
измеренията на един интелектуален диалог...
Борис Данаилов
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ПРЕМИНАВАНЕ – ИЗЛОЖБА НА СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
Изложбата „Преминаване“ (12 май – 26 юни
2016) на Станислав Памукчиев се организира по
покана на Националната галерия, като представя
в кратка ретроспектива творчеството на автора от
80-те години до днес. Проследени са неговите търсения, размисли и резултати в един продължителен
разговор за живописта и пластическия израз.
„Преминаване“ е извадена извън обичайното
поле на експониране на обекти и е превърната в
акт на презентиране.
Конструирана специално в седем зали на втория етаж на Националната галерия – Двореца, експозицията се развива в една непрекъсната игра с
времето. Историографският контекст е изместен от
Станислав Памукчиев – Човек и количка
времеви отстъпи и дори безвремие. Отделни произведения маркират този процес, който започва преди 35 години с първите опити след завършването на Художествената академия, преминава през голямоформатни фигурални композиции от 90-те и се развива в мащабни пластични инсталации днес.
Своеобразно „депо“ изгражда залата с най-ранните произведения на Станислав Памукчиев. То включва непоказвани картини, първи участия в ОХИ и откупки от тях. Централно
място заема творбата „Човек и цигулка“ – една от картините, с която авторът участва в
6-та Национална младежката изложба през 1982 г. В началото на 80-те години художникът
създава фигурални картини със социален сюжет и типаж. Постепенно този тип композиции
преминават извън социално-политическата среда и извеждат обобщаващ образ на човека,
на неговата дуалистична природа.
През 90-те години форматът значително се увеличава. Това е времето, когато авторът
изгражда собствен визуален речник, включващ пепел, пръст, въглен, сажди, восък. Творбите
му отразяват динамиката в отношенията материя – време – дух, и гранично – безгранично.
В изложбата те са експонирани по необичаен начин – строително скеле служи като основа
за тях. Процесът е незавършен, „строежът“ продължава, защото следват нови експерименти
за автора.
През 1998-1999 г. Станислав Памукчиев работи върху „Вместилища“ – първата творба
от процеса на превръщането на живописната картина в самостоятелен обект и пластична
инсталация. Живописта се развива в сложни пространствени композиции, в които авторът
непрекъснато експериментира. Той разгражда материята до пепел, за да я състави отново в
нейното субстенциално единство, придавайки й нова форма и нов смисъл. В съдържатален
план се засилват и импулсите на художника към скритото, невидимото, тайното съществуване, метафизичното присъствие.
Следват проектите „Преминаване“, 2001-2002, „Хронотопи“, 2009, „Криптоси“ и „Утаено време“, 2015. В експозицията в Националната галерия са представени отделни произведения
от тези проекти. В процеса на артистичните търсения на Станислав Памукчиев духовното
любопитство се задълбочава, преминаването се превръща в предложение за пропътуване
зад удобството и сигурността на разпознаваемото. Авторът ни води в лабиринтите на себепознаване и себеразкриване. Не случайно отделни периоди са представени в самостоятелни
зали – „преминаването“ през времето е движението на автора, но той отделя специално място
и за зрителя, който в приглушената светлина и тишина ще открие „маркерите по пътя“ на
художника.
Надежда Джакова, куратор на изложбата
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На 11 април в залата на Дружеството на
бургаските художници беше открита юбилейна изложба дърворезба „2 х 35“ на Венелин Георгиев. Авторът, хидроинженер по
образование, е певец в Бургаската опера.
Повече от 35 години работи в областта на
дърворезбата, има седем самостоятелни изложби.

хроника
На изложба пътешествие поведе зрителя
Нели Гашарова в Галерия-книжарница „София прес” (18 април – 5 май). Пейзажите от
известни места по света и недалеч, видени
и преживени от художничката, идват до нас
познати и донякъде близки, но докоснати от
нейния характер, от светлината на уловения
миг.

След участието си в Есенния салон в Париж
през октомври 2015 г. Димитър Хинков показа свои творби в галерия Lambard в Берлин
(април - май). Картините в изложбата „Отвъд
Стената“ са вдъхновени от Берлинската стена и нейната символика на разделение. Основна идея е да се визират разликите между
двата свята и техните прилики в глобален и
в личен план. Художникът изследва своите
спомени и идентичност, връщайки се назад
във времето. Представените картини са смесена техника на платно и метална основа.

не, богат, наситен колорит и много лично присъствие. Изкуство, което черпи от красивото
в живота и ни свързва като хора, помежду
ни и със света около нас.

Васил Вълев – Натюрморт

Нели Гашарова – Каваци, България
Венелин Георгиев – от изложбата

След удостояването му през 2015 г. с наградата „София“ Богомил Николов през 2016 г.
спечели Специална награда на Международното биенале на миниатюрата в Горни Милановац, Сърбия. Неотдавна получи известие и
за спечелването на Art Award for Excellence
in Medallic Sculpture – Годишната награда за
медална скулптура на АНА (Американската
нумизматична асоциация), която се обявява
и връчва на 11 август в Балната зала на
„Анахайм Хилтън“, Калифорния.
На 14 април в ХГ – Добрич се откри изложба
живопис на Петя Папазова. Художничката е
завършила графика във великотърновския
университет, но живописта е нейната голяма
страст. Реализирала е над 25 самостоятелни изложби в България, Франция, Холандия,
Словакия и др. Участва в много общи изложби и арт симпозиуми у нас и по света.

Иван Кънчев Иванов е представен във
фейсбук страницата Ceramic Patterns Page
на световноизвестния американски куратор
и критик Антъни Мерино, който е публикувал
над 100 статии в областта на керамиката и е
организирал десетки керамични изложби в
САЩ и по света. Във виртуалния албум Антъни Мерино е включил известни творци от
Австралия, Англия, Германия, Корея, Полша,
САЩ, Холандия, Швеция, Япония
На 27 април в ХГ „Владимир Димитров – Майстора” бе открита изложба живопис
„Пространство, природа, земя” на Иван Милев. Запазена марка на художника са ярките, синтезирани пейзажи, с колорит и рисунък, определяни като адекватна съвременна
интерпретация на идеята за национално изкуство.

На 21 април в галерия „Кракра” бе открита
изложба живопис на пернишкия художник
Костадин Костадинов по повод неговата
75-годишнина. Близо 50-те живописни картини от различни периоди показват развитието и израстването на автора през годините.
Иван Милев – из изложбата
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Димитър Хинков – Портрет I

С експозицията „Земя между реката и морето“, събрала произведения на Бедиг Бедросян (1912 – 1989), Сдружение „Арарат“ – Варна гостува в края на април в ХГ – Добрич
след галериите в Пазарджик и Пловдив.
Пътуващата из различни градове изложба
е част от проекта „Родова памет“ на сдружението. Известният художник на Силистра е
оставил повече от 600 произведения – градски пейзажи и битови сцени, натюрморти, сатирични рисунки и др.
От 19 април до 8 май в галерия Art Place
Interpred проф. Васил Вълев показа своята
изложба живопис (масло, акварел, гваш) с
картини, повечет, работени през изминалата
година и последните няколко месеца. С ярко
изразено отношение към човека и природата
в изкуството, той е художник, който винаги
ще остане тясно свързан с реалната действителност и нейното очарование. Те са неговото постоянно вдъхновение и причината да
продължава да твори всеотдайно пейзажи,
натюрморти, фигурални композиции, характерни с монументално-декоративно излъчва-

През април галерия „Видима“ представи
„Пейзаж“ – нови творби на Живка Маринова. Говорейки за своите картини, тя казва:
„Винаги изхождам от натурата. Необходима
ми е като своеобразна опора, върху която да
стъпя и по-късно да трансформирам в друга моя лична реалност, която често граничи
с абстракцията. Работите ми не са натурни,
въпреки че притежават свое пространство,
форма и структура. Те са изцяло подчинени
на чисто живописното изграждане на композицията и емоцията, която искам да вложа.”

Живка Маринова – Пейзаж

В продължение на един месец Тодор Тодоров показа свои скулптури в ретроспективна изложба в столичната галерия „Нирвана”,
открита на 10 май. Авторът, известен с голямоформатните си творби, нарича произведенията си елементални, тъй като са подчинени
на четирите елемента вода, въздух, огън и
земя.
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В галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 от 5 до
23 май Николай Русчуклиев показа новите
си картини, рисувани в последните 18 месеца
– пейзажи, натюрморти и портрети. В експозицията особено място заемаха няколко автопортрета, в които художникът се е видял
в различна възраст – в студентските години,
по време на военната служба в кавалерията и др. В абстрактните пейзажи от Търново,
където проф. Русчуклиев е бил преподавател в университета, неизменно присъстват
силуетът на Царевец и синьото на Янтра.

хроника
„Тихо...“ - прошепва художничката и сценограф Виолета Радкова с едноименната си
изложба живопис в галерия „Европа” (12
май - 5 юни). „Огледах завършените си платна и си помислих, че тази изложба всъщност
е един копнеж по тишината“, казва авторката. Умората от хаоса, от потискащите „новини“, от шума на съвременната комуникация
тя оставя далеч, „изключва звука“ и избира,
макар и временно, мълчанието, което често
казва повече от всеки звук.

опита на Иван Газдов и водят до създавания
от него продукт. Доказва се приносът на художника като визуален мислител, въплътил
своите идеи в графикатурни цикли.

Изложби за незрящи ученици организира галерия „Ракурси“ по проект за преодоляване
на бариерата между музеите и хората със
зрителни затруднения. Втората изложба от
поредицата, показана на 7 юни, е посветена
на изкуството на XX век. Част от програмата е интерактивният проект на Марианжела
Анастасова – децата със зрителни затруднения можеха да създадат картина на усещането за себе си посредством различни
материали и аромати. Тези творби ще бъдат
включени в произведението „Прегръдка“ на
Марианжела Анастасова и по-късно ще станат част от музея, който галерията ще направи в училището за деца с нарушено зрение
„Луи Брайл“ в София.

Виолета Радкова – из изложбата

Николай Русчуклиев – Автопортрет

Симеон Халачев нареди изложба живопис
(пейзаж и, натюрморт) в галерия “ЛИК” (11
- 28.05). „Освен от живописта художникът
се увлича от графиката и плаката. В творчеството му изящното и приложното живеят
свой стилов живот, без да се преплитат едно
в друго и да си взаимодействат по някакъв
начин. Даже напротив. Живописта му притежава най-характерните за това изкуство качества: майсторско полагане на боите, цветови съчетания и композиционни решения,
игра на светлини и сенки, емоционалност и
изразителност“, Румена Калчева.

Симеон Халачев - Пейзаж
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Пловдивските художници Моника Роменска
и Янко Ненов гостуваха с обща изложба в
Художествената галерия – Русе от 10 до 20
май. В графиките си Роменска преплита своите мисли с магическия реализъм на големия
Маркес. За изложбата Ненов бе избрал живопис от различни свои творчески периоди.
Георги Петров, един от емблематичните художници на Видин, отбеляза 85-ата си годишнина с изложба в ХГ „Никола Петров“, на
която е бил дългогодишен директор. На откриването на 19 май юбилярят бе поздравен
от кмета на града, който засвидетелства почитта си към богатата творческа биография
на художника.
На 19 май в НХГ бе представена книгата на
Петко Петков, д-р изк., „Черно сияние“ (изд.
„Сиела“, 490 стр. и 50 ил.). В нея се изследват специалните визуални качества на графикатурата, личен графичен стил на Иван
Газдов. Авторът е акцентирал върху основните принципи и елементи на художественотворческия процес, интелектуалните идеи и
психологическите нагласи, естетическите и
житейските възгледи, които са синтезирани в

културен институт от 4 до 24 юни. Морето с
многообразието от настроения заема сериозно място в неговото творчество. Миналата
година, също с изложба, авторът отпразнува
90-ия си рожден ден.

С голяма самостоятелна изложба, открита
на 20 май в троянската галерия „Серяковата
къща”, известният керамик и председател на
троянските художници Енчо Ганковски отбеляза своята 70-годишнина. През дългия си
творчески път Енчо Ганковски е участвал в
близо 70 изложби, като 19 от тях са самостоятелни и 9 с международно участие. Над 30
години е бил преподавател в Художествената гимназия в Троян.
ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол отбеляза Нощта на музеите с изложба, посветена на
110 години от рождението на художника
Георги Попов – Джон. Бяха представени
негови портрети, притежание на галерията, на Националния музей на българското
изобразително изкуство, СГХГ, Музея на НХА,
ХГ „Петко Задгорски“ – Бургас, и Ателие-колекция „Светлин Русев“. Посетителите имаха
възможност да видят фотоси и документи,
притежание на Държавен архив – Ямбол,
партньор на галерията в това събитие.
Доайенът сред пловдивските художници
Иван Поповски представи нови живописни
творби – 25 морски пейзажа, в Пловдивския

„Весел четвъртък” беше 16 юни в Дома на
хумора и сатирата в Габрово, когато се откри изложбата „Без дистанция. 450 х 450
х 450”. Участват 15 съвременни художници,
всеки с по една творба – Витали Халваджиев, Петър Наков, Орлин Иванов, Петър Илиев,
Тодор Ламбов, Панчо Куртев, Павлин Радевски, Красимир Митов, Рашо Митев, Николай
Маринов, Боян Пенчев, Емил Бачийски, Огнян
Читаков, Минчо Тодоров, Камен Цветков.
На 20 юни, деня на Свети Дух и празник на
град Ямбол, в ХГ „Жорж Папазов“ се откри
„Светлината“ – XI традиционна изложба на
художници от Ямбол и региона. В експозицията като специални гости участват бургаските художници Георги Динев, Огнян Петков
и Петър Пецин.
На 17 юни в зала „Байер“ в Стара Загора се
откри XXI пленер по живопис „Дружба“.
Председателят на дружеството на художниците в града доц. Злати Златев представи участниците Владимир Башкиров (Русия),
проф. Бисера Вълева, доц. Борис Желев, Станимир Видев, Ангел Герджиков, Живко Иванов, Ивелина Иванова, Георги Златев, Павел
Михов. Зам.-кметът на Стара Загора Йордан-
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ка Сотирова връчи на всеки от участниците
почетен плакет.
Светлин Русев по традиция отбеляза рождения си ден 14 юни с изложба. В галерия
„Райко Алексиев” художникът колекционер
събра приятели и почитатели около еднаединствена картина – „Сън преди изложба“.
Към нея авторът бе добавил и програмен
текст:
„В нас и извън нас – хаос, насилие, мизерия,
съмнение и... илюзия, че някой някъде търси
спасение в живота на картината...
„Там някъде Горе,
а може и долу, всъщност Там няма горе и
долу... Някой преди нас е стигнал и ни очаква.
Бавно или бързо, рано преди да съмне или
късно след залеза - все някога ще стигнем.
Момчета, не бързайте, имаме много работа!
Мястото ни е запазено – парцел Х, алея...
На добър час!“

хроника
На 15 юни беше открита изложба дърворезба на Христо Бараковски (1936 – 2012)
по повод 80-годишнината от рождението на
художника. Голяма част от показаните пана
са собственост на Регионалния исторически
музей в Благоевград. Паметта за големия
творец събра в залата на четвъртия етаж на
„Шипка” 6 десетки негови приятели, близки
и колеги.

Христо Бараковски – Октомври

Откритата на 18 юни във варненската „Галерия 8” изложба на Веселин Начев е свързана с една от любимите теми на художника
- човекът и заобикалящият го свят. С изложбата, която продължава до 18 юли, се отбелязва и 28-та годишнина от създаването на
галерията.

Светлин Русев – Сън преди изложба

От 20 юни в ХГ – Добрич ще бъде експонирано библиофилското издание „Сонетите на
Шекспир” на английски език, с оригиналните
илюстрации на Любен Диманов. Изданието е
в лимитиран тираж от 100 бройки и съдържа
12 цветни графики в техника суха игла. Книгата е отпечатана през 1983 г. в Стокхолм,
Швеция. Поводът за тази среща с големия
български график е 400-та годишнина от
смъртта на Уилям Шекспир.
С изложба Любка Кирилова отбелязва юбилейния си рожден ден. От 15.06 до 6.07 във
фоайето на Гранд хотел София скулпторката
показа пластики от бронз. Тя работи също
и в областта на монументалната скулптура
и портрета.
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Христина Петрова нареди най-новите
си маслени платна в столичната галерия
„Арте”от 15 до 30 юни.„Богатото на психологически внушения изкуство на Христина
Петрова следва своя последователна авторска линия от началото на нейния творчески
път до днес, развивайки и задълбочавайки
както художествените идеи, така и професионалното майсторство… Нейните картини са
израз на онези неуловими състояния на човека, когато той е сам със себе си.“ (Бисера
Прахова)

Христина Петрова – из изложбата

Под мотото „Между силата и мъдростта” на
24 юни в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6
бе открита изложба на Димитър Гоцак. Петдесетия си рожден ден художникът е приел
като предел, условна граница, разделяща
жизнения цикъл на две половини. В експозицията са включени около двайсет пластики
и петнайсет рисунки/колажи. Творбите са
създадени за последните три-четири месеца,
като едно от предизвикателствата пред автора е бил размерът на изложбената зала.

На 16 юни беше открита изложбата in
memoriam „Божидар Икономов: Обичам
плаката!“ – 26 плаката, създадени от автора в периода 1995 – 2016 г. Всички те са
посветени на различни издания, проекти и
изложби на Международното триенале на
сценичния плакат, което е неизменна част
от творческия и житейски път на Божидар
Икономов през последните две десетилетия.
„Плакатът има криле. Той лети високо в синьото небе и ни гледа оттам с голямо цветно
око. Понякога плакатите летят на ята. Красива, стройна редица, около бели облаци с
многоцветна дъга. През нощта плакатът грее
като луна, като бяла, синя, жълта, червена
месечина. Около него звезди. Сутрин плакатите са накацали в града, в дълги редици
по огради, фасади. На кръстовищата за тях
има клетки, но те обичат да стоят отвън. Ако
отминеш, протягат ръка и те хващат. Имат
да ти разкажат много неща. Искат да те
разсмеят. Могат да те натъжат. През зимата плакатите отлитат в топлите страни. Някои остават... Рисувам плакат. Ще го пусна
като цветно хвърчило в небето. Ще тичам
след него, докато се откъсне и полети сам.
Приятен полет!“ (Цитатът е част от текст на
Б. Икономов, озаглавен „Обичам плаката”,
2007.) Изложбата е във Vivacom ArtHall до
16 юли.

Веселин Начев – Променливо

Изложбата на Валери Василев в ХГ – Кюстендил „15 стаи и 10 упражнения по вечност“ обединява два графични проекта, вече
показвани самостоятелно в две столични
галерии. Общо 25-те графични листа са изпълнени в трудоемката и изискваща висок
професионализъм литографска техника. Те
са многоцветни, с изключителен живописен
ефект. Още по-ценни ги прави и минималният брой отпечатъци – само по 5 от тема, което по думите на автора „си е чисто и просто
тибетски жест на усилие”.

Димитър Гоцак – из изложбата

Божидар Икономов
плакат за Осмото триенале 2016
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РАЧО БУРОВ /1940 – 2016/

РАДОСТИН ЧОМАКОВ /1937 – 2016/
Един от най-изтъкнатите майстори в българската сценография. Името му се свързва не
само с десетки внушителни оперни постановки, но и със стотици телевизионни филми, спектакли и предавания на Българската телевизия. След Художествената академия повече от 10
години е сценограф в БНТ, където работи във всички телевизионни жанрове. Междувременно
активно работи и като оперен сценограф съвместно със съпругата си Бояна Чомакова – художник на костюмите. През 1978 г. става главен художник на Националната опера. Работата
му получава високи оценки от критиката и при многобройните гастроли на театъра на
европейските сцени. Бил е член на управителния съвет на СБХ и в ръководството на секция
„Сценография“ от създаването й.

ТОДОР ГОШЕВ /1929 – 2016/
Тодор Гошев е роден в Пловдив. През 1955 г. Завършва Художествената академия, специалност „Скулптура“, при проф. ЛюбомирДалчев. Участва в почти всички окръжни, регионални и
национални изложби. Освен като автор на десетки паметници в различни градове на страната той ще бъде запомнен и като преподавател от многобройните му ученици в Пловдивската художествена гимназия.

ЦОКО ГЕРГОВ /1930 – 2016/
Цоко Гергов – военен журналист и публицист – посвещава десетки материали в ежедневния печат на въпросите на културата в българската армия и на художествения живот в СБХ.
В редовете на армията служи 38 години, 15 от тях – в системата на централните военни
културни институти и военни редакции към Министерството на отбраната. От 1986 г.
работи в администрацията на СБХ. През 2012 г. по повод 80-годишнината от създаването
на СБХ излиза неговата книга „Съюзът и неговите председатели – четиво с продължение“
- исторически преглед на дейността в творческата организация, словесен портрет на личностите, спечелили доверието на мнозинството.

ПЕТЪР САВОВ /1961 - 2016/
Творчеството на Петър Савов е белязано то задълбочени познания в областта на монументалните изкуства. Завършва Художествената академия, специалност „Стенопис“ през
1992 г. в класа на проф. Мито Гановски. От 1998 г. е член на СБХ, секция „Монументални изкуства“. Специализира художествен емайл в Санкт Петербург. Печели награди на конкурса за
естетизация на градската среда. С модерна трактовка на темите, свързани със създаването и утвърждаването на монументалните техники, рисунката, художествения емайл и
живописта, художникът допринесе за обогатяване на българската култура.
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Завършва Художествената академия в София през 1967 г., специалност „Приложна графика“
в класа на проф. Александър Поплилов. От 1972 г. е член на СБХ. Участва във всички общи и
секционни изложби приложна графика. Работил е като главен художник в „Булгарреклама“ и
„Военно издателство“. Подготвял е аранжирането на щандовете на България на изложения
и панаири в много страни. Автор е на десетки филмови плакати и корици на книги. Започва
развитието си като писател в средата на четиридесетте си години. Първия си сборник с
разкази издава през 1998 г.

НИКОЛАЙ ДАБОВ /1936 – 2016/
Николай Дабов завършва Художествената академия в София през 1963 г., специалност
„Декоративна монументална живопис“ при проф. Георги Богданов. Завръща се в Плевен и се
включва в групата на плевенските художници, става един от значимите й представители и
се превръща в културна емблема на града. От 1972 г. е член на СБХ, секция “Живопис“. В творчеството му особено място заемат пейзажът и натюрмортът.
За неговия принос в изобразително изкуство е награден с орден „Кирил и Методий“ – първа
степен.

БОЖИДАР ИКОНОМОВ /1943 – 2016/
Творчеството му остава знаково за съвременния графичен дизайн и е разпознаваемо за
всички ценители и познавачи на изкуството на плаката в България и по света. Съосновател
и председател на Международното триенале на сценичния плакат – София, чиято история
и дейност са неизменна част от творческия му и житейски път през последните 20 години.
Името му завинаги е свързано с най-ярките плакати, създавани за Националната опера и
балет в София, с визията на в. „Култура”, международния фестивал „Аполония”, салона на изкуствата в НДК и с много, много други театрални, филмови и изложбени събития.
Участник в най-авторитетните плакатни селекции и изложения във Варшава, Лахти, Бърно, Тояма, Мексико, Колорадо – САЩ, и др., в повечето от които е член на журито и лектор.
Автор на поредица самостоятелни изложби , представяни в престижни галерии и музеи в
целия свят.

НАЧКО ЙОРДАНОВ /1946 – 2016/
Роден е в Шумен. Завършва техникума по дървообработване и вътрешна архитектура в София. През 1977 г. завършва Художествената академия в София, специалност „Дърворезба“, при
проф. Асен Василев. Творческите му изяви са в областта на приложните изкуства и интериора
- резбовани тавани, пана и ритуални мебели в множество обществени сгради, училища, правителствени резиденции.
Член е на СБХ, секция „Дърворезба“, от 1991 г.
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ЙОРДАН ГАВРИЛОВ /1929 - 2016/
Роден е в гр. Добрич. След двегодишно следване при проф. Иван Лазаров в Художествената
академия в София завършва скулптура в Ленинград/Санкт Петербург.
Работи в областта на портрета, фигурални композиции, малка пластика. Негово дело са
паметниците на Йордан Йовков и Дора Габе в родния му град, бронзови и каменни пластики
на общочовешки и вечни теми. Бил е дългогодишен преподавател в Художествената гимназия в София.

МАРЕНА ДЖИНГОВА /1939 - 2016/
Напусна ни Марена Джингова. Тя бе художник керамик с дълга и богата творческа биография. Остана вярна на любовта си към изкуството във времето независимо от всички житейски обстоятелства. Марена бе художник пластик, живописец и естет едновременно. Тя
създаде творби - пана, пластики и монументални произведения, носещи духа на един силен
автор, доказал високия си професионализъм, неуморно участваше в изложби и пленери у нас
и в чужбина. В сегашния объркан и консумативен свят истинските творци работят независимо от всичко. Марена бе една от тях. В своите пана, наситени от богати цветове,
тя изразяваше дълбоките си чувства и послания. Нейните търсения бяха разнообразни. Тя
отстояваше своите авторски позиции с невероятен хъс. Марена Джингова бе художник, достоен за уважение. Тя доказа професионалните си качества и високите си технически умения
в областта на артистичната керамика в художествените произведения, които продължаваше да твори до последните си дни. През 2012 г. тя бе поканена за почетно участие в
традиционната изложба „Фестивал на съвременната керамика” и получи награда за цялостно
творчество от СБХ. (Йоанна Кемилева, секретар на секция „Керамика” към СБХ)
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