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За корицата е използвана
фотография на Сава Бояджиев

ПРОГРАМА

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
Любомир Савинов – изложба живопис
1 – 30 септември, ет. 1
вернисаж – 1 септември, 18 – 20 часа
Конкурс за специализация в Сите де-з-ар, Париж
11 – 18 септември, ет. 2
откриване – 11 септември, 18 часа
Изложба 5 – Бранимир Антонов				
13 септември – 3 октомври, ет. 4
откриване – 13 септември, 18 часа
„В началото“ – Съвременни български художници,
по идея и със съдействието на Тодор Стайков
15 – 30 септември, ет. 3
откриване – 15 септември, 18 часа
Изложба на секция „Монументални изкуства“				
21 септември – 7 октомври, ет. 2
откриване – 21 септември, 18 часа
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Международен фестивал на керамиката
1 – 28 септември
откриване –18.30 часа
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АКТУАЛНО

ПИСМО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПАМЕТНИКА „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ ПРЕД НДК,
адресирано до: Румен Радев – Президент на Република България, Бойко Борисов – министърпредседател на Република България, Вежди Рашидов – председател на комисията по култура и
медии към НС, Боил Банов – министър на културата на Република България, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на
Столична община, Герджиков – председател на СОС, Малина Едрева – председател на постоянната
комисия по култура.
Уважаеми госпожи и господа,
Управителният съвет на Съюза на българските художници отново изразява публично своята официална позиция по повод на изявления в медиите, съдържащи информация за процедура
по избор на изпълнител за демонтирането на паметника „1300 години България“ пред НДК и
твърдения, че паметникът ще бъде премахнат това лято, преди старта на председателството на
България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Смятаме, че е абсурдно темата за европредседателството да се използва като мотив за
рушене. Намираме за недопустимо отношението на Столична община към състоянието и съдбата
на едно от най-значимите произведения на монументалното изкуство в България, символизиращо
13-вековната ни история. Изграденият със съвременни пластически средства, новаторски за времето си паметник носи и до ден днешен в себе си епично внушение, а знаковата му архитектоника
– въпреки разрухата – е въздействаща и звучи драматично и съвременно.
Най-отговорно призоваваме С О С да преразгледа своето решение № 842, взето на 18. 12.
2014 г., което неколкократно сме се опитвали да предотвратим. Водени сме от убеждението, че
паметникът „1300 години България“, изграден в чест на годишнина от създаването на българската
държава, ни е необходим и днес и трябва да остане на мястото си. Точно привилегията България
да председателства Съвета на Европейския съюз е един чудесен повод за ново осмисляне на
необходимостта от съхраняване на националната ни памет, история, изкуство и култура. Именно
авторитетни ценители на изкуството от Европа и света направиха най-ласкави коментари и оцениха високо достойнствата на уникалната творба на един от най-известните съвременни български
скулптори Валентин Старчев. Достойнства, които властимащите в България явно не желаят да
приемат. Смущаващо е, че темата за председателството на Съвета на Европа се използва спекулативно от политиците като някакво зловещо основание за събаряне на едно забележително
произведение, вместо, загърбвайки политическия популизъм и патриотарството, да се потърсят
възможности за осигуряване на средства за реставрацията на монумента именно по повод на това
европредседателство.
За всички е ясно, че от конструктивна гледна точка т.нар. демонтиране и преместване на
паметника практически не е възможно в цялостния му вид и ще доведе до безвъзвратното
унищожаване на основната част от него, което означава, че запазването и преместването ще е
само частично – на металните пластики, които сами по себе си ще са само детайли от едно вече
унищожено произведение, и където и да бъдат експонирани, и както и да се „реаранжират“, те
не биха могли да носят характера и внушението на автентичния монумент.
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Уважаеми госпожи и господа,
Не допускайте това да се случи! В България действащ ли е Законът за авторските права?!
Нима няма начини този монумент да бъде реставриран и съхранен? Нима неговият небезизвестен
автор единствен няма правото да знае и да се произнесе как това би могло да стане?
Моля, обърнете внимание и на следните факти. Решение № 842 на СОС от 18. 12. 2014 г.,
взето от политици, бе в разрез с официалните мнения на творческите съюзи на художниците,
архитектите, ландшафтните архитекти и Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, мнения, изразявани от 2012 година досега многократно в десетки
писма до институции и медии. Решението на СОС бе в конфликт и с официалното становище на
Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства към Министерство на културата,
препотвърдено на няколко заседания, специално посветени на темата за съдбата на паметника.
Становището е отразено в протоколи, утвърдени с подписите и на трима министри на културата
в три предходни мандата. Решението бе взето в разрез и със становището на дирекция „Авторско
право и сродните му права“ (АПСП), изразено в писмо № 08-00-768/12. 03. 2014 г. Бяха организирани и две пресконференции в подкрепа на паметника, както и множество дискусии, с чиито
изводи СОС не се съобрази.
Защитавайки паметника „1300 години България“, Ви призоваваме за мъдрост и сериозна
отговорност към съхраняване на знаците на нашата национална и културна памет. За голямо
съжаление се оказва, че сякаш сме изпаднали в жалката ситуация да сме по-загрижени за наложените ни отвън ценности, които без колебание пазим, а сме престъпно нехайни към родното
ни културно наследство, почитта към което би трябвало да е дълг на всеки българин. Държим
да отбележим и това, че никога не сме се противопоставяли на идеята за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк, а тъкмо напротив. Ние
подкрепяме тази идея, но с разбирането, че за осъществяването ѝ е необходимо да се помисли за
определяне на най-подходящото място и за разработването на много сериозен проект, какъвто
всъщност вече бе направен, но изпълнението му бе отменено с решение на същия този Общински
съвет. Изкуственото противопоставяне на единия и другия монумент и изострянето на конфликта,
довели до решение № 842 на СОС, за жалост са плод на поредно недомислие, прибързаност, конюнктура, политиканство и изопачена представа за историческа справедливост.
Уважаеми дами и господа,
Всеки от Вас има разум и съвест. Всеки от Вас притежава и авторитет, дадена му е известна власт, избран е да носи определена отговорност. Моля, не допускайте унищожаването на
културни ценности – това зависи от всеки от Вас. Няма по-страшно нещо от народ без история и
управление без грижа за културата. Не се гради култура и бъдеще чрез рушене. Ако днес не сме
в състояние да се погрижим за добрия вид на една уникална творба, то нека да не си отнемаме
шанса да го направим в бъдеще.
С упование и надежда,
Управителен съвет на СБХ
5 юни 2017

Снимка Александър Тодоров, сдружение „Трансформатори“
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ПИСМО ДО СБХ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ТРАНСФОРМАТОРИ“
Свидетели сме как администрацията на Столична община начерта разделителна линия между професионални организации и „мнозинството от граждани“, като на базата количество поддръжници представи професионалните доводи като нелегитимни.
Свидетели сме как администрацията на Столична община начерта разделителна линия между организациите, които се занимават с опазване на архитектурното наследство, и организациите,
които се занимават със съхранение на паметта на загиналите в битки за национални каузи.
Свидетели сме как Столична община поставя разделителна линия между жертвите на комунизма и международни проекти като европейския проект „Атриум“ (Архитектурата на тоталитарните режими през ХХ век в градското управление на Югоизточна Европа).
Свидетели сме как администрацията на Столична община постави български скулптор под
масирана обществена атака, като го превърна в изкупителна жертва за всички аномалии на
българския преход.
Призоваваме администрацията на Столична община незабавно да спре прекрояването на
обществени пространства на базата на политически реваншизъм и да рестартира режима на
диалог в търсене на професионална аргументация и вписване на културното ни наследство в
по-широк европейски контекст.
Сдружение „Трансформатори“
ПИСМО ДО МЕДИИТЕ ОТ СВЕТЛИН РУСЕВ
Материалът „Отвъд границата на съзиданието“ против разрушаване паметника на Валентин
Старчев бях предал на в. „Стандарт“, в който много пъти съм публикувал други материали.
Беше ми отказано публикуването. И в друг от многотиражните вестници не можаха да ми
гарантират публикуването. Подобен беше и отговорът в един от най-популярните сайтове.
Същият материал ви го предлагам за публикуване с допълнително заглавие, или подзаглавие.
ЕДНО ПРЕДИЗВЕСТЕНО ДУХОВНО УБИЙСТВО
Преди десетина дни кметът на София г-жа Фандъкова уведоми българската общественост
така, като че ли ставаше дума за смяна на плочките пред градската тоалетна: „Още през лятото
ще премахнем спорния паметник пред НДК. Там няма паметник. Ценните неща ще запазим в музея...“ Мъчно ми стана за г-жа Фандъкова, но това си е мой сантиментален проблем. Веднага, за
кой ли път, Съюзът на художниците изпрати аргументирано възражение срещу разрушаването
на паметника до всички отговорни институции и лично до техните ръководители. Досега единствено от президентската институция са изпратили писмо до зам.-кмета Елен Герджиков – да
бъдат запознати с оказаните действия на Столичен общински съвет!!! Любопитна е следващата
реакция след „запознаването“! Разбира се, и Столична община в лицето на главния кръстоносец
на „гласа народен“ за спасяване на историческата памет зам.-кмета доц. д-р Чобанов не закъсня
с реакцията си – предложи на Валентин Старчев чрез писмо до Съюза на художниците красиво,
уважително, благородно и великодушно самоубийство! И срок! Една седмица! Достатъчно време за размисъл да станеш не само самоубиец, но и сам да изкопаеш гроба на собственото си
съзидание!
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Ще си позволя да цитирам този исторически документ на властовия цинизъм:
Уважаеми професор Старчев,
Във връзка с Решение №842 на Столичен общински съвет от 18.12.2014 г. предстои демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от останките на архитектурнохудожествения синтез „1300-та години България“.
Постигнато е споразумение между Столична община и Националния исторически музей
пластиките да бъдат разположени в парковото пространство на музея, където ще бъдат достъпни за посетители.
Обръщаме се към Вас като автор на композицията „1300-та години България“, с предложение да изготвите идейния проект за разполагане на демонтираните от нея елементи.
Ще се радваме да получим Вашия отговор с предложение в едноседмичен срок след получаване на това писмо. От Столична община сме готови да окажем необходимото Ви съдействие.
С уважение: доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община
След като много пъти, особено след безумното решение на Столичния общински съвет от 18
декември 2014 г. паметникът пред НДК „1300 години“ да бъде демонтиран и преместен, изразявах
и по-кратко, и по-нашироко позицията си – днес отново си позволявам като човек, който много
пъти е спасявал и връщал разрушени паметници и произведения на изкуството, жертва и на след
9-то септемврийските погроми, и на след 10-то ноемврийските изстъпления, който сам е преживял унищожаването на собствени произведения (справка новата софийска жп гара) да призова
софийските съветници да се стреснат и проумеят, че не са далече от историческите и съвременни
примери на културните погроми. Ако не ги знаят, мога да им ги напомня. За паметника няма да
говоря – аз съм го защитавал, още когато новите патриоти не бяха се родили и осъзнали историческата си мисия и когато Тодор Живков се вбеси от думите ми за качествата му (свидетелите
все още са живи)! Но в случая не за паметника става дума, а за грубо манипулативното противопоставяне на загиналите войници и офицери от 1-ви и 6-ти пехотен полк с тези, на които костите
лежат в основата на нашата 1300-годишнина. Историческата памет не е привилегия на едно или
друго общинско решение! Защо тези реаниматори на националната ни памет забравят, че след
бомбардировките на София, Старите казарми бяха руини – защо не желаят да си спомнят за прекрасния проект на арх. Агура за възстановяване на войнишкия мемориал?! Министър Москова и
Иван Костов дори направиха тогава първата копка! Защо?! Нека ме извини г-жа Фандъкова, но
ако е вярно, че е казала: „Там няма паметник!“ – бих си позволил да попитам – къде е този паметник, от който се възхищаваха световни културни дейци и който плюеха родни партийни величия!
Къде? От самото създаване на паметника до ден днешен, съзнателно, по различни причини, той
беше оставен на силите на саморазрушението, на обществената немара и държавническа безотговорност. Има нещо безсрамно в нежеланието да се върнем към отговорността за собствените
си дела, а вместо това спекулативно замитаме следите с възмущението на „глас народен“. Бих
искал да чуя този глас, от този народ, но който знае какво е съзидание! Бих искал да чуя гласа
на Величко Минеков, на Павел Койчев, на Крум Дамянов, на Емил Попов и Ангел Станев, на Вежди
и Иван Русев, на Георги Чапкънов, Христо Харалампиев, Иван Вукадинов, Стоян Цанев, Николай
Майсторов и Милко Божков, Станислав Памукчиев…!
Защо тези съветници – амбициозни нероновци, облечени във власт, не се запитат защо толкова различни властимащи и преди тях, които се ритаха, където сварят за спечелване на народната
любов и за място в историята, оставиха с бездушието и безхаберието си ерозията и разрухата да
преобразят този изключителен паметник... оглозган до кости? Защо тези любители на „гласа народен“ не желаят да чуят и пренебрегват „гласа на народа“ – на професионалната общност на Съюза
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на художниците, на Съюза на архитектите...? Претендирам, че те не са по-малко отговорни от тях.
Двама млади български архитекти в Лондон Цветелина Димитрова и Росен Пецев, в желанието си
да участват в кампанията против разрушаване на паметника, са направили анкета с 10-15 архитекти за тяхната независима позиция. Ние обикновено подтичваме след чуждите мнения отвън,
когато ни изнасят, но едва ли софийските общинари и любители на Фейсбук ще стигат до позицията
им – затова накратко ще спомена само някои от тях, а всички са против разрушаване на паметника:
Дан Славински: „Аз мисля, че град или народ, който е наясно със своето минало, би вървял
по-уверено към своето бъдеще. Подкрепям идеята за запазване на паметника.“
Крис Мулхоланд: Събарянето на този красив мемориал няма да е само отнемане на силното
му физическо присъствие, но и изтриване на важна част от българската история, а заедно с това
и брилянтното ѝ представяне от скулптора.“
Даниел Родригес: „Паметникът „1300 години България“ е част от историята на София и България. Той е част от градската тъкан и притежава художествени и архитектонични стойности,
които преминават отвъд неговата историческа символика.“
Фредерико Франческо: Предложение към правителството: „Не пилейте пари за разрушаването му, а го реновирайте.“
Джовани Патаня: „Когато видях този паметник за първи път, не можах да повярвам, че е
проектиран в началото на 80-те години. Ясно е, че Валентин Старчев е имал визия и тази визия е
отразена в ясно изразени архитектурни форми, играещи заедно красива игра на сила и баланс.“
Касанг Каджанк: „Премахването му или демонтирането му ще бъде премахване на ключов
аспект от историческата и културна памет.“
Лука Карате: „Не можем да създадем по-добро бъдеще, опитвайки се да изтрием нашето
минало.“
Сонг Минг: „По мое мнение паметникът „1300 години“ е велика и вечна съвременна скулптура... Безспорно, че той трябва да бъде защитен по най-добрия начин.“
Кристина Гресер: „Да разрушиш скулптурата би било акт на насилие срещу българското
културно наследство и престъпление срещу добре известно произведение на изкуството.“
Позволявам си към това да прибавя и част от едно послание на достойната Васка Емануилова:
„Нека шепа хора да не бъдат съдници от името на всички… Кой ви дава правото да лишавате родени утре от нашия труд!“
Уважаеми адресанти на писмото на Съюза на художниците,
Как и по какъв начин ще отговорите на нашата тревога – така и ще бъдете запомнени,
особено когато заедно сме изправени пред избор – спасение и съзидание или разруха! Следващата година Европа посвещава на запазване на европейското културно наследство. С какво и по
какъв начин ще оправдаем безумното решение на Общинския съвет на София?! Само смяната на
плочките пред НДК едва ли ще е най-добрият принос и пример към опазване и съхраняване на
европейското културно наследство, но това е друга тема, по-скоро за размисъл!
С основание държавата хвърля милиони за запазване на нашата европейска граница. Но
има и една друга, не по-малко важна граница – също на нашата държава – границата на духа!
Уважаеми държавници,
Не допускайте през нея политически и псевдопатриотични комплексари, невежествени исторически и административни терористи, неграмотни и агресивни нашественици! Утре ще бъде
късно!
Преди няколко дни по един колкото достоен, толкова и трагичен повод в Еврейския дом
си припомнихме старозаветната мъдрост: „Който спасява един живот, спасява цяла вселена!“ Не
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като банална перифраза, а като дълбоко убеждение – вярвам, че спасението на живота на едно
произведение е духовно спасение и за неговите противници, и за цялата ни духовност.
Господа общински съветници,
Моля, събудете се! Не противопоставяйте трагичните знаци на нашата история – тя е една и
не е нито моя, нито ваша – а на България!
Светлин Русев, юни 2017
Текстът е публикуван в уебсайта epicenter.bg

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА“ 2017
„В началото е натура“ – тази на пръв поглед банална тема е предизвикателство и възможност за най-различни интерпретации. Те могат да бъдат стимул за участващите автори да
създадат актуални произведения, насочени към конкретната изложба.
Натура е заобикалящият ни свят като източник на въображение. Независимо дали се вглеждаме в природата около нас или в някакви конструктивни решения, родени от съвременните
технологии, или в кадри от нашия интериор, или в необятните възможности на фигуративността на човека и животинския свят – във всички случаи става въпрос за натура, която
захранва въображението на артиста.
Всеки автор може да представи до 3 скулптурни произведения, създадени през последните
3 години (периодът между настоящата и предходна изложба) и непоказвани в други общи/
национални изложби.
Няма ограничения относно размера и материала на произведенията.
Допуска се участие и на автори, които не са членове на секция „Скулптура“, както и на
млади дебютиращи творци, които не членуват в СБХ.
Изложбата ще бъде журирана.
Приемане: 3 октомври 2017 г. (вторник), от 11.00 до 18.00 часа, СБХ, галерия „Шипка“ 6, ет. 1
НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НАТЮРМОРТ „ЯБЛЕНА АРТ“ 2017 Г.
На 16 юни 2017 г. в Ботевград бе открита първата Национална изложба натюрморт „Яблена
арт“. Журито определи следните награди:
Първа награда в раздел „Живопис“ – Бисера Вълева, София
Първа награда в раздел „Графика“ – Николина Джановска и Екатерина Иванова, Велико
Търново
Първа награда в раздел „Нетрадиционна форма“ – Димитриус Пападакис, Казанлък
Първа награда в раздел „Малка пластика“ – Мартина Караиванова, Велико Търново
Награда за млад автор – Димка Ставрева, Благоевград
Почетен диплом за добро представяне – Пламен Монев, Антон Гошев (Благоевград), Антон
Антонов, Румен Сомов (Казанлък), Величка Вонидова, Радослав Нейчев (София), Володя Казаков (Ботевград).
ИЗЛОЖБИ ПРЕЗ 2018 Г.
Заявления и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в залите на СБХ ще се приемат през целия октомври 2017 г. Материалите се предават
при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.
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ХV МЕЖДУНАРОДЕН КОМИКС ФЕСТИВАЛ 2017. HAPPY GALLERY SKC БЕЛГРАД
Фестивалът ще се проведе от 28 септември до 1 октомври 2017 г. Срок за изпращане на
материалите: 15 август 2017 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Няма възрастово ограничение за участниците
• Само висококачествени копия до 4 страници ще бъдат приети. Работите трябва да бъдат
изпратени по пощата (без имейли!) на следния адрес:
SKC Happy Gallery
SALON STRIPA
Kralja Milana 48
11000 Belgrade
Serbia
Заедно с работата си участниците трябва да изпратят попълнен формуляр за участие (може
да се изтегли от sbhart.com)
• Задължителен език: английски
• Подадените материали може да са били публикувани
• Тема, стил, техника и жанр са свободен избор
• Номерата на страниците трябва да бъдат записани на гърба на всяка от тях
• Представените материали ще бъдат журирани и определени официални награди, награди
на спонсори и за изложба на фестивала.
НАГРАДИ:
• Голяма награда на фестивала (1000 евро)
• Награди за: най-добър комикс в традиционен стил, най-добър алтернативен комикс, найдобър скрипт и най-добра графика
• Специална награда на журито за изобретателност
• Награди в категорията до 15-годишна възраст: Специална награда „Млад лъв" за
най-добро представяне в категорията, Специална награда на журито за най-добра идея,
Специална награда за зрялост и въображение
• Специална награда на журито за най-младия автор
• Награди на спонсори
Допълнителна информация на:
www.salonstripaskc.rs
http://www.facebook.com/comicsfest
e-mail: salonstripaskc@gmail.com
ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „МОНУМЕНТАЛНИ ИЗКУСТВА“
Тази година изложбата е юбилейна – навършват се 40 години от създаването на секцията.
Основателите и нейни първи членове са 48 художници, между които и няколко керамици и
текстилци (пълният списък може да се види на sbhart.com). Организаторите са отправили
официална покана за почетно участие към 18 от тях, които продължават да работят. Приемането на работите ще бъде на 19.9.2017 г. на ул. „Шипка“ 6, ет. 2, от 11 до 18 ч. Откриването
на изложбата е на 21.9. 2017, 18 часа.
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IX НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОЛАЖ – ПЛОВДИВ 2017
Националната изложба „Колаж“ се организира на всеки две години в град Пловдив. B нея
могат да вземат yчacтие всички xyдoжници от България, пpoфecиoнaлиcти, дocтигнaли
зpeлocт и твopчecки пocтижeния в изкycтвoтo нa кoлaжa и които приемат условията на
този статут.
ОРГАНИЗАТОРИ НА ИЗЛОЖБАТА:
Община Пловдив и Дружество на пловдивските художници (ДПХ); провежда се под патронажа на кмeта нa града Иван Тотев.
Журирането на творбите за участие и наградите се определят от петчленно жури, съставено от изявени български художници, изкуствовед и представител на Община Пловдив,
утвърдено със заповед на ДПХ
Откриване и обявяване на наградите – 29.9. 2017, 18.00 ч., в залата ДПХ, ул. „Гладстон“ 32;
закриване – 27.10.2017.
Наградният фонд на Националната изложба „Колаж“ е 3000 лв.:
• І награда – 1100 лв.
• ІІ награда – 1000 лв.
• ІІІ награда – 900 лв.
Творбите на наградените автори остават притежание на Община Пловдив.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Право на участие имат xyдoжници от цялата страна, които приемат условията на този статут.
Срок за получаване на творбите:
31 август, 1 и 2 септември 2017 (важи датата на клеймото), от 11:00 до 18:00 ч., лично или
по куриер, на адрес:
4000 Пловдив
Дружество на пловдивските художници
ул. „Гладстон“ 32, за НИ КОЛАЖ
Приемат се до три творби за участие, в подходящ вид за експониране.
Техниката и материалите са свободни (за колаж).
Максималният размер: 100 см ширина и 200 см височина.
Всеки автор да посочи продажна цена на всяка творба в левове.
Заедно с произведенията се изпращат:
- четливо попълнен формуляр (данните ще се ползват за съставяне на каталог)
- банкова разписка за платена такса за участие
- етикет с адреса за връщане на творбите
ТАКСА:
Таксата за участие е 30 лв., не се възстановява при отхвърляне на творбите и се заплаща
по банков път:
„Юробанк И Еф Джи България“ АД:
IBAN BG26BPBI79241092252801
BIC BPBIBGSF – гр. Пловдив
За контакти:
4000 Пловдив, Дружество на пловдивските художници, ул. „Гладстон“ 32
Деляна Димитрова – тел. 0899 18 96 39; dph@plovdivartdph.eu

11
брой

03/2017

СБХ бюлетин

СЪОБЩЕНИЯ
КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ В СИТЕ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ
РЕГЛАМЕНТ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 Г.
Целта на конкурса е да бъдат избрани 12 художници за творчески престой (два месеца) в
Cité internationale des arts, Париж, за календарната 2018 г.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1. В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са пребивавали досега
или са пребивавали в ателиетата преди 2008 г. включително.
(Промяната в регламента влиза в сила с решение на Управителния съвет на СБХ и
допуска кандидати, които не са пребивавали в Cité internationale des arts, Париж, през
последните 10 години, считано от датата на конкурса (протокол № 54 от 16.07.2015 г.).
В случай че някой от спечелилите конкурса реши да прекрати престоя си в Сите де-з-ар
без основателни причини, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. Всеки
отделен случай ще се разглежда от ИБ на СБХ.
2.
•
•
•
•

Необходими документи за кандидатстване
заявление, което може да бъде изтеглено от сайта на СБХ или да се попълни на място
творческа автобиография
мотивационно писмо за целите на престоя
снимков материал, портфолио или каталог, представящ автора, критически текстове
(може и на електронен носител)
• разписка за платен членски внос в СБХ до 2017 г. включително.
3. Подаване на документи
• дата: 5 септември 2017 г. от 10.00 до 17.00 ч.
• място: ул. „Шипка“ 6, етаж 4, Международен отдел
В същия ден участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби в изложбената
зала на 2 етаж , в сградата на ул. „Шипка“ 6, от 10.00 до 17.00 ч. Подадените след тази дата
документи не се разглеждат от журито.
4.
•
•
•
•
•

Изисквания за изложбата
до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)
до пет творби в оригинал (за графика)
списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
репродукции в портфолио (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)
експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, 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.
Не се допускат студентски и дипломни работи.
Решението на журито ще бъде обявено на 11 септември при откриването (18.00 ч.) на изложбата на кандидатите.
Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и портфолиото си в двудневен срок
след датата на закриването ѝ. СБХ носи отговорност за творбите на кандидатите само 15
дни след закриване на изложбата.

12
СБХ бюлетин брой
03/2017

СЪОБЩЕНИЯ
5. Спечелилите конкурса правят дарение на творби за СБХ. Те се избират от 			
представените работи в конкурса от комисия, назначена от ИБ на СБХ.
Специализанти от секция „Графичен дизайн“ подписват декларация в срок до 20.09.2017 г.,
с която поемат задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 броя проекти за покана или постер. Специализанти от секция „Критика“ подписват декларация, че ще осигурят 5 авторски
текста (по 1 страница и половина) за нуждите на СБХ (бюлетин, изложбени проекти и пр.)
6. Специализантите представят отчет – текст и снимков материал, за пребиваването си в
ателиетата до 1 месец след завръщането си.
Журито не класира автори, които не спазват условията за участие.
Настоящият регламент е валиден само за настоящия конкурс и е одобрен от УС на СБХ на
събранието му на 28 юни 2017 г.

ДРУГИ КОНКУРСИ
Поради временно замразяване на договорните отношения между СБХ и организациите Кюнстлерхаус – Швандорф, ГЕДОК – Мюнхен и Ла Ескосеса – Барселона през 2017 г. няма да
бъде проведен конкурс за пребиваване там.
СБХ ИЗЛИЗА В ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ПРЕЗ АВГУСТ
Администрацията и изложбените зали на СБХ на ул. „Шипка“ 6 и зала „Райко Алексиев“ няма
да работят. Първият работен ден е 1 септември 2017 г.
ТВОРЧЕСКАТА БАЗА НА СБХ в кв. „Изгрев“, София, е затворена за неопределен срок.
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ИЗКУСТВОТО“
В ХГ „Любен Гайдаров“ в Перник бе представена книгата „Васил Левски в изкуството“ по
повод 180-та годишнина от рождението на Апостола. Авторът – художникът Александър
Стефанов, е посветил десетки години, за да събере всичко, свързано с Апостола, оцелелите
следи за него – писани, рисувани, изваяни в камък и бронз. В 500 страници е отразено присъствието му във всички форми на изкуството. Книгата е издадена с подкрепата на Община
Перник. За контакт с автора и разпространение на книгата: тел. 0889 19 07 05, aleart@abv.bg.
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КРАСОТАТА НА ЯПОНСКИТЕ ЗАНАЯТИ
През юни в галерията на СБХ на улица
„Шипка“ 6 гостува пътуващата изложба „Красотата на занаятите от Тохоку“, организирана от Японската фондация и посолството на
Япония в София. Изложбата е създадена през
2012 г. с цел да отбележи първата годишнина
от опустошителното земетресение и цунами,
когато Североизточният район Тохоку, известен с красивите си планински и крайморски
пейзажи, както и с богатата си регионална
култура и история, понася щети и разрушения
с невиждани дотогава размери.
Експонатите представят цялото жанрово
разнообразие на някогашното ръчно производство – грънчарство и керамика, лакови изделия (от смолата на лаковото дърво), текстил
и бродерия, битови изделия от чугун, от дървесина, кора и бамбук и др. Изработени са от
японски творци, тясно свързани с движението
Мингей (в превод „народни занаяти“), водено
от Соецу Янаги, сред които се открояват майсторите керамици Канджиро Каваи и Шоджи
Хамада, текстилният дизайнер Кейсуке Серидзава и майсторът на японски гравюри Шико
Съд за саке
Мунаката. Движението е създадено и набира
популярност през 20-30-те години на ХХ в. в
Япония. Те споделяли идеите на Янаги и се присъединили към него в колекционерските му пътувания из цяла Япония в търсене на традиционната японска красота, въплътена в съдове и други
битови предмети.
В една от своите книги Соецу Янаги ясно обхваща типичните черти на Тохоку: „Ние скоро забелязваме отличителния дух на простота и устойчивост на тази област в занаятчийските изделия
и техники – начина, по който хората живеят близо до природата, дълбоката им вяра в духовния
свят, тяхната грижа и отдаденост на традициите, техния непоклатим и твърд характер.“
Всичко това вдъхнало нов живот на занаятчийското изкуство в Тохоку, но по ирония на
съдбата отслабило ролята на смятания от движението Мингей за важен „неизвестен майстор“,
като дало предимство на утвърдени имена и занаятчийски центрове в областта. Въпреки това
именно благодарение на усилията на ключовите представители на движението Мингей занаятите
от Тохоку са познати и на поколенията днес, като ни позволяват да се насладим на приложната
красота, която носят в себе си.
По материали от изложбата
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„МОЯТ УЧИТЕЛ Е СУПЕРГЕРОЙ“
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
Изложбата на отличените с награди детски рисунки от конкурса
на тема „Моят учител е
супергерой“ (13 – 23.06.
2017) бе представена
във фоайето на четвъртия етаж в галерията на
СБХ на ул. „Шипка 6“.
Конкурсът, в който взеха участие 856 ученици
от над 150 училища от
цялата страна, е организиран от фондация „Тебешир“ с подкрепата на
Министерството на образованието и науката.
Във времето, в
Бояна Стоянова, 2 клас, Ателие „Приказен свят“ – Мастершеф
което ролята на българския учител става
все по-незначителна, фондация „Тебешир“ си поставя трудната задача да направи професията
учител желана и търсена сред младите хора. Като средство за постигане на тази цел избира
изкуството и организира конкурс за детска рисунка на тема „Моят учител е супергерой“, в който
вземат участие деца от 1 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи. Основната идея на
фондацията е да насочи вниманието на учениците към онези качества, които трябва да притежава съвременният учител, а целта на кампанията е да акцентира върху добрите примери от
българското училище.
Журито в състав: Любен Генов, председател на Съюза на българските художници, Гергана
Янева, изпълнителен директор на фондация „Тебешир“, Антоанета Илиева, художник илюстратор,
и Мариела Иванова, художник и преподавател по изобразително изкуство, определи най-добрите
постижения в конкурса. В изложбата освен наградените творби са включени и селектирани от
журито рисунки.
Участниците използват различни изразни средства, за да предадат своята творческа идея.
Рисунките им впечатляват с разнообразие на използваните материали и техники. При най-малките художници се открояват колоритни творби, интерпретиращи идеята за учителя/учителката,
които правят училището уютно и желано място, а ученето – забавление, дори и за учителя магьосник. По-големите участници виждат в лицето на учителя си човек, който може да открие пред
тях нови светове и хоризонти, супергероя, който променя техния мироглед и помага на учениците
да израснат.
Суперсилите на българския учител остават запечатани в детските творби, които искрено и
непринудено показват признателност и благодарност.
Цвета Петрова
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БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА
Първата самостоятелна
изложба на Боян Боянов бе
през 2006 г. в галерия „Средец“. В нея показа скулптури и рисунки, вдъхновени от
свещената земя Атон и аскетичния живот на монасите.
Преди четири години се представи на „Шипка“ 6 с творби,
инспирирани от поредното
му пътуване – този път до
Метеора. Днес Боян отново
се разкрива пред публиката
с нова изложба със заглавие
„Близо до мен“. На тази експозиция може да се гледа като
на едно своеобразно обяснение в любов към природата и
завръщане към пейзажите на
родния край.
Боян Боянов – Из изложбата
Често, когато се готвя за
откриване на изложба, търся
в книгите думи, с които да си послужа. Преди няколко седмици, уговаряйки се с Боян за откриването, вече знаех коя книга ще отворя – „Шътао и неговите беседи за живописта“ от Евгения
Завадска. Явно е, че живописта от традиционните китайски изкуства няма много общо с европейските представи за живопис. При нея основното изразно средство не е цветът и тя „технически“
стои по-близо до рисунката. Китайските художници постигали изразителността на картината си
главно чрез играта на линиите, петната и щрихите, нанесени с туш, тяхното разнообразие, доброто владеене на темпото и ритъма на движение на четката, умението много точно да се избира
необходимата сила на натиск и т.н. Правейки една формална аналогия, бихме могли да погледнем
на рисунките на Боян и в този контекст – те носят едно чисто живописно внушение, така, както
китайската живопис има по-скоро характера на рисунка. Жанрово и тематично голяма част от
творбите в тази изложба са близки на онова, което са постигали художниците на традиционна
китайска живопис. Заредени са с частица от онази магия. Живописното обаяние на Бояновите
рисунки сигурно до голяма степен се дължи на това, че черните линии и петната черна боя
вибрират с трепета и звучността на активен цвят. Боян използва и силата на бялото и така
насища пластически картините си, създавайки богатство от ахроматични хармонии и контрасти.
Състоянията в тези рисунки, силното им въздействие определено са резултат на една типично
живописна чувствителност. Това особено силно се усеща в серията абстрактни творби като „Нощ“,
„Звездна нощ“ 1 и 2, „Светлина и мрак“ и „Слънце“, но и във вариациите на голямоформатните
„Снежни дървета“ или конструктивистичните „По пътя“, „Лято“ и „Слънчогледи“.
Открих, че в наглед формалното сравнение с Шътао, което си позволих да направя, мога да
се позова и на една нишка, вплетена и във философския смисъл на създаването на такъв тип
изкуство. „Единната черта“ (и хуа) е заглавието на първата глава от „Беседи за живописта“. Това
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е и понятие с ролята на органичен център и на пътеводна нишка в беседите... Според Завадска
парадоксалното на този израз се корени в това, че той може да се тълкува в най-простия, чисто
технически смисъл (буквално и хуа означава „една черта“, дори „чертица“, „щрих“), но има и поабстрактно и глобално значение на ниво древна космология. Най-обикновената непрекъсната
линия, в която се съдържа същността на пластическия език на живописта…
Боян Боянов е избрал заглавие на изложбата си „Близо до мен“ и споделя: „Нарекох я
така, защото поначало рисувам нещата, които най-силно са ме впечатлили и завладели сетивата
ми. Обичам да рисувам, когато снегът преобразява света по един неописуем начин. Харесва ми
дори когато четката ми замръзва в чашата с вода, а студът рисува заедно с мен. Или пък лятно
време – ослепителният контраст между черното и бялото. Интересно за мен не е илюстрирането
на видяното, а дали ще успея да предам вълнението си, провокирано от досега ми с природата.“
Близо до мен; най-близо до мен; вътре в мен... Ако приемем подобна модулация като затворен между автора и творбата процес в градация, то можем да се опитаме да почувстваме
как резонира в нас и да го свържем с написаното от Шътао: „Живописта се заражда в сърцето
– независимо дали става дума за красотата на линиите на планини и реки, хора и вещи, или за
същността и характера на птици, животни, треви и дървета, или за мерките и пропорциите…“
Завадска коментира, че за разлика от занаятчията, който се задоволява с формалното
външно сходство, истинският художник предава съдържанието на своето „сърце“. Йероглифът
син означава буквално сърце, но във философски смисъл син е преди всичко вместилище на
духовната и интелектуалната дейност. Следователно основният проблем на живописта не е технически, дори не и естетически, а етически и философски. От тук вероятно можем да кажем, че
рисуването за истинския художник е екзистенциален проблем, осмислящ съществуването.
В много от творбите си Шътао рисувал любимата си планина Хуашан. Точно в нея той
пребивавал най-често. Едва когато добре я опознал, успял да се отърси от всички готови форми, които бил изучавал: „Ако не познавах реалната форма на Хуашан, как щях да я изобразя?!
Учител ми бе моето сърце, а негов учител – моето око, а учител на окото ми бе самата Хуашан“.
Очевидни са и близостта на Боян с природата, респектът му към нея, търсенето на хармонична
връзка, тласкащи го да твори точно по такъв начин. Предполагам, че няма зрител, който да не е
уловил неговата искреност, чувствителността му към красотата, но не в сладникаво-сантиментален смисъл, а в посока на разкриване на нейната естествена същност, усетена в движението
на раздиращата небето крива на сухия клон, в бръчките на едно страдащо лице, в крайпътния
ритъм на дърветата, в дирите на вървящото стадо, в мистерията на заснежената гора, гледките
в Трънско…
„Между небето и земята“ е една от темите на Боян Боянов. А ето какво пише в „Беседите“ Шътао: „Същността на пейзажа се реализира, като въплъщава първоначалата Небе и Земя.
Външната му красота се изразява с помощта на различни похвати за работа… Основният принцип
на живописта и техниката на четката не е нищо друго, а вътрешната същност на Небето и Земята,
от една страна, и нейната външна красота от друга. Пейзажът изразява формата и динамичната
структура на Небето и Земята“.
Някъде Боян беше споменал: „Не изпускам моментите, които силно ме вълнуват – смяната
на сезоните, зимата, пролетта, есента. Спокойствие, красота и няма кой да го види.“ Струва ми се,
че добре го разбирам, защото единството с природата е единение. Но другите понякога са нужни...
В зряла възраст Шътао споделя: „За петдесет години така и не се стигна до съвместно раждане на моя Аз и този на планините и реките, но не защото не притежаваха стойност, а защото
ги оставях да съществуват сами по себе си. Сега обаче планините и реките настояват да говоря
вместо тях: те се родиха в мен, а аз – в тях. Търсех неуморно необичайни върхове и ги превръщах
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в етюди. Планините и реките се срещаха с моя дух и следите им в него се преобразиха по такъв
начин, че накрая се върнаха при мен.“
Добре е днес все още да има гледки, които да оставят следи в нашия дух, и да съществува
художник на преобразяването като Боян Боянов.
Любен Генов
ВХОД ↔ ИЗХОД
ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ“
Известният график Десислава Христова се изяви и като куратор на изложба, наречена
„Вход ↔ Изход“ (31.05. – 18.06.2017, ул.„Шипка“ 6). Формално погледнато, това би трябвало да е
изложба на секция „Графика и илюстрация“, но пък неформално в залата на „Шипка“ присъстваха редица автори, които не са нито графици, нито илюстратори. Това е така, защото изложбата
съвсем преднамерено беше обявена като отворена за всички български художници или студенти,
използващи в своите творби традиционни или иновативни графични техники, неконвенционални
повърхности и материали или комбинират печат с различни медии, инсталации, 3D обекти, видео
арт, анимация и т.н.

Явор Костадинов – Краят на оградата

Подобна концепция не ме изненада, защото познавам нагласите на Десислава Христова и
нейните стремежи към широко отворено поле за създаване на съвременно изкуство, в което
всеки е свободен да работи каквото пожелае. То така и трябва да бъде, пък и днес всякакви
забрани и рестрикции са повече от невъзможни. Вероятно тук напрежение можеше да се очаква
откъм някои вътрешноцехови виждания за границите на графичното, взети дори чисто технологически. От въпроси като дали съществуват свещени правила за трансфер на образ или всеки
тираж независимо от копирното устройство може да се разглежда като пълноправен в контекста
на „расовата графика“.
Според мен и по-консервативната теза за важността на класическата технология, и виждането за графиката като разширяващо се поле за иновации са еднакво значими. Обявяването на
всичко за „графика“ би довело до обезсмисляне на понятието и разтварянето му в неясната дефиниция за съвременно изкуство. Подобна позиция може да доведе и до частична забрава на спомена за класическите графични техники, което наистина не е необходимо, защото всички видове
изкуство неслучайно намират своята идентичност в специализираните си форуми, където съществува специализирано разбиране за проблематиката им и се говори на специализиран език.
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Подобни процеси се наблюдават
от филателизма до дигиталните
изкуства. Днес диференциацията
е точно толкова важна, колкото
и сливането на границите, но последното е осветено от традицията на неоавангардите от втората
половина на ХХ век и по инерция
все още е разбирано като актуално. Но тук то наистина, напълно
истински, продължава да е актуално, защото, когато модерността
не се е случила, а постмодерността не е била разбрана, то в настоящето наследството на локалното
безвремие продължава да си играе с оценъчни съждения относно
Сашо Стоицов – Fly
ценността на една или друга графична техника. Което пък поражда късни контрапунктни желания
за „разширяване на полето“. Така
тази изложба съдържа в себе си
много въпросителни, като по свой
си уникален и крайно разнообразен начин ги визуализира. Което е
напълно достатъчно, тъй като досега не знам изкуството да е дало
на света друго освен въпроси. Отговори не са ми известни.
Мотото на изложбата е: „Вход
– място (отвор, врата), откъдето се
влиза. Изход – място, откъдето се
излиза. Входът е антипод на изхода и обратното. Няма вход без
изход. Входът е същевременно и
изход. Цикличност/безкрайност,
отразена като вход ↔ изход. Вход
към какво? Изход от какво?“. Вероятно тук става въпрос за живота и смъртта, началото и края,
устата и т.н., но на тази тема не
Горан Тричковски – Деменция
ми се разсъждава. Привижда ми
се някаква физиология, някакъв
гаргантюистки графизъм. Също, съвсем неподходящо и не-възвишено се сещам за човека, който
споделил с доктора, че го боли входът, а онзи му рекъл, че ще му мине, когато започне да го
нарича изход.
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По-важното е, че със сигурност тази изложба постига поставения от куратора си резултат –
да провокира различен поглед към изкуството на графичния печат. В изложбата наистина могат
да се видят както класическите графични техники литография, сериграфия, суха игла и офорт,
така и монотипия, смесени техники, дигитален принт, фотография, видео, графични инсталации,
живопис и керамика. Това със сигурност е полезен ход за нашата графика, за което държа да
поздравя куратора Десислава Христова. Под знамето на Входа и Изхода.
Свилен Стефанов
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ХРИСТО СТАЙКОВ
11.05. – 9.06.2017, ГАЛЕРИЯ „АКАДЕМИЯ“
Ако има някакво изобразително изкуство, благодарение на което човешката цивилизация
да се развива и напредва, това е графиката. В държави, където културата в живота и изкуството
се е развивала, напредвала и утаявала в нормално темпо, единственото наистина условно изкуство, графичното, е на голяма почит и дори на пиедестал. Например Япония и Германия. Няма
значение, че техните велики творци рисуват с боички. Същността им на откриватели се реализира
с графични средства: Дюрер, Кете Колвиц, Георг Грос, Хокусай, Нагаи; целият музей на Йозеф Бойс
е пълен с проекти, които са парекселанс графики. Правя тази апология на графиката съвсем не
случайно, защото в нашата смутна естетическа действителност това велико, всъщност основно
човешко изображение е неглижирано от незначителните, но упорити моди, като например всяка
изровена от тавана стара картинка да се причислява към категорията „стари майстори“.
И все пак не е въпрос в техниката, а в дарбата. Какво е творчеството на Брак и на Пикасо,
ако не графика – изцяло и тотално. Най-великата картина на Пикасо – „Герника“, е оцветена от
немай-къде.
В този недозрял естетически бульон, в който доминира все още когнитивната дисфункция
на близкото ни и, не знам защо, незабравимо минало, Христо Стайков стърчи съвсем самотно, но в
същото време стабилно, съвсем към върха, ако направим условна скала на нашите графици. Това
се дължи според мен на странната визуална сила на неговите напълно обективно пресъздадени
герои, които чрез авторовото композиционно експониране ни говорят субективно. Христо Стайков
държи на този говор. Неговият творчески диалог със зрителите се опира на визуализиране в
загадъчна атмосфера, без ни най-малка деструктивност на образите. Към това се добавя и майсторското, задълбочено в годините, композиране.
И тук трябва да обърнем внимание на един феномен на изобразителното изкуство. За разлика от музикалното творчество, което се създава, но и възприема във времето: слушателите
изслушват творбата толкова време, колкото е създадена, в изобразителното изкуство работата
се възприема моментално, без значение колко време е правена. Това наричаме „ефект на излъчване“ – най-важното нещо в една творба. Тя не се нуждае от паралелни листчета на стената за
обяснение какво е искал да каже авторът. Някак си не се налага говорене изобщо. Изразните
средства са разпознаваеми, но мисля, че олицетворяват основната функция на творбата повече
да внушава, отколкото да разказва. Тези картини живеят самостоятелен концентриран живот.
Не е необходимо да ги оплитаме в паяжината на концептативно-наративни хиперпослания. Изкуството на Христо Стайков не се нуждае от такива допълнения. Навремето имаше доста хилави
опити някои безсъдържателни композиции с нахвърлени детайли да бъдат обявявани за асоциативно изкуство. Работите на Стайков са именно такова изкуство, защото асоциацията е ментален
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Христо Стайков – Пробуждане

продукт и се нуждае от безкомпромисно узряване, не просто във физическото, а и в творческото
време. Време и пространство, пространство и време – кратка формула, която той ни подсказва и
със своите наименования: „Да върнем времето“, „По пътя на времето“, „Лошо време“, „Безвремие“...
По този повод художникът казва за себе си: „Сега е време на изкачване, но ще дойде време и да
слизам“. Изкачването е очевидно, но като започне да слиза, чак тогава ще се нуждае от кураторка, която да ни го обясни наративно ненатрапчиво. Това го казвам научно и на шега, защото
знам, че художник, постигнал свой връх, няма път назад. Времето и пространството са наистина
в основата на неговото творчество, като двете колаборирани понятия ни очароват. Наистина той
ни показва голямо разнообразие, което може да се наблюдава с възхищение.
Професор Христо Стайков е пряк наследник и продължител на делото на великите си предшественици проф. Веселин Стайков и проф. Евтим Томов – хора, постигнали висотата на графиката, оставили блестящи образци на класическите технологии, а проф. Томов – и сериозни
теоретични трудове, издавани неколкократно. Днес този проблем с класическите техники все
повече се маргинализира заради навлизането на новите печати, но може би както при поетите
е задължително да проверяват своята дарба с ритъма на ямб и хорей, и графиците трябва да
могат да гравират и ецват.
Тук е мястото и за малко коментар и за цвета в графиката. Професорът ми показа една от
работите, отпечатана само в черно. Странно, но изведнъж се почувствах насилен във възприятието. И въпреки че сам признавам само черно и нищо друго, усетих респект от цвета. Леката,
деликатна, непиторескова цветност на тези картини беше смайващият вход към задълбоченото
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съдържание. Като че ли ефирността на формата подсилва философията и човек се заглежда и му
става хубаво, че има такъв художник, който на всичкото отгоре е жив и здрав.
Иван Газдов, откъс от словото при откриване на изложбата
GLOBAL WORM INC. – РАЗРАБОТВАНЕ НА ТИПАЖ КИДО
ИЗЛОЖБА НА КОКИМОТО
Буквално преведено от английски, заглавието на изложбата (1 – 30.06.2017 г. в галерия
Cu29 – Пловдив) означава „Глобален бизнес с червеи“ или „Глобално зачервяване“ – игра на думи,
аналог на Global Warming (глобалното затопляне).
Кидо е добронамерен „домашен любимец“ на Кокимото, тип компютърен червей, а името му
идва от последната дума на програмата NetWorm.Win32.Kido. (В дзен будизма тази дума означава
енергиен път (Ki – енергия, Do – път).
„Този червей се появи в персоналния ми компютър, и по-точно във файловата система Fat32 през далечната
2005 г. Когато разбрах за съществуването му, трябваше да се отърва от него.
Единственият възможен начин за справяне с възникналата ситуация беше да
поставя червея под карантина, защото
ако го бях изтрил, с него щеше да се изгуби и важна информация от файловата
система, в която той се бе копирал многократно. Така той остана да съществува в компютъра ми до 2011 г. под
формата на „домашен любимец“, като
продължи да се копира в съзнанието и
въображението ми и след това под различни форми, като постепенно придоби
цялостен вид и изразителен характер.
По този начин 12 години по-късно домашният ми любимец, вече оформил се
Кокимото – Кидо
като типаж на име Кидо, излезе от клетката си и се размножи многократно в
картини, фотографии и обекти под различни форми и размери. По този начин се оформи общото
наименование на въздействието на Кидо върху автора на проекта и всички попаднали под негово влияние, а именно Global Worm Inc.*“
*Worm – червей, най-нисшето трипластно животно; сomputer worm – компютърен червей
(Net-Worm.Win32.Kido) е самовъзпроизвеждаща се компютърна програма. За разлика от вирусите, червеите не заразяват други файлове, вместо това те се копират и разпространяват, докато
изтощят напълно системните ресурси на компютъра. Компютърните червеи са злонамерени програми, които сами се копират от една система в друга, вместо да заразяват файловете, разполо-
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жени в компютъра. Например червей, който се разпространява масово по пощата (mass-mailing
email worm), изпраща копия до всички адреси за електронна поща, които може да открие записани в заразения компютър. Мрежовият червей се копира и разпространява по мрежата, интернет
червеят се разпространява чрез интернет, а червеят (добронамереният „домашен любимец“ –
Кидо) на Кокимото се копира и разпространява чрез произведенията му и т.н. Oт последния вид
не е необходимо да се предпазвате, а точно обратното, желателно е да се сдобиете с оригинал
или копие на Кидо във всяка една от неговите форми и да изпитате положителните последици
от това.
**Inc. (от Wikipedia) – може да се отнася до: учредяване (бизнес); съкращение за вграждане;
суфикс, посочващ корпорация.
НАГРАДАТА ЗА ЖИВОПИС ЗА ОБЕЩАВАЩО РАЗВИТИЕ
И ПОСВЕТЕНОСТ НА ИЗКУСТВОТО
„ЕДМОНД ДЕМИРДЖИЯН“
От времето на общите
художествени изложби на
СБХ и драматичните промени в позициите на живописта в САЩ и Европа през
втората половина на XX
век до днес състоянието на
живописта драстично се е
променило. Ако става дума
конкретно за България,
натрупаните страхове на
избралите това прекрасно
изразно средство започват
отдавна. Времето, на което
днешните млади живописци са наследници, е пълно с травми – от страха от
формализма през 50-те,
Радоил Серафимов – Размазан пейзаж
през гостоприемните за
виртуозността, но не и за
артикулирането 70-те и 80-те, чак до допустимата, но не особено любима концептуална живопис
на 90-те.
Отделно от това всеки живописец днес, независимо къде живее, трябва да борави еднакво
добре с жеста и емоцията, както и с идеята и разказа. Да познава цялата история на изкуството,
а най-добре и историята на останалите изкуства. Най-накрая, и да умее да обясни какво и защо
прави и по възможност сам да е в състояние да реализира работата си във финансов аспект.
Днес няма комисии, но няма и контрактации. Всичко, изредено дотук, дава представа за масивната преса, която трябва да можеш да понесеш, ако искаш да работиш живопис. Нормално е много
да се отказват и една от основните цели на наградата „Едмонд Демирджиян“ е да противодейства
на тази тенденция.

23
брой

03/2017

СБХ бюлетин

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА

Калия Калъчева – Air on wood X

Радослав Нинов – Horseback Jolly Ride
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Наградата и фондацията „Едмонд Демирджиян“ са създадени през 2009 г. в памет на известния
художник и барабанист. От една страна, за да се
запази паметта за неговата личност и творчество,
но най-вече с мисията за подкрепа на младите живописци у нас. Заедно с жури от художници, изкуствоведи и галеристи създателката на наградата Мария Василева ежегодно следи появата и развитието
на енергични, амбициозни и талантливи живописци,
които са в началото на творческото си развитие. За
тази награда не се кандидатства, тя се присъжда
на автори, които вече са готови за изява, но преди
всичко на базата на конкретни произведения, отколкото на участия в изложби или други събития. Няма
строго определени критерии за избор, но има някои
характерни черти, които могат да отличат подходящия автор.
Това е на първо място т.нар. посветеност на
изкуството – с две думи, нагласата към живописта
като професия, която вършиш с удоволствие, и е
занимание, което няма да изоставиш лесно заради
други приоритети в работата и в живота. Също така
желанието да се развиваш и сам да вдигаш нивото
на изискванията и амбицията. Общо взето духът и
характерът на наградата много напомнят за характера на Едмонд Демирджиян, който беше не само
изключително продуктивен, но и притежаваше творческа смелост. За него беше важно непрекъснатото
действие като средство за поддържане на жизнен
тонус и буден ум. Разпределянето на енергията в
две различни изкуства също беше характерно за
него. Но тази способност, която рядко се проявява,
има особен ефект в работата с живопис. Това преди
всичко означава изместване на фокуса, така че да
се избегне прекаленото вторачване в една посока.
В такъв дух наградата се стреми да възпитава лауреатите, които до този момент са: Минко Йовчев
(2010), Калия Калъчева (2011), Велислава Гечева (2012), Любен Петров (2013), Радоил Серафимов
(2014), Анжела Терзиева и Елеонора Терзиева (2015),
Радослав Нинов (2016). През септември 2017 г. тя
ще бъде присъдена отново и по традиция ще бъде
отбелязана с изложба в галерия „Ракурси“ в София.
Освен поставените в началото цели на този
етап от развитието си наградата може да стимулира
и противодейства на слаби тенденции при живопис-
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та у нас. Тя би могла да функционира и като своеобразен куриращ фактор, ако гледаме на нея
в по-широк план. Заедно с високите изисквания към художниците професионалната общност би
следвало да има такива и към агенти, институции и фактори, които работят за тяхната реализация. В България няма куратор, нито частна или държавна галерия, които да са ориентирани
основно в представяне, стимулиране и подкрепа на работещите с живопис. Същевременно не
съществува и особен интерес към българската живопис зад граница. Освен единиците колекционери, които проявяват интерес, наградата за живопис „Едмонд Демирджиян“ е единствената
ангжирана структура. Същевременно галерия „Plan B“ в румънския град Клуж постигна успех
на световната сцена именно с представяне на живопис. С живописец се представя и Албания на
тазгодишното Венецианско биенале и това са само два от множеството подобни примери. Може
би защото в тези държави са си изяснили, че няма противоречие между понятието съвременно
и техниката на живописта, което може да се отличи като още една особеност в характера на
наградата „Едмонд Демирджиян“.
Даниела Радева
„ДЕВОЛЮЦИЯ“ – ИЗЛОЖБА НА КАТРИН ТОМОВА
Изложбата на Катрин
Томова в галерия „Контраст“ в София е назована
„Деволюция“ и поставя важни екзистенциални въпроси. Художничката дори променя посоката си на работа
от последните години (към
чистата абстракция), за да
предаде по най-точния според нея начин усещанията
си в момента.
През 2015 г. тя показва в галерия „Юзина“ изложбата „150х210“. Името,
което всъщност препраща
към форматите на платнаКатрин Томова – из изложбата
та, не е избрано случайно.
То е достатъчно анонимно,
за да не води зрителя в дадена насока при възприемането на абстрактните композиции.
Сега подходът е обърнат. Още самото заглавие ни кара да търсим скритите смисли зад повърхността на образа. Ключът за разчитането им са обекти, които напомнят планети, астероиди,
комети, разположени в драматичната неизвестност на космическата шир.
Само за космос ли става дума? Дали изложбата е за нашите надежди и страхове, свързани
с малко познатото? Или преди всичко става дума за вътрешното ни спасение?
Катрин Томова разсъждава върху възможностите ни за оцеляване. Тя превръща обектите в енергийни контейнери, които насища със собствените си чувства и емоции – като един
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залог, че дори след края на планетата Земя натрупаното през хилядолетията няма да изчезне
напълно.
През последните десетилетия действията на човеците по-скоро говорят за регрес. Еволюцията като че ли е стопирана. „Деволюцията“ на Катрин Томова е мечта за еволюция, която трябва
да се филтрира през пречистващата сила на първичната материя.
В известен смисъл такава пречистваща сила притежава и живописта – проводник на енергии, мисли и знания.
Мария Василева
ЖЕНСКО ЦАРСТВО В СОФИЙСКИТЕ ГАЛЕРИИ
Месец юни тази година се оказа женският месец на съвременната българска живопис. Разнопосочността на търсенията, използваните изразни средства и теми ни отвеждат в авторовия
свят, който е колкото „женски“, толкова и „мъжки“. Тук няма и следа от сладникави дамски
сюжети, даже напротив – художничките се вълнуват от съвременни и актуални проблеми от
заобикалящото ги.

Мария Райчева – Хавана

Като тенденция би могъл да се очертае стремежът към изобразяване на духовното, към
въпросите, свързани с живота и търсенето на самия себе си.
Изложбите на Явора Петрова и Лили Димкова например, от една страна, са много различни,
но от друга в тях можем да открием именно тези идентични търсения – чрез лиричната недоизказаност, характерна за Изтока, или чрез директното и буквално изобразяване на дадения
сюжет. Изложбата „Което искам...“ на Явора Петрова ни отвежда към едно пътуване навътре към
своята скрита същност. Трийсетте платна и рисунки, показани в галерия „Стубел“, са вдъхновени
от източната философия, звучат повече като хайку, отколкото като разказ. В тях сякаш има нещо
недовършено, само загатнато и оставено на въображението на зрителя. В живописта си Явора
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залага на рисунката, за нея тя
е основата, върху която после
да гради образи, да допълва
с цвят: „Когато рисунката е
мощна, силна и достатъчна,
това е и една силна, мощна и достатъчна живопис“
– споделя тя в свое интервю
по БНР по повод изложбата.
Това лесно може да се види
и в показаните платна, които
са продължение на темата
„Вишнева градина“.
Изложбата на Лили Димкова на „Шипка“ 6 е по повод
85-годишнината ѝ и 50 години,
откакто е започнала да рисуЯвора Петрова – из изложбата
ва. В произведенията ѝ духовното винаги е водещо. От портретите – между тях на нейния баща Петър Димков, на учителя
Петър Дънов, на Офрей, Боян Мага, Левски, патриарх Евтимий, свети Иван Рилски – сякаш струи
светлина, доближавайки образа до икона.
Друга линия на творчески търсения, която наблюдаваме в юнските женски изложби, е експресивният подход към дадената тема. Малко
познатата у нас Йоанна Дановска показва своето творчество в галерия „Нирвана“.
Българката, живееща в Германия, излага около 30 платна от периода 1989 – 2012 г.,
които самата тя определя
като нов експресивен реализъм. От тях струи експресията
на една „мъжка“ живопис, ако
въобще живописта може да
се категоризира според пола.
Лили Димкова – Полет
Натюрморти, портрети, композиции, в които откриваме по
нещо от суровия замах на немската школа, както и от учителя ѝ А. Р. Пенк. За нейното творчество
той споделя: „(Това е)… светът, видян през един силен темперамент, с живи форми и цветове.
Разумът и сърцето са разпределени поравно. Наблюдателят възприема историята като мост към
всички възможности тя да бъде картина за триумфа на окото.“
„Respiro“ на Ралица Стоицева, показана в галерия „Средец“, е вдъхновена от човека, живота
и най-важното в него – любовта. Но не онзи романтичен порив, а любовта, която осмисля всичко.
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Ралица Стоицова – 105 парчета любов

С нея авторката се противопоставя на „негативните черти на човешкия нрав и природа и на ужасяващите събития, произтичащи от това“ и допълва: „Изкуството, към което се стремя и което
правя, е моят вик към човечеството, моят апел да приемаме и разбираме хората независимо от
техния социален статус, религия и сексуална ориентация.“ В картините си тя комбинира три символа: сърцето, ореха и ореховата черупка, като ги натоварва семантично с идеята за любовта,
която дава смисъл на съществуването ни. Куратор на изложбата е Цветелина Атанасова.
Катрин Томова представи в галерия „Контраст“ цикъл картини, създадени специално за
пространството и обединени под мотото „Деволюция“ (куратор е Мария Василева). Зрителите
имаха възможността да видят голямоформатни, абстрактни композиции, третиращи темата за
човешкото съзнание, което има способността „да обръща движението, да преодолява природните
закони и да рестартира процесите“. Чрез космическите обекти като астероиди и планети авторката предава своите собствени чувства и емоции. Те са сведени до знаци, които носят определена
информация за най-съкровените неща, които вълнуват художничката.
Вдъхновена от кубинската столица, Мария Райчева показа в галерия „Астри“ изложбата
си „Лицата на Хавана“, своеобразно продължение на предишната – „Цветовете на Куба“. Както
миналата, така и настоящата експозиция затвърждават творческото развитие на авторката в
посока към експресивното напластяване на бои и цветове, които засилват впечатлението за
съпреживяна емоция. Хаванските пейзажи носят частица от това място, по лицата на местните
жители и музиканти сякаш се чете историята на този град и на Куба. Както самата Мария споделя:
„Толкова силно бе изострено възприятието ми, така жадно поглъщах с поглед всичко, което се
изпречваше пред очите ми, не можех да се наситя на това, което ми предлагаше Куба. Пиршество
на сетивата в постоянна творческа възбуда.“
Завършваме „женската“ обиколка с изложбата на „грандамите на българската живопис“,
както са озаглавили от галерия „Арте“ експозицията на Олга Вълнарова (1914 – 2012), Елза Гоева
(р. 1928) и Мария Столарова (1925 – 2016) – емблематични за българското изкуство художнички,
всяка открояваща се със своя характерен и неподражаем стил. Показана е селекция от натюрморти и пейзажи, рисувани в периода от средата на ХХ век до днес. В творчеството си и трите са
много различни, обединява ги само времето, в което са работили – в картините на О. Вълнарова
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откриваме френското влияние; М. Столарова пренася строгостта и изчистеността на индустриалния пейзаж и върху своите натюрморти с цветя, а Е. Гоева представя лирични и поетични морски
пейзажи. Към тях спокойно може да се приобщи и изложбата на Магда Абазова, подредена в
галерия „Сезони“. Автор, чието творчество заляга в основата на българската модерна и абстрактна живопис, Абазова е един от онези творци, за които си заслужава да се говори и напомня
постоянно.
Случайно или не тази панорама на столичните галерии предостави рядката възможност да
се направи съпоставка между различните творчески мирогледи на няколко художнички и да се
направи опит за очертаване на определени тенденции и търсения. Дали това ще е духовното
опознаване на човешката същност, изобразяването на лиричното и поетичното, търсенето на
експресивния изказ чрез живописта или философските въпроси за способностите на човешкото
съзнание и силата на любовта – всичко това очертава разнообразните посоки на съвременната
българска живопис.
Румена Калчева
ИВАН РУСЕВ ЗА ИЗЛОЖБАТА СИ В ГАЛЕРИЯ „БЪЛГАРИ“
На 18 юни 2017 се откри една много лична
изложба, в която освен с мои скулптури и рисунки посетителите могат да се запознаят със
снимки от личния ми архив. Реших да направя това, защото тази хубава галерия се нарича
„Българи“, което я прави наистина подходящо
място за показване и на нашата памет.
Историята е следната. Преди години майка
ми – художничката Мария Русева, светла ѝ памет, ми предаде купчина снимки, за да ги запазя за следващите в рода.
Едва миналата зима намерих време да ги
разгледам по-подробно. Десетина от тях бях запомнил добре още от детството си. Например
тази с баба ми Анастасия в Търновската девическа гимназия, където на преден план е Иван
Вазов заедно с други, очевидно видни личности
от онова време.
На друга снимка (от рода отново по майчина линия) освен майка ми Мария и леля ми
Параскева в центъра е и прадядо ми Атанас,
пръв братовчед на Стефан Стамболов, който е
придобил образованието си в Одеса и Мюнхен.
Това са две от снимките, които показвам тук, в
галерия „Българи“.
Голямата изненада за мен бяха снимките,
направени от дядо ми Иван Станчев Абаджиев,

Иван Русев – из изложбата
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на когото съм кръстен. Изображенията са от времето на Първата световна война, когато в продължение на шест години (дълга служба за обикновен войник) освен друго е бил и фотограф
на полка. Тази не добре запазена снимка е направена пред неговото полево „студио“. От стара
картичка, която е получил от близките си, запазена сред снимките, разбираме, че става въпрос за
фотографии, представящи моменти от охраната на Шуменската крепост около 1914 г.
Тази история в снимки ще бъде показана и в Центъра за изкуство в Илинденци по време на
основното ни събитие през октомври 2017 г.
Иван Русев
РЕТРОСПЕКТИВНАТА ИЗЛОЖБА
НА ВИОЛЕТА ГРИВИШКА-ТАНЕВА
Нямах щастието да познавам лично художничката, чиято изложба имах честта да курирам,
но познавах – днес мога да кажа – част от творчеството ѝ. За мен тя бе известна преди всичко
като график, но не и като сценограф, и като илюстратор и живописец. Когато за пръв път посетих ателието ѝ , сякаш се озовах в храм на изкуството – видях стотици графики, рисунки, платна,
бои, плаки, цинкови плочи, безброй подготвителни ескизи.
Представянето на творец, който определено заема особено важно място в съвременното
българско изкуство, е много отговорна и трудна задача.
Настоящата експозиция (23.06 – 6.07.2017, галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6) проследява различни етапи от творческия път на Виолета Гривишка – включени са творби от началото на 60-те
години на XX век до днес. В нея са представени произведения от фондовете на ХГ „Илия Бешков“ – Плевен, на която през 2011 г. тя дарява свои творби, на СГХГ и СБХ, както и непоказвани
творби от личната ѝ колекция.
Изпълнени в различни графични техники и материали, с точно обрисуван и чист детайл,
графиките ѝ ни въвеждат в едно космично, ритуално, символистично пространство, където осмислените теми от митологията и християнската религия, от народните традиции, притчи и легенди получават модерна графична изразност.
В творчеството на Виолета Гривишка-Танева се откроява една последователна линия по
отношение на тематиката – темите и сюжетите, обединени в цикли („Български народни песни“,
„Еньовден“, „Богомили“, „Блудният син“, „Християнство“, „Музика“ „Театър“ и т.н.), са разработени
внимателно и целенасочено и превръщат творбите ѝ в своеобразна история – на фолклорното
ни наследство, на християнството, погледнато през значимостта на богомилското учение, Стария
и Новия завет… Композиция и форма неизменно водят в дълбоките пластове на авторовите
разсъждения.
Много от произведенията ѝ са вдъхновени от българските народни песни. Проникването в
образния свят на народното творчество и синтезирането му няма за цел да постигне етнографска описателност, а да разкрие сложните взаимовръзки между история и битие, между мистично
и реално. Сюжетът служи като отправна точка, която тя доразвива и обогатява с образи и детайли, създавайки сложна за дефиниране семантика.
Мисловното начало е водещо и в цикъла „Музика“, който художничката разработва, прилагайки схващания на Античността за музиката и Питагоровата теория за музикалните тонове и
тяхната еквивалентност с различните цветове и геометрични форми, със специфични движения
на човешкото тяло и с неговите органи, с различните психически състояния на човека и него-
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вите характерни особености.
С темата за богомилството авторката се занимава
още от 1968 г. и постепенно
тя се превръща в основна
за нея. Стотиците гравюри,
литографии, екслибриси и
рисунки се явяват едно задълбочено художествено и
историографско изследване
на богомилското учение и
представата за дуалистично
разделение на света на добро и зло. Художничката се
вглежда в човешкото лице
и ни припомня, че копнежът
на човека да създава материален и духовен свят по
свой образ и подобие не е
обвързан с ограниченията на
времето. Така, както старозаветният Сатанаил – пример
за подражание в учението
на богомилите, създава свое
небе и свой свят и се обръща
за помощ към Бог едва когато осъзнава, че сътворението
на човека не е по силите му.
Започнат почти едновременно с цикъла „Богомили“, цикълът „Християнство“,
базиран изцяло на притчи от
Стария и Новия завет, е завършен през декември 2016 г.
Докато селектирах творбите
за изложбата, се натъкнах
Виолета Гривишка – Сеячът,
на нейни записки, които ме
из цикъла „Богомили“
карат да подозирам, че за
своята 80-годишнина Виолета
Гривишка е планирала през 2017 г. нова самостоятелна изложба точно с тези творби, с това, което я вълнува десетки години, което страстно изследва и анализира. Тя, за съжаление, така и не
можа да я дочака. Надявам се поне частично да съм успяла да изпълня желанието ѝ.
Наташа Ноева, куратор на изложбата
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ИЗКУСТВО ЛИ Е ТОВА
Изложбата „Сладолед и авиация“ отключи един отминал в научните среди спор, но постоянно тлеещ на битово ниво – спора за документализма в изкуството. Неслучайно Кирил Кузманов
често беше наричан организатор или куратор и по-трудно беше възприеман като автор; автор в
онзи смисъл, който традиционно се влага в думата – преди всичко обърнат навътре към себе си
и занимаващ се с дълбините на собствения си мир.

Кирил Кузманов е различна порода художник. Повечето му големи проекти са свързани с
активно наблюдение на реалността, с произвеждане на значения и смяна на зрителната перспектива. За него погледът на автора е онова мощно оръжие, което обръща ситуации и има силата
да съсредоточи обществената енергия по посока на важни за всички теми. Да си спомним „(При)
видността на съдържанието“ от 2013 г., работа, с която Кузманов спечели наградата „База“. В
нея той се занимаваше с актуалния проблем за съдбата на Женския пазар в София като едно от
травматичните градски места. Или неговата бягаща пътека, поставена на входа на изложбената
зала, която връща движението назад и кара посетителя да положи усилия, за да пристъпи напред; физически да се противопостави на инерцията и мейнстрийма. Или инсталацията „Издишай“,
представена през 2011 г. в пространството на изложбената зала „Райко Алексиев“. В празното
помещение през почти невидим отвор навлиза мощна струя въздух. Посетителите са принудени
да изчистят дробовете и мислите си от всекидневните грижи и да поемат дъх на чисто, да се
съсредоточат върху по-значими проблеми.
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„Сладолед и авиация“ е най-мащабният
проект на К. Кузманов досега. Той е посветен
на личността на Киро Киров (1927 – 2016) –
парашутист, летец, майстор на дървени модели на самолети, любител на сладолед. Но е
посветен и на любовта, страстта и големите
мечти. Изложбата е поетичен образ на човешкия стремеж да преследва собствените
си идеи и увлечения.
Историята започва през 2014 г., когато
двамата се срещат и К. Кузманов е запленен
от мистериозната фигура на летеца, прекарал младостта си в небесната шир и намиращ смисъл в старостта, създавайки модели
на самолети.
Това е човек, лишен от амбиция за
преуспяване в битовия смисъл на понятието. За него богатството е във възможността
да прави това, което силно желае. Живее в
бедни условия, но полетът на духа му преодолява тези ограничения и излита далеч
над примитивните стремежи. Единственият
лукс, който Киров си позволява, е сладоледът – онова сладко изкушение, превръщащо
и най-възрастния в дете. Всъщност като че
ли той неслучайно обича сладолед. И неслучайно авторът на изложбата поставя акцент
върху този факт. Животът на Киро Киров
доближава границите на детството и зрелостта. Неговите постижения в авиацията са
забележителни, но той до края на дните си
остава по детски чист.
Какъв е подходът на Кирил Кузманов
в желанието му, от една страна, да почете
паметта на даден човек, а от друга – да превърне конкретния образ в метафора? Центърът на изложбата е колекцията от 500 дървени модела на летателни апарати в мащаб
1:100. Те са показани в специално проектирани от художника маси-кутии, подредени в
няколко линии, които подчертават красотата
на обектите, но и създават усещането за
въздушни коридори в пространството, обуславят стройни траектории на движението и
мисълта, структурират мястото, както и нашия ход в изложбата.
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Очевидно заради спецификата на професията си Киро Киров е изключително дисциплиниран
и последователен човек. Едновременно с това в очите на автора на изложбата той символизира
свободната воля, непокорството и отделянето от земните страсти. Затова и подредените като самолетни писти маси са заобиколени от движещи се транспаранти. Върху тях са отпечатани кадри
от ателието, самият Киров в полет, въздушна снимка на конкретен район. Зрителите са предизвикани да движат тези пана в различни посоки по периметъра на залата, да усетят чувството за
свобода, да бъдат нарушители и създатели на изложбеното пространство. Художникът предлага
към това „своеволие“ да се добави и яденето на сладолед. Този акт е не само почит към Киров, но
и подтик да нарушим всички правила за поведение (в изложбените зали винаги има рестрикции –

обектите не могат да се пипат, да се яде е немислимо). К. Кузманов ни освобождава от тези ограничения, давайки ни мигновено усещане за свобода – нещо, от което толкова силно се нуждаем.
Към тази образност художникът добавя различни елементи, които подсилват възприятието
в две посоки – навлизане в личността на обекта на изследване и използването му като отправна
точка за развитие на собствените ни фантазии. Още при входа на изложбата ни посреща видеоинсталация – на фона на голяма прожекция на ветропоказател се проектира образът на скачащия от самолет човек. Самотният ветропоказател внася поетично усещане, което ни настройва
емоционално и действа като символичен код. Кирил Кузманов създава триизмерни обекти от
снимките, които е направил в ателието на Киров – кутиите, в които съхранява съкровищата си,
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стаята, в която работи. През изложбата
се появяват предмети, свързани с личността му или с историята на авиацията,
снимки, филми, които ту ни връщат към
биографията, ту ни отпращат към други
светове и измерения.
Проектът на Кирил Кузманов
„Сладолед и авиация“ открива още
една посока за разсъждение и дебат.
Той говори за паметта, неглижирането,
способността на обществото да отсява
истинските герои, да ги почита и да извлича поуки. Можем ли да мислим извън клишето и как да излезем от омагьосания свят на ежедневието?
Да се върнем към спора за това
доколко изложбата е произведение на
изкуството. Документалността се смята за основна художествена практика
от края на 90-те и началото на 2000 г.
Пишещите по въпросите на изкуството
въвеждат термина documentary turn
(завой към документалното), с който се
означават интересите на художници и
куратори към преоткриване на истината чрез вглеждане и използване на документален материал. Визуалната антропология изследва
както заобикалящата действителност, така и влиянието на образите в съвременния свят и как
може да се използва тяхното въздействие. Развитието и бързият достъп до фотографиране,
филмиране и други средства за документиране подпомагат процеса и засилват интересите в тази
посока. Разбира се, този подход постоянно е поставян под съмнение. Споровете едва ли ще спрат,
но тенденциите са налице.
Художественият акт в проекта на Кирил Кузманов има много проявления. Той е в избора на
тема – неочаквана, пренебрегвана, скрита от очите на обществото. Той е в естетизацията на визията. Той е в издигането на това, което може да е обикновен разказ, до общочовешки измерения.
Той е в провокацията и посланието. И в крайна сметка той е дори в нарушаването на стереотипа
какво смятаме за изкуство и какво не.
К. Кузманов финансира сам проекта си и въпреки това „Сладолед и авиация“ е най-амбициозната инсталация, появявала се у нас. Тя показва мащабно мислене и подсказва неограничените
възможности на един съвременен подход на интерпретация на фактите и визуализация на мислите. У нас често оправдаваме низкия праг на амбициите си със средата, историческите зависимости,
развитието на социума и дори малката географска територия. Дребните обеми и дребнавото мислене нерядко са белег на художествената ни сцена. Надявам се тази изложба да се превърне в
стимул за по-амбициозно развитие.
Мария Василева
(фотографиите от изложбата са на Кирил Кузманов)
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NEWREADING/НОВ ПРОЧИТ
ИЗЛОЖБА НА ЙОРДАН ПАНКОВ (J PANK) В ГАЛЕРИЯ „АРОСИТА“, 23 МАЙ – 6 ЮНИ 2017
Поглеждаме, мигваме, проектираме към
съзнанието,
виждаме.
Всичко това – в част от
секундата. Образът днес
е много по-бърз откогато и да било. Неговото
многократно наслагване
в съзнанието ни го прави емпатичен, но и далечен. Зрението ни все
по-трудно
разпознава
конкретиката, детайла,
съзнанието рядко стига
до посланието и семантиката. Затова, когато пред
погледа ни има знаков
образ, той веднага реагира, като не се измества, а трансформира поЙордан Панков – Gabrielle d'Estrées and One of Her Sisters
дадения сигнал във вид
на информация като следващ етап на опит за възприятие. Днес това е философският камък за
цели индустрии, политики, тенденции и манипулативни конспиративни техники. Всичко това – за
да разберем колко много е необходимо, за да усетим образ, който може и да запомним, който ни
връща идеята за размисъл и ни прави мислещи. J PANK e автор, който постига виртуозността на
проникновения психолог, точността на маркетолога и семантиката на дизайна, а всъщност прави
живопис, от която сам казва, че иска да избяга. Малък анахронизъм за хората, които умеят нещо
до съвършенство и искат да превключат на следващия канал.
Изложбата „New reading/Нов прочит“ е последното намигване на J PANK към преливащото
в нас конформистко мислене, но с ясното съзнание, че пазим скрита територия, в която има натрупана култура, исторически пластове и вродено умение да разкодираме онези малки нишки,
които той дърпа, за да направи видими изгубени за света образи. Да видиш с „нови очи“ „стари
картини“ е предизвикателство, което изисква не само търпение, постоянство и познание, а илюзионистки трик. J PANK ни провокира да видим няколко образа едновременно, да проектираме наша
илюзорна татуазна холограма върху тях и отново да пожелаем да започнем отначало с тайната
мисъл, че всеки път има нов прочит пред погледа ни. Той прави класическите образи (Gabrielle
d’Estrées – „One of her sisters”, „Leda and the swan“ и т.н.) да преминават в съвременни, случващото се между тях става случка от днес, а ние – техни модератори и ценители. Виждаме това,
което знаем, че сме виждали, но всеки път то е различно. Така работите на J PANK изграждат не
паралелен, а съвременен свят. Те правят възможен новия прочит на класически за културната
история образи, като ги транслират в субкултурния визьор на днешния зрител. Героите образи
на J PANK живеят свой самостоятелен живот и битуват на различни художествени сцени – от
живописното платно до оригинален принт за тишърт или просто любим тапет на екрана, в който
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се взираме с часове в жажда за друга реалност, но получаващи трупа на настоящето, който
погребваме в илюзии за паралелност.
J PANK e тъжното око на стара японска манга, бързината на комикса, хипстърският образ за
културна антропология и консуматорското желание за оригинален продукт. Той е превъплъщение
на онзи европейски попарт, който винаги е бил дълбоко философски и никога просто повърхностно
продуктов. J PANK е авторът, който може да пожелаем като любовница, която прави недостижимото
реалност. Той е нашата идея и нов прочит за притежание на piece of art. Днес и сега.
Ирина Дакова
МАЩАБ 1:1. НОВ СОЦИАЛЕН РЕАЛИЗЪМ (ВМЕСТО МАНИФЕСТ)

Любен Манчев – След

През 2015 г. във Велико Търново стартирах проекта „Мащаби във…“ и респективно неговите
две издания „Мащаби в локалното“ (същата година) и „Мащаби в социалното“ (2016 г.). Стратегически двата проекта имаха идентични цели – да отразяват преди всичко социални, политически и
екзистенциални проблеми, свързани със съвремието в локален и глобален аспект.
В стратегията на реализацията на проектите бе заложено още както включването на активни студенти в изложбите с цел континуум на образователните процеси, така и на пренебрегвани
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от художествената конюнктура колеги, работещи в тази област, с цел разбиване на статуквото,
наложено през 90-те. Актуалният характер, критичната насоченост и липсата на подобно художествено събитие доведоха до цензурирането на последното издание, което от своя страна бе
отразено пространно от БНТ в предаването „Денят започва с култура“. Това възбуди още повече
интереса към проекта, подкрепен вече и с видео в youtube. Поредното, трето издание – „Мащаб 1:1.
Нов социален реализъм“, идеологически е продължение на предишните две издания, като целите
му са: 1. Да се утвърди като форум на критическия подход към социалната и политическа ситуация
в глобален аспект, с което да създаде релевантна критична маса от артисти; 2. Да търси, открива
и реагира на съответната проблематика, игнорирайки всякакви конформистки и формални художествени практики като социалистически реализъм, посткомунистически романтизъм и прилежащите му игрови стратегии, карнавални и купонджийски подходи; 3. Да разглежда понятието реализъм като отношение към настоящата социална реалност, отразявайки я обективно, в противовес
на новата парадигма post truth, без ограничения на художествените изразни средства.
Илиян Лалев, куратор на изложбата
ИЗЛОЖБА НА ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ
От 25 май до 11 юни галерия „Нюанс“ представи Христо Харалампиев с изложбата
„Скулптура и рисунка“. Авторът
показа произведения, създадени в последната година и половина, в които доминанта отново е ключовата за художника
тема „Голо тяло“. Всъщност за
Христо Харалампиев пластичното изследване на тялото като
метафора на екзистенцията е
водещ проблем и в този смисъл
състоялата се наскоро изложба е пореден етап и логично
продължение на посока, която
той следва от години. Включените в изложбата рисунки и
пластики са двете страни на
това изследване – пластичната
идея е развивана едновременно и в обемната форма, и в пастелната рисунка.
Христо Харалампиев – из изложбата
Публиката, която познава
творчеството на художника и помни по-ранните му произведения, в показаните в галерия „Нюанс“ скулптурни работи може да проследи развитието на пластичната концепция, при която пределно обобщената форма сякаш отстъпва на геометризираното фрагментиране. Трябва да се има
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предвид обаче, че в случая фрагментиране в никакъв случай не означава разпад на структурата.
Напротив, усложнената външна форма с резки преходи от повърхнина в повърхнина е проекция
на архитектониката. Още повече че така е постигнато и по-силно експресивно внушение, при
което динамичното развитие на формата е външен израз на вътрешния драматизъм.
В последните години подчертано се засилва интересът на скулптора към разнообразните
фактури. В иначе сравнително лаконичните като пластичен език скулптури се появяват отделни
области, в които може да бъде разчетен отпечатък от дантела или друга ажурна материя. Създава се своеобразна игра между плътността на бронза и ефирността на отпечатаната тъкан, между
декоративния елемент и строгата форма. В тази изложба отново виждаме и интереса на автора
към взаимоотношенията позитив-негатив не само като пластичен, но и като концептуален проблем.
Що се отнася до пастелните рисунки, те не са ескизи, а са напълно завършени самостоятелни произведения. В тях разбирането за пластичното е доразвито в полето на експресивната
линия и на цвета, в който присъства алюзия за патина.
Рисунки и скулптури образуват хомогенна в стилово отношение структура, а резултатът е
изложба с подчертано монолитен характер, която не се подчинява, а предефинира пространствената среда.
Милена Блажиева
„МОНФИТ 2“ – ИЗЛОЖБА НА ИСМЕТ ТЕРЗИ
Името на Исмет Tерзи в последните няколко години стана обект на внимание в арт средите.
В последната си самостоятелна изложба (Градска галерия „Борис Георгиев“ – Варна, януари 2017).
Исмет Терзи показа как свободният дух, отключването на вътрешната енергия, на личната емоция е основа на забележителни резултати – симбиоза между живописни пластики, обекти, изградени от импровизации върху хартия, плат, велпапе, опаковки на графични рисунки… Изненадите
започват от коридора, водещ към двете изложбени зали на галерията. Пред зрителя се открива
живописно пано, композирано направо на пода. Посетителят навлиза постепенно и става част от
огромна инсталация, която опакова галерийното пространство. Безкрайна вълна от живописни
вариации залива зрителя.

Исмет Терзи – общ вид от изложбата

Това е Исмет Терзи – неспокоен, непокорен, търсещ, несъобразяващ се с конюнктурата и
законите на арт пазара.
Трябва да се долови личната творческа енергия, вътрешната свобода на Терзи, за да се
усети неговият порив. Не мога да измисля по-точно определение за сътвореното от Исмет от въз-
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клицанието на едно деветгодишно момиченце: „Всичко тук е много яко. Можеш да си представиш
това, което пожелаеш!“
Сам художникът споделя: „Съобразявам се и се подчинявам само на своите чувства и вътрешна енергия. Старая се да бъда в хармония със себе си.“
Изградената арт среда представлява една обща композиция – неделима и цялостна, с действащи като енергийно ядро живописни стойности. Въздейства като удар от чинели в огромен
симфоничен оркестър. Исмет Терзи не избира определени формати, материали или теми. Неговият
арсенал е неизброим, любознателността му е безкрайна – експериментира, забавлява се с всяко
случайно откритие. Исмет притежава самочувствието на гражданин на света. И има основание,
защото той не слуша друг освен собственото си сърце. Тази детска радост от това, което създава,
никога не го напуска.
Ангел Ангелов
ДЖАЗ И ЖИВОПИС – ИЗЛОЖБА НА ДАНАИЛ АТАНАСОВ

Данаил Атанасов – Блус
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Живописта е един сложен и
многообразен свят, в който богатите чувства на артистите вибрират в
сложни и хармонирани цветови нюанси. Този вълнуващ свят си заслужава
непрекъснато да го преоткриваш и
да се впускаш в неговите вълшебни
измерения. Един ден Гийом Аполинер
казва: „Живописта е чудно изкуство,
чиято светлина е безпределна.“
Обърнете се и вижте колко много светлина е изложена в пространствата на галерия „Икар“! Като художник аз съм дълбоко впечатлен от деликатната енергия, вплетена в боите
на Данаил Атанасов. Моите любими
учители често ми казваха, че композициите придобиват своята съвършена
форма, когато в тях не може нищо да
прибавиш и да отнемеш. В творбите
на Данаил Атанасов откривам ефирна
вибрираща маслена живопис в ритъма
на джаза. В тях всеки детайл е дълбоко премислен и преживян. Той владее
до съвършенство трудната маслена
техника, напластява боята, търси и постига различни структури, усеща къде
трябва да я отнеме в стремежа си да
вдъхне живот на картината.

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА
Данаил Атанасов живее със и чрез непрекъснатото композиране на своите картини, с много
любов и вдъхновение търси своята прецизна авторска естетика и достига съвършенство. Той създава музикално-живописните си симфонии с внимателно нюансирана боя, четка, шпакла, пръсти, китара, глас. В тях времето сякаш е застинало в разкошни цветови акорди, които са извадени
от дълбоката му и чиста душа. Картините на Данаил Атанасов ни дават онази вълшебна възможност да ги съзерцаваме с часове, да мечтаем и да фантазираме. В тях има много очарование,
нежност, тиха предизвикателност към съзнанието ни. Те са висша форма на медитация на духа.
Творбите с нежни колоритни преходи оживяват пространството и го насищат с духовна енергия.
Както джазът е музика за душата, така и живописта на Данаил е живопис за душата, защото той
притежава божествената дарба да улавя трептенето на всеки звук и да го превръща в изящен
цветови нюанс.
За Данаил Атанасов Атанас Нейков пише: „За поетиката в произведенията на този поет е
излишно да говоря. Естетизирани до крайност, неговите картини са запазили своята първична
сила на изживяването и чрез същината на цвета и жеста на ръката му. Това е неговата хармония,
укротила избухването на чувствата му.“
Ние, художниците, имаме уникалната привилегия да оставяме наши произведения и частици
от нашата творческа душа в различни държави по света. Живописни творби на Данаил Атанасов
се притежават от музеи, галерии и колекционери във Франция, САЩ, Италия, Полша, Гърция и др.
Цветан Стоянов, слово при откриване на изложбата
„ПРЕДИ НАЧАЛОТО“ – ИЗЛОЖБА НА ТОДОР ДИМИТРОВ
За художника Тодор Димитров говори преди
всичко творчеството му, което разкрива неговите
духовни търсения, пристрастия, стремежи, бележи
събитията в живота му през годините и се превръща в негова биография. Завършил през 1983 г.
специалност „Скулптура“ при проф. Димитър Бойков, артистичният му път преминава в изследване
на пластичния потенциал на материала в стремеж
към проникване в същността на всеки предмет и
явление. Той твърди, че изкуството е философия и
изложбата „Преди началото“ в галерия „Гешов“ определено го доказва.
Настоящата експозиция, в която са представени скулптури и колажни рисунки, е резултат от
работата му през последните две години. Подобно
на хайку, пестеливо, с лаконични изразни средства
той изгражда и моделира формите и образите, които
прекрачват натуронаподобителността и излизат от
реалността. На пръв поглед твърде различни, творбите зазвучават единно, с постигната органичност
между образна символика и пластическа интерпретация. Както авторът споделя, той използва естети-

Тодор Димитров – Емотикони
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ката и принципите на хайку, които превръща в обща и непосредствена форма, отразяваща смисъла на думите чрез пластиката. Изобразявайки това, което ни заобикаля (какавиди-пеперуди и
вишневи цветове, древни монолити или планински склонове), художникът неусетно ни насочва
към дълбинното възприемане на живота, като създава един паралелен свят, заложен във всеки от нас още от „големия взрив, една пулсираща вселена – познаваема и тайнствена“. Идеята
и усещането за древност скулпторът постига чрез съчетаването на различни материали със
специфична архитектоника (шамот, разтопено стъкло), фино обработвани или грубо моделирани
със запазилите се следи по глината, резките граници между обемите и взаимния им контраст.
Творбите му са пластически откровения, обединени от темите за началото и края, за космоса и
хаоса, за човека.
Философия и естетика, експеримент с материал и форма, която говори достатъчно, без да са
необходими детайли и описателност. И сами по себе си очертават облика на своя създател, търсещ непрестанно отговорите на въпроси, които, както сам той казва: „Само Сфинксът знае“.
Наташа Ноева
СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН ФРАНКОФОНСКИ ФЕСТИВАЛ
„СОЛЕЙ“ – СОЗОПОЛ 2017
През последните седем години Созопол е домакин на франкофонски фестивал на изкуствата.
За четвърти път в рамките на фестивала (31 май – 7 юни) се организира пленер по живопис, в
който вземат участие български художници и техни колеги от участващите във фестивала страни. Тази година това бяха Румъния, Македония и Мароко.
Красотата на Созопол и морето бяха пречупени през многолики авторски виждания, творчески пристрастия и художествени особености. Заключителната изложба предложи богатство на
емоции и изразни средства. Условно поставената тема бе широко интерпретирана от творците.
Платната представят от реален созополски пейзаж, през емоционално нахвърляне на асоциации
за града до исторически осмислени символи и детайли. Визуалният език на авторите е разнолик
и многопластов. Реалистичните елементи в платната на Станислав Вардев и Андрей Москов, макар
и коренно различни като техника на изпълнение, съжителстват със символите в яркоцветните
работи на Иво Пецов от Македония и наслаганите образни светове на Мариан Баховски от Румъния. Детското в работите на десетгодишната Дария Баховска (най-младата участничка) пленява
с емоционалния си изказ. Образните ѝ светове привличат и завладяват. Мароканската художничка Фатима Морджани въздейства с нежните цветове и въздушните форми, а сънародникът ѝ
Мохамет Шейх залага на сложни цветни комбинации и геометрични форми. Емоцията е водеща
в платната на Галина Александрова „Вихър“ и Ангелина Недин „Попътен вятър“. Експресията на
цвета и богатството на нюанси градира тоналните стойности и осигурява високия им асоциативен
потенциал. Фигуративното начало в творбите на Ана Михайлова „Рибарски мечти“, Огнян Кузманов „Асоциации“, Мишел Вълчева „Медузи“ и Петя Папазова „Мечти“ се преплитат с внушението
на лирични метафори, а типажите са експресивно изразителни. Авторите търсят съпричастност и
докосват нашето въображение.
Този калейдоскоп на тематично интерпретиране, емоционално разнообразие и стилова диференциация ще бъде представен в три поредни изложби – в Созопол, Будапеща и София.
Марияна Илиева
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СТЕФАН ЛЮТАКОВ: СТИЛЪТ Е ИСКРЕНОСТТА И ХАРАКТЕРЪТ НА ТВОРЕЦА
По повод голямата самостоятелна изложба на Стефан Лютаков в ХГ „Владимир Димитров –
Майстора“ Стефан Джамбазов от сайта въпреки.com разговаря с автора. Публикуваме откъси от
отговорите на скулптора с любезното разрешение на г-н Джамбазов.
[…] Стилът е нещо дълбоко, нещо същностно. Това е характерът на твореца. Това е неговата
искреност, стилът е неговата искреност. Той не се създава – дай сега, ще си направя стил. Човек,
ако е честен истински, непременно е разпознаваем…

Стефан Лютаков – из изложбата

Доста отдавна не съм правил самостоятелна изложба […] Но съм се опитал да извадя всичко, което е в ателието ми, да покажа всичко, което ми е най-лично, онова, с което не бих искал
да се разделям…
Опитах се да направя не някаква равносметка, а самият аз да се видя във времето. Съвсем
друго е, когато нещата ти в ателието са натрупани заедно, затрупани в праха, в ъгъла, друго е
да ги извадиш, да ги избършеш и съживиш за нов живот. Да ги видиш събрани и тогава виждаш
себе си. Колко коректен си бил със себе си, колко честен си бил с изкуството си, какъв път си
вървял, хитрувал ли си, как ти е минал животът…
Аз реагирам на нещата, но може би композициите сами се явяват пред мен. Стремя се да
бъда по-изчистен напоследък, да не „бърборя“ много…
За мен е важно много дълго да мога да нося една идея. Защото скулптурата не е като рисунката. Аз правя рисунки – те се изливат на един дъх. Искам да мога така да пренеса чувството
си в целия този процес, което ти налага скулптурата. Че тя да е така свежа, така жива, както
когато ти е хрумнала…
Трябва и младите да са по-активни, защото бъдещето е тяхно. Но те много лесно се преда-
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ват и тръгват в тази посока. Казват – така е по-лесно и започват да
правят едни епидермални наподобителски работи. По-лесно е, иначе всичко друго е борба, неравна
борба, и всеки бяга от тази неравна борба. Ще му мине животът в
такава неравна борба, без да е
направил един паметник, както се
казва. И те решават. Аз съм имал
такива случаи, когато нещо уж ти
Стефан Лютаков – из изложбата
одобрят, пък после не се реализира. И другото – виновни са тези, които организират конкурсите. Примерно конкурсът за (паметник
на хан) Тервел в Стара Загора – неговите условия не бяха обявени никъде. Трябва да отидеш
до Стара Загора, да си платиш такса от 100 лева и тогава ти разконспирират условията за този
конкурс. […] Трябва обществото да знае какви са условията за създаване на един паметник.
Даже и не толкова авторите. […] За съжаление има и друг момент – паметниковата скулптура
е доста ангажираща. Тя е доста зависима от поръчката. В доста голям процент трябва да се
съобрази с нея и ако успее, пак да бъде себе си. За съжаление младите автори са все по-малко
подготвени първоначално. А пък изискванията към тях са да правят все по-академична, все
„по-истинска“ пластика на пръв поглед, казвам го в кавички. Приличаща. Иска се „да прилича“.
Иска се да бъдат хора. С повече гънки. Все по-гладки, колкото се може по-изсушени, колкото се
може по-мъртви. На паметника не се гледа като на скулптура. Забелязвате, че не споменават
името на автора, когато откриват един паметник. От една страна, скулпторите се притесняват и
се срамуват. Дори самите те не казват да им се споменава името. За тях е важен хонорарът. От
друга страна, смята се, че паметникът, който е издигнат, не е направен от скулптор. А от политическа сила, кмет, макар че и парите не са техни, с които са платили. Когато започне да се гледа
на скулптурата, на паметника като на изкуство, на паметниковата скулптура като на изкуство,
тогава нещо ще мръдне малко.“
Аз се опитвам да ги подготвя професионално (Ст. Лютаков е професор във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – бел. ред.). […] Не бих искал да приличат на мен, защото няма да бъдат искрени, ще
наподобяват. Много лесно е да ги учиш през себе си. […] Да се научат как да бъдат креативни,
как да откриват идеите си. А това става с четене, с контактуване, с вземане на позиция, това става
понякога с директен сблъсък…
Гледам да им създам условия, да им създам ситуации, в които могат да се реализират. Да се
реализират в среда, реална среда. Да ги мотивирам да участват в конкурси, да им създавам условия да създават пластики в обществена среда, и то трайно да бъдат позиционирани. […] Много ме
радват чуждестранните студенти, които идват по програма „Еразъм“ и дават примери на нашите
студенти. Те се влюбват по метода, по който преподаваме и който използваме – работа с глина, работа с ръце, едни по-старовремски технологии. Защото доста академии по света вече проектират и
работят изключително с дигитални средства. И след това се налага други хора да изпълняват техните работи. И те са откъснати от своята работа в един момент. Пипането с ръка дава енергия.“...
Радвам се, че направих тази изложба, оттук нататък ще правя повече изложби […] Мислех,
че няма кой да я види, няма кой да ѝ се зарадва. Пък да я види един човек, се оказва достатъчно.
(Пълният текст на разговора със Стефан Лютаков е на сайта въпреки.com)
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„РАЗКАЗАНИ ЕМОЦИИ“ – ИЗЛОЖБА НА СИЛВИ БАСЕВА
На 20.04.2017 г. в галерия „Финес“ се откри поредната самостоятелна изложба на Силви
Басева – „Разказани емоции“. Акцентирам съзнателно върху тази етапност от нейната изключителна художествена активност, защото творческата биография на Силви Басева е наситена със
събития, както показват участията ѝ в над 20 самостоятелни и в повече от 100 общи експозиции.
Съпоставени в линейната прогресия на времето, нейните картини демонстрират една постоянна и
мотивирана линия на развитие, която ясно откроява творческия ѝ профил върху фона на общите
артистични прояви. Идентифицират я любимите ѝ архитектурни мотиви – крайбрежните пейзажи,
романтичните балкони, подвижните завеси и църковните абсиди, превърнали се в елементи на
ясно структурирана, лична иконография. Отличава ги и живописният почерк, където в неочакваната оптическа съпоставка на пространствени планове, микроскопски изведени детайли и изразителни фактури се визуализира опитът ѝ на стенописец.
Голяма част от представените в
изложбата творби са създадени през
последните месеци и символично отбелязват местата, вдъхновили творческото въображение на художничката
през изминалата година – предимно
панорами от Средиземноморието, Южна
Италия и Сицилия. Популярното твърдение, че всеки художник разкрива преди
всичко себе си в изкуството, е особено
валидно и в този случай. Защото Силви
Басева определено е художник на хармоничното светоусещане, който умее
да улавя нещата в самата им същина.
Така тя пресъздава любимите си мотиви с емоция, неизменно подкрепена от
аналитично-интелектуалния поглед към
света. Живописта ѝ с измамна лекота ни
отвежда в нови, непознати измерения,
някъде тържествени и строги, а другаде
– съзерцателни и спокойни. Картините ѝ
визионерски ни пренасят и в едно друго,
забавено и по-хармонично време, отвъд
категориите на динамичното ежедневие.
Всичко нарисувано от нея изглежда монолитно в избрания кадър, с уверена архитектонична и материална конструкция.
И съвсем неслучайно човешката фигура
Силви Басева – Разказани емоции 3
се среща много рядко в картините – нейното място е иззето от тези репрезентативни архитектурни фрагменти и форми със собствен произход и история, които ги превръщат в
художествена реалност. Още със субективния си подход към обекта – като избор на гледна точка
и фокус, осветление и колорит, с живописната игра на покриви, стени, колони и декоративни ре-
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шетки, Силви Басева изявява позиция, търси поетичното внушение на пейзажа или архитектурата.
Убедено мога да твърдя, че Силви Басева е един от малкото български художници, които
третират проблемите на архитектурния пейзаж с инструментариума на съвременен и оригинален
тип визуално мислене. Във времето на глобалната криза на художествения образ нейното пристрастие към класическия живописен израз и материя, към пластическата изразителност на цвета
и пространството я задържат в традиционното поле на картината. Настоящата изложба представя
една нова фаза от синтеза между точните впечатления от натурата и споделената им емоционална
реакция, както подсказва и текстовият ключ към експозицията. В нея могат да се забележат и
някои различни моменти, например активизацията на цвета, чиито форсирани на места колоритни
стойности играят важна роля в изграждането на общата живописна атмосфера. В крайна сметка
Силви Басева е овладяла напълно умението да вгражда импулсите от ежедневието в един интелектуално пречупен, живописен свят.
Бойка Доневска
„СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО“ – ИЗЛОЖБА НА ИВАН МАНОЙЛОВ
Когато миналата седмица
Иван Манойлов ме покани на
изложбата си (4 – 14.7.2017, галерия „София прес“), обаждането му ме завари пред дървените късноготически скулптури от Дунавската школа на
музея „Белведере“. Стоях пред
различните по големина светци и сцени, ситуирани в различно пространство, различни
с отмити от времето цветни
пластове, но изключително
въздействащи с виталността
си и със сакралността си. Мисля, че нямаше по-подходящо
място за новината за новата
изложба на Иван Манойлов,
защото неговото творчество
Иван Манойлов – Хоро
носи същия заряд – на искреност и откровеност, безхитростност и простота, на дълбоко преклонение пред живописта.
Изложбата е обединена под надслов „Спомен от миналото“, но всъщност това е артистичното ежедневие на художника. В работите, групирани не само по технически признак на акрил
и акварел, се представят и двете емоционални страни на творчеството на Иван Манойлов – лиричната и динамичната. Акварелната серия, която съдържа жанрови сцени, пейзажи и портрети,
е изпълнена с предпочитаната от художника техника „а ла прима“ – като опит за улавянето на
мига, като убежище за спомени. Такива са пейзажите „Селски двор“, в който топлината на летния ден създава усещане за безвремие, импресионистичните цветови акценти в „Тодорини кули“
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подчертават мимолетността на залеза, а жанровата композиция „През Балкана“ е амалгама от
носталгията и романтиката на отминалото време. Особено впечатление между акварелите правят
портретите, наречени „Американецът“ и „Алексо“. Портретуваните са реални личности, които обаче
са само повод за обобщения за тленното и духовното, за наслаждението и аскетизма, за целостта
на духовните лутания.
Подобна е и философията на Иван Манойлов в акрилните му работи, които поради материала
са с различна динамика и колорит. Те са предимно фигурални композиции – многофигурни или еднофигурни, в чиято канава едрите и дребните детайли присъстват равностойно. Всички творби са
част и продължение на един и същ наратив, който е и стилистичен похват, и кредо на художника.
Това са напрегнатите цветови контрасти в небето на „Преди буря“ и „Рибари“, както и вглъбеният
и много личен разказ в „Обущар“ и „Хоро“. Независимо от географската отдалеченост на Добруджа, която е основата на творчеството на Ивайло Петров, между авторите съществува близост в
пластичните и духовните им търсения, насочени към личната идентичност, която се препокрива с
националната. „Инстинктът за живот е по-силен от неговия смисъл!“, казва писателят – философия,
която работите на Иван Манойлов защитават. Животът, който той отъждествява с непрекъснатата
работа в ателието, е веруюто му и пътят, по който неразколебано върви. Защото, дали по-рано или
по-късно, осъзнаваме, че е важен само той...
Бисера Вълева, слово при откриването на изложбата
МИСЛИ ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА НИКОЛАЙ БУЗОВ И ИВАН ТОТЕВ
В ГАЛЕРИЯ U P.A.R.K.
Често си задавам въпросите какво събира двама автори в едно изложбено пространство? В
този случай безусловно това са дългогодишното искрено приятелство с насладата от общуването
и близостта им в идеята за изкуството и създаването му. Както и надеждата у съмишленика да се
появи новото, стойностното и последвалата непреодолима радост от сътвореното. Противник съм
на тезата, че авторите се допълват, че си помагат в сложната и неелементарна кореспонденция
помежду им. Настоящата експозиция е сблъсък на представи и концепция за света и изкуството.
Това е труден за дешифриране диалог между лирическата и геометричната абстракция на живописта и неофигурала на скулптурата. Нямам съмнение в неговия смислов и естетически заряд и
провокативност. Тази изложба поставя въпроси за функцията на изкуството, за неговата „целесъобразност“ и социум, за които в „професионалните среди“ все по-малко се дебатира или умишлено
се избягват подобни разговори.
Николай Бузов и Иван Тотев са артисти, добре познати на публиката с многобройните си
изяви в страната и зад граница. Носители са на множество призове и награди за дългогодишното
си творчество. Излагали са неведнъж заедно в проекта „Четиримата“, презентиран в София, Пловдив, Русе, Варна и Бургас чрез мащабни експозиции. Този път в галерия U P.A.R.K. (юни 2017 г.) са
само двамата в своята творческа зрялост, натрупани познания, култура и ясен, чист пластичен
език. Пред вас са произведения, създадени през последните три-четири години, доказващи последователността в търсенията и намиранията им. Възхищавам се от способността им да съзнават
творенията си, да подхождат с чистота и отговорност към процеса. Те обичат това, което създават,
и категорично отказват да произвеждат артефакти, които се харесват и потребяват от масовата
публика. Това е разбираем и достоен за уважение жест, водещ до опазване и съхранение на авторите, но струващ им твърде скъпо.
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Из изложбата

Николай Бузов е артист, работещ в различни области: рисунката, живописта, фотографията,
инсталацията и модата. Тази поливалентност е характерна за съвременната колегия и му позволява да е жив, актуален, с адекватен изобразителен език. Оставям големите му постижения
в последните изброени медии и тук говоря за живописта и рисунката. Въпреки условностите на
понятийната система Бузов може да бъде определен като лиричен абстракционист и информел.
Информел поради наличието в експозицията на цикъла „Небесни сфери“. В тези картини материята
е преодоляна, цветът и пространството са превърнати в антиматерия посредством свободата на
жеста. Контролът на хаоса е доминантата при създаването им. Възхитително. В циклите „Левитации“ и „Геометрични проекции XYZ“ авторът умело противопоставя на ефирните, монохромни
пространства строга хроматична геометрия. Тези съотношения нарушават плоскостта на изобразителното поле и му придават необятни дълбочини. Николай ни показва и един малкоформатен
цикъл „Пирамиди“, към който съм особено пристрастен и считам, че е качествено постижение
в творчеството му. Характерният висок хроматизъм, чистата геометрия и оптичните илюзии са
компонентите, изграждащи тези прекрасни малки форми. Пояснявам, че те са предшествани от
голямоформатния цикъл картини „Пирамиди“, които определям като един от шедьоврите на автора. Многопосочен като изказ, прекрачващ успешно различни територии, авторът запазва своя
неповторим лиризъм и изящество.
Иван Тотев е другият полюс, не защото работи с друга материя и тримерно пространство,
а защото последователно и убедено отстоява идеите на неофигуративизма. Той е превърнал
скулптирането в осъзнат и аналитичен процес, в изкачване по безкрайната стълба на съвършенството. Иван е крепост, монолитен като личност и идеи за изкуството и като гражданска позиция.
В тази експозиция от последните му произведения е включил любимите „Пристъпващи фигури“,
„Тритаври“, „Обърнатият кораб“ и други. Той моделира формата от вътре навън, изхождайки от
самата ѝ структура. Гледайки скулптурите му, усещам как формата напира мощно и иска да скъса
повърхностите и ръбовете. И осъзнавам защо тези застинали мегалити се родеят с цикладската
скулптура, с египетската и ни отпращат в илюзорната вечност. Авторът строи буквално своите
творения, не го интересува наподобяването. Обхванат е изцяло от стремежа за синтез, от структурирането на обемите. Иван Тотев виртуозно прилага принципите на архитектониката за реали-
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зация на скулптурите си, характерни с мощта и внушенията си. Интересното е, че в тях откриваме
особено изящество, постигнато с безупречно формообразуване и нежни повърхнини, които ти се
иска да погалиш.
Тази изложба е потвърждение, че създаваш ли изкуство с чистота, любов и отговорност, то
ще бъде възприето с необходимото вълнение и съпричастност.
Румен Жеков

СЕДМА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ 2017“ – РАЗГРАД
Националната изложба
„Лудогорие 2017“ е събитие
със значима стойност в културните изяви на града и
страната ни. Организирана от
Община Разград, Художествена галерия „Проф. Илия
Петров“ и СБХ със съдействието на Министерството на културата, тази година тя представя 120 автори и 165 творби,
селектирани от 400 работи на
170 художници от България и
чужбина.
Началото на тази интересна национална проява е
поставено през 1971 г. Първата изложба се организира по
инициатива на художниците
Ангел Гаджев – из изложбата
Ради Неделчев, Веселин Парушев и Васил Карадимов. До
1983 г. се провеждат четири изложби през четири години, след което поради липса на финансиране организирането на изложбата прекъсва. Възстановяването ѝ е през 2013 г. и се провежда през
година. В тазгодишната, седма изложба „Лудогорие“ се откриват раздели „Чуждестранно изкуство“
и „Нетрадиционни форми“ и се създават нови възможности за изява и на български, и на чуждестранни автори. Целта на изложбата според статута е „да привлече вниманието на творците към
североизточния регион“ на България, защото тук наистина има какво да се види.
След основната реконструкция на сградата на ХГ „Проф. Илия Петров“ през 2010 г. Националната изложба „Лудогорие“ се разполага в модерно пространство с всички изисквания на съвременната музейна експозиция. Благодарение на средства от европейски фондове, на съдействието
на Разградската община и на предприемчивостта и усилията в реализиране на идеите на художника Тодор Тодоров – директор на галерията, тя има европейски облик. Този облик създава различен имидж на българското изкуство, когато в неголям град като Разград посетителите влязат
в галерията.
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Темата „Лудогорие“ не е
задължителна според статута
на изложбата. Трябва обаче
да споменем, че темата в едно
произведение е нещо важно,
от нея се тръгва, тя има насочваща, организираща роля.
По мое лично мнение тази
тема би трябвало да има задължителен характер. Мисля,
че това няма да ограничи
свободата на художниците,
а само ще разшири техните
възможности да опознаят и
да разберат нещо повече за
този красив край на България. Когато се пренебрегва
Маргарита Младенова – из изложбата
един съществен елемент от
процеса на създаване на
творбата, могат да се изгубят много ценни неща. И те са
идеята, посланията към зрителите, които всяка творба, посветена на темата „Лудогорие“,
може да отправи към тях.
След прецизния подбор
на журито допуснатите за
участие в изложбата работи
се отличават с изключително
разнообразие в композиционно, пластично и стилово отношение. Пейзажи, портрети,
фигурални и абстрактни композиции, пластични творби се
редуват в залите. Някои от
авторите като Ангел Гаджев,
Антон Гошев, Тодор Тодоров,
Теодор Даскалов, Цветан Казанджиев имат три поредни
участия и можем да проследим тяхното развитие през поТодор Тодоров – из изложбата
следните седем-осем години.
Националната изложба „Лудогорие“ потвърждава необходимостта от подобни национални
колективни изяви, които да съберат на едно място художници от различни региони и поколения. Тя дава в най-общи линии характерното за българската живопис, графика и скулптура в
последно време.
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Тази година журито връчи наградата за живопис на Ангел Гаджев, като сред номинираните
е и Антон Гошев, награден от СБХ. С номинация
за живопис е и Стойко Даскалов, който получи
награда за нетрадиционни форми, а Траяна Панайотова, също сред номинираните, си тръгна от
изложбата с наградата на Министерство на културата за млад автор. Номинирани са и Ангел Карагьозов, Валентин Узунов и Елена Драгулелей от
Румъния, която получи учредения за първи път
тази година приз за чуждестранен художник.
Както обикновено на подобни изложби,
участието на художниците с живописни творби е
най-голямо. И тук работите в разделите „Графика“
и „Скулптура“, взети заедно, са доста по-малко в
сравнение с броя на живописните произведения.
Сред номинираните за графика са Румен Нечев, Цветан Казанджиев, Божидар Тонев и Зоран
Мише, а наградата в категорията получи сливенският художник Веселин Дамянов – ВЕС .
Номинирани за скулптура са Станислава
Анчова, Теодор Даскалов, Крум Шаранков, а наградата получиха Добрин Вътев и Милена Младенова. Интересни попадения имат Тодор Тодоров,
Илия Иванов, Атанас Стоянов.
В последните две изложби като част от експозицията, като закачливо допълнение към нея е
участието на малки художници редом с творбите на изявени и утвърдени автори. Центърът за
работа с деца в Разград, ОУ „Никола Вапцаров“
и Ново българско училище в Нейпървил, Чикаго,
САЩ, показват работите на децата, които внасят
много настроение и искреното детско отношение
към света.
Теодор Даскалов – из изложбата

Дочка Кисьова-Гогова

ЗА ХОРАТА И ПОРТРЕТИТЕ НА ИВАН ПЕНКОВ
6.07. – 31.08 2017, ГАЛЕРИЯ „ВАСКА ЕМАНУИЛОВА“
120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХУДОЖНИКА И 60 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ
Малцина са художниците у нас като Иван Пенков, оставили такова изобилно наследство от
рисунки, скици, ескизи. Непознати до днес, те са съхранени педантично у наследниците – неговите
синове Боян и Джони. Пиша тези редове с благодарност към тях за запазеното обилие и с радост,
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че имам възможност да изследвам в детайли
това все още недооценено творчество.
Обикновено рисунката се смята за помощен жанр, в който се фиксира възникналата художествена идея. В този смисъл тя носи
интимността и свежестта на първото преживяване от природата, хората, вещите. Когато
художникът е надарен със способността да
схваща мигновено характера на човека, а ръката светкавично да го отразява върху листа,
резултатът е проникновен портретен образ с
доминантна идея за този човек. Понякога той
е носен с години, избистрял се е чрез трайни
приятелства или мимолетни симпатии, минал
е през психологически и морални преценки,
за да бъде материализиран с точно подбрана
графична техника – молив, туш, креда, въглен,
темпера.
Рисунката в творчеството на Иван Пенков
има своя философия – за него тя е „душа“ и
„молитва“, а портретната е опит да разсъждава
за позиращия модел, но и да улови чрез образа
Иван Пенков – Портрет на Ато Зайднер, 1948 г.
своето време с присъщите му реалии и детайли. Удивително е как още в нeумелите скици
от фронта профучава ежедневието на една световна война, как в портретите на приятелите от
ранни години Светослав Минков, Панчо Владигеров, Пенчо Георгиев и др. си дава среща гордото
поколение на младите интелектуалци от 20-те години на ХХ век, прославило впоследствие българската духовност по различни континенти. Eкспресивността на тези портрети отстъпва пред
нови успокоени визии – семейното щастие, надничащо от ескизите на съпругата Мери и децата
на художника, достолепието на селския човек и почитта към тежкия му труд. През 40-те и 50-те
години художникът е разбрал, че приятелството е една от най-големите му житейски и психологически опори – редят се скици и портрети на колегите от Художествената академия Илия Бешков,
Андрей Николов, Дечко Узунов, Любомир Далчев, на художници, режисьори, архитекти, изкуствоведи, на най-близките приятели, за които Пенков е написал толкова топли редове в своя дневник
– Тодор Боров, Борис Стоилов, Захари Статков, Никола Станишев, Георги Паунчев и любимия на
всички мъдрец бачо Кольо (д-р Никола Михов). Работници, красиви жени, студенти, деца, селски
музиканти, пияници, чудаци, циганчета – във всеки е намерена поантата на характера, особеното
му човешко излъчване. И тук наблюдателността на сценографа помага за доизмислянето им като
герои на своето време. Герои, които ни гледат от тогавашното настояще с такава дълбочина, че
да възбудят историческата ни любознателност, защото чрез техните достоверни образи то също
е портретирано. Житейското време на Иван Пенков завършва с цикъла автопортрети, правени
малко преди смъртта му – една безпощадна равносметка на собствения живот, нанесъл своите
следи в тях, но и оставил художника с надежда, че докато диша, ще твори, т.е. ще експериментира
в играта на видимо и невидимо с най-изплъзващия се модел – неговото аз.
Милена Георгиева, куратор на изложбата
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130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КИРИЛ ШИВАРОВ
Варна ознаменува 130-годишнината от рождението на своя уважаван съгражданин, видния
български скулптор Кирил Шиваров (15 юли 1887, Варна – 26 март 1938, София). На 5 юли 2017
г. в ГХГ „Борис Георгиев“ на вниманието на варненската общественост бяха представени две
значими юбилейни културни прояви – новоиздаденото, първо у нас изкуствоведско изследване
върху богатото творческо наследство на Шиваров – монографията „Кирил Шиваров. Скулпторът“
на изкуствоведа Румяна Иванова, която е и куратор на юбилейната изложба „Нашият скулптор“.

Кирил Шиваров моделира в мащаб 1:1 фигурата на лъва на Паметника на незнайния воин
в ателието на автора на паметника – Андрей Николов

Монографията „Кирил Шиваров. Скулпторът“ е отпечатана с финансовата подкрепа на Икономически университет – Варна, чиято академична сграда е с уникално скулптиране от Кирил
Шиваров. Книгата е луксозно издание (123 стр., над 200 снимки, албумен раздел, превод на руски,
немски и английски език). Огромното по обем, различно по местонахождението си в страната творчество на скулптора е разгледано в контекста на обществено-историческите условия и културните
процеси у нас през първите десетилетия на ХХ век. Шиваров е сред най-изявените представители
на второто поколение български скулптори. Неговият новаторски влог в самобитно формиращия
се тогава облик на родната художествена култура е безспорен. Творецът с възрожденски плам и
пословично трудолюбие допринася за жанрово-тематичното обогатяване и стилово-пластичното
обновяване на новата българската скулптура и за сближаването ѝ с европейските културни ценности. Той още приживе е признат творчески авторитет, на чийто висок професионализъм доверяват създаването на най-мащабните за времето бронзови колоси, символ на гордия и непобедим
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български дух – портретните
фигури на братята Евлоги и
Христо Георгиеви, фланкиращи входа на Софийския
университет,
увеличението
на лъвските фигури на Паметника на свободата на
връх Шипка, на Паметника
на незнайния воин в София и
др. Шиваров е пионер в осъществяването на синтеза на
монументалната скулптура и
архитектурната среда на динамично благоустрояващите
се тогава български градове.
Най-отрано, творчески интензивно и ползотворно Шиваров
Кирил Шиваров – „Майчинство“, 1920 г., Виена (ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна)
бележи с неповторимост облика на Варна. Той осезателно допринася за европеизирането, модернизирането на своя град,
декорирайки със скулптура най-престижните новопостроени тогава варненски здания като академичната сграда на Икономическия университет – Варна, Гранд-хотел „Ню Йорк“, Софийска банка,
Морското казино и др. Авторът на монографията обстойно се спира както на пионерското дело
на Шиваров в българската монументална и кавалетна пластика, така и на неговото енергично,
целенасочено ратуване за културното възземане и художественото просвещение у нас. Не са
пропуснати и любопитни факти за всеотдайния труженик на изкуството, който бил широко скроен
безсребреник, прочут като Бачо Киро – „душата на артистичната бохема от интелектуалния ни
елит“. В книгата обосновано се акцентира върху тревожния факт, че с годините изкуството на Шиваров все по-плътно се обгръща от анонимност и съществуването му вече е в риск, което налага
неотложни, професионални мерки, за да бъде съхранено за бъдещето.
Другата значима културна проява в юбилейното честване е Юбилейната изложба „Нашият
скулптор“. Именувана е така, както в ранните десетилетия на миналия век варненци с гордост
са наричали Кирил Шиваров – Нашия скулптор. Откриването на експозицията се съвместява с
представянето на монографията за Шиваров. Изложбата е резултат от изследователски труд на
изкуствоведа Румяна Иванова, поставила си за цел да попълни съществуващата празнота (в
местен и национален аспект), свързана с признаването на значимия влог на Кирил Шиваров в
родната култура. Това е първи опит у нас да се даде цялостен поглед върху щедро завещаното
ни творчество на Шиваров, осъществено из цялата ни страна. Експозиционните табла представят
заснетите художествени обекти с научен апарат към тях. Те онагледяват богатото и разностранно
изкуство на автора както в жанрово многообразната монументална пластика, така и в кавалетната скулптура, която в преобладаващата си част е трудно достъпна и в „неизвестност“.
Взаимно допълващи се, съвместени по време и място, двете юбилейни културни прояви са
достоен израз на заслужена почит към именития ни съгражданин и нов, задълбочен етап в цялостното проучване на изкуството на скулптора Шиваров, каквото досега липсваше в българското
изкуствознание.
Румяна Иванова
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120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО – ДИЗАЙНЪТ
Излезе от печат третата книга, посветена на 120-годишнината от основаването на първото
художническо дружество в България. Като кратка предистория ще припомня, че предишните два
тома бяха посветени на изящните и декоративно-приложните изкуства. Както и че изданията излизат паралелно в пълна англоезична версия, което ги прави безкрайно ценни като информативни
възможности и, поне според мен, особено подходящи за подарък на евентуално любопитни към
нашето изкуство чуждестранни колеги.
Настоящата книга продължава и задълбочава вече започнатата систематизация на новото и
съвременното българско изкуство, като този път е
съсредоточена върху дизайна във всичките му многобройни проявления. Тази тематика е подчертано
важна, защото и допреди появата на предишните книги нашата културна публика все пак имаше
някакви изградени представи за художниците „изящници“, докато в този случай печатното издание
буквално пада насред информационна пустош по
отношение на своя обект на проучване. Причината е,
че задълбочени изследователски трудове и научни
систематизации за дизайна в България липсват. И
защото едно начало беше поставено от доц. Незабравка Иванова, но след нейните вече класически
книги и статии сякаш не последва никакво смислено
продължение. След неясната съдба (след 1989 г.) на
архивите на държавните институции в областта на
дизайна проектантските дейности се разтвориха в
анонимността на своята утилитарност. И когато върху корпуса на дизайнерския продукт по правило не е изписано името на неговия създател, когато
няма кой да опише този продукт, да го анализира и впише в информационна структура, то той
неизбежно съществува единствено в ограничената функция на устно предаваната информация,
т.е. на предмодерната културна памет. А дизайнът е дете на модерността и подобна съдба крещи
срещу неговата природа.
Тъкмо затова, да повторя, тематиката на тази книга е важна. Тя хронологизира и анализира.
Разказва чрез доказателството на безброй дизайнерски образци. И така, последователно, в нея
е изведена предисторията на българския дизайн – началата на индустриалното проектиране на
предметните производства по отношение на уреди, интериорен дизайн, мебелно производство,
пространствен дизайн, керамика, текстил, графичен дизайн, илюстрация и т.н. Хронологично разказът продължава в главите „Дизайнът в институционалната система от края на 40-те до средата
на 70-те години на ХХ век“, като особено важна за развитието на дизайнерските дейности у нас е
частта „От приложни изкуства към дизайн“. В нея се проследява промяната на самосъзнанието на
българския приложник, който започва да създава произведения с подчертан авторски почерк. Например в главата „Дизайнът като професионална практика“ е разгледано постъпателното осмисляне на професията на дизайнера от времето на Държавното художествено-индустриално училище до значително нарасналата във всички сфери дизайнерска продукция от 70-те и 80-те години
на ХХ век. Впрочем едно от качествата на тази книга е, че тя с лекота ни връща в миналото, защото
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пред нас са изделия и уреди, които сме притежавали и използвали, често дори без да се замислим
за проектантите, които стоят зад тях. И така – транспортни машини, металорежещи машини, мебели, играчки, калкулатори, бормашини, радиоапарати, перални, телевизори, велосипеди, пишещи
машини, кутиите на първите ни компютри, сервизи (силикати) и... ще спра, защото е безсмислено
да изреждам всички сфери на човешкия живот. Голяма част от книгата е посветена на графичния
дизайн, шрифта, калиграфията, дизайна на книгата и илюстрацията. Вероятно тук е мястото да се
каже, че тази книга, посветена на „продуктите“, сама е уникална дизайнерска вещ. Дело на проф.
Георги Янков и Милена Абанос, трите поредни издания образуват поредица, която носи не само
висока графична култура, но и впечатляваща концептуална и визуална иновативност.
Най-добрите образци на българския дизайн са събрани в това издание. То е написано от
двадесет и трима автори, специалисти в съответните области. Но за съжаление ще е последната
от поредицата. За съжаление, защото съществуват още сфери на нашата художествена култура,
които чакат своето историографиране – например фотографията, реставрацията, изкуствознанието, най-новите технологични форми на изкуство и др. Но, така или иначе, това издание, което е
институционално инициирано и реализирано от фондация „Поддържане на изкуството в България“
и СБХ, изглежда като дело с достатъчно трайна стойност.
Свилен Стефанов
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„ПРЕМЕСТВАНЕ НА ГРАНИЦИ. ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ДИМИТЪР КИРЧЕВ
Пловдивският художник Димитър Кирчев представи своите нови живописни работи в столичната галерия „Гешов“ от 2 до 30 юни 2017 г. В духа на едно постминималистично и постконцептуалистко изразяване видима е специфичната работа на художника с формите, обемите и цвета.
Постигната е монументалност на изображението, както и вътрешен ритъм, пулс на творбите.
Художникът изгражда визуалния образ, като разчита както на философски утаения смисъл, така
и на неочаквани пролуки, на инсайт в работите си. Димитър Кирчев не обича да дава заглавия на
творбите си, поради усилието да ги отмести от конкретността на думите. Затова и названията са
опазени от категоричност и отпращат по-скоро към настроения и многозначност – „Фрагменти“,
„Видение“, „Градеж“ и др.
Абстрактното платно
е винаги по-комуникативно, защото отказът от мимезиса и задължаващото „техне“
отключва потенциала
на въображението и
приобщава към споделяне на универсалното, архетипното.
В работите „Градеж“,
„Храмът“, „Перперикон“ или „Видение“ се
долавя как артистът е
усетил силата на демиургичното начало
в себе си и създава
свят, отнема свят,
променя, премества
границите на съществуващото.
Особено
продуктивен при хуДимитър Кирчев – из изложбата
дожника е респектът
към сакралното, което той открива както
в природата, така и в културните му иконични проявления – храмове, символи, знаци. Димитър
Кирчев напластява цветове, обеми, загатва форми, като наподобява начина, по който визуалните образи атакуват сетивата ни, но във времето се утаяват в съзнанието и остават като амалгама от цветове, мелодии и настроения. Характерна за него е тенденцията към монохромност,
което вероятно е резултат на усилието да се изведе в образ есенциалното на емоцията, която
понякога е стихийна и сложна за овладяване („Видение“ и „Пейзаж I“, „Храмът III“).
Наблюдаваме зрелостта и тишината, усамотеността на артиста. Отделен от спомена, дистанциран, скита и вижда съдбата си през тъжната игра на трайно и мимолетно. Паралелно с вечно
живото на природата са човекът и неговите творения, което откроява тяхната крайност. Оттук и
специфичното звучене на платната – като джаз, като спиричуъл.
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Какво носи в съзнанието си художникът между четката и укритията на самотата, визуализирани в творбите като цветна мъгла и сенки? Стремеж към възвишеното, за да се открие красотата
на непреходното. Пропадания във времето и дързостта на този, който помни движението, губи се
и остава цял. Извървеният път нагоре с достойнство и мъдрост, която очаква не просто да бъде
визуално споделена. Димитър Кирчев се опитва да ни върне спомена от докосването до дълбинното, да ни подари своите проникновения като отместване на границите, в които светът ни полага.
Хубаво е, че и ние можем да си подарим част от тази свобода.
Валентина Маринова
ЗАБРАВЕНИТЕ МАРСИАНСКИ ГРАДОВЕ
ХРИСТО ЙОНКОВ В „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“
В един октомврийски ден на 1845 г. най-знаменитият американски поет романтик на XIX век
Хенри Уадсуорт Лонгфелоу сътворява едно кратко стихотворение от три четиристишия, известно
като „Стрелата и песента“. В свободен текст неговото съдържание може да се преразкаже горедолу така: „Изстрелях стрела в небето и повече не я видях, защото тя беше по-бърза от опита на
погледа да я проследи. Изпях песен и тя някъде се загуби, а кое ли сетиво би успяло да настигне
нейния полет? След много време намерих стрелата си, цяла-целеничка, в клоните на един дъб, а пък
своята песен открих наново в сърцето на приятел.“
Горният спомен е предизвикан от изложбата на Христо Йонков в зала „Райко Алексиев“, вероятно защото тя ме накара да изживея за пореден път горчивото удоволствие от изгубването и
намирането. С нейния автор потенциалът за близост през годините би трябвало да се беше реализирал много по-пълно, отколкото това се случи в действителност. И наистина: той е от Габрово, аз
също, по майчина линия; от един випуск сме, макар и в различни специалности, и той беше един от
първите, с които се сприятелих в Художествената академия. Но после пътищата ни някак се разделиха в географски план и Христо задълго стана най-успешният директор на Приложното училище
в Троян, което дълго още ще живее със създадения от неговата артистична политика престиж.
В творчески аспект неведнъж ми се бе случвало да попадам на неговите творби в керамика, да
харесвам привлекателната им неутилитарна пластика и никак да не се изненадвам от неговите
участия и успехи на престижни международни форуми на керамичното изкуство като Фаенца, Валори, Сарагоса и Борнхолм.
Но сега, след годините на „наблюдения от дистанция“, срещата ми с тази експозиция като че
ли отново ми представи доказателство за възможността човек, без да подозира, да знае и научава достатъчно много за духовните или артистични търсения и пристрастия на друг дори когато
не го е срещал от дълго време. Новата изложба на Христо съвсем не е съставена от поместени в
определено пространство отделни произведения. Тя даже няма и характер на интегрална творба
с пространството като неин неотделим компонент. Онова, което тя е постигнала, е свързването,
амалгамата на всички елементи на експозицията в единна медитативна среда, без звуци, без
благовония и без светлинни ефекти. В тишината на някакво мистично, откъснато от времето състояние, от висотата на някаква недефинирана близост или отдалеченост ми се струва, че мога да
проследя пътя на пироги, поели по течението на река Нигер към митичните, изгубени пустинни
градове Тимбукту и Дженне; да се усетя залутан нейде из изровените в скалите на сахарски
масиви подземни селища на митичните троглотити и гараманти или на техните съвременни наследници в тунизийски Татауин и Матмата, избрани навремето от Джордж Лукас като идеалния
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Христо Йонков – Глинена гора

извънземен фон на неговите „Междузвездни войни“. Полетът на погледа пикира и се рее между
тези неръкотворни ажурни кули, които са едновременно храмове и убежища; заплита се в неразгадаемите смисли на фигурите, с които пръстени съдове, груби идоли и тайнствени артефакти
изписват знаците на неразчетена писменост върху терена на някаква първична условност. Усещането, което глинените структури в изложбата ми внушават, е като за изоставените градове
на планетата Марс, увековечени от Рей Бредбъри в неговите пророчески „Хроники“, в които
обитава само духът на отдавна изтлелите им древни обитатели. Не зная как Христо е достигнал
до визуалния символизъм на едновременно първични и извънвременни асоциации. Вероятно
част от ефекта се дължи на цвета и фактурата на неглазираната глина, която е материята на
всички експонирани творби, напомняща за наносната кал, от която според библейската традиция
Бог извайва Човека и в която Духът вдъхва тайнството на живота. И още нещо, илюстрирано с
дуализма на двата нюанса на изходния материал – светла, почти бяла глина и тъмна, почти черна, – привнесен върху напуснатите от човешкото присъствие „обиталища“ от неизвестно време и
на неизвестно място: светлината и тъмнината, доброто и греховното, ян и ин, слабостта на силата
и силата на слабостта и понякога почти незабележимите, но така важни следи, оставяни върху
изменчивите дюни на времето.
Разходката ми из новата изложба на Христо Йонков съживи позабравени и поизгубени спомени, представи и мечти, по-точно като че ли ми помогна да ги намеря отново, така свежи и истински,
каквито съм ги познавал по-рано – моята стрела и моята песен.
Филип Зидаров
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Изложбата „Български дизайн 2017“ се състоя от 5 до 25 май в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6. В нея взеха участие над 70 дизайнери и над 120 студенти от различни висши учебни
заведения, които представиха дизайнерски образци и проекти, създадени в последните две
години. Идеята на организаторите от секциите „Дизайн“ и „Рекламен дизайн“ бе тя да се превърне във форум, в който да си подадат ръка браншови организации, асоциации и свободни
проектанти, за да представят достиженията си в различните сфери на дизайна – индустриален, продуктов, рекламен, комуникационен, концептуалнен и т.н. За да се обърне вниманието
към значението на образованието по дизайн за бъдещето на българската икономика, третият етаж бе предоставен за проекти на студенти от Националната художествена академия,
Лесотехническия университет, Техническия университет и Нов български университет.

ДИЗАЙН
Отличителен белег на изложбата е нейното заглавие: „Български Дизайн 2017“. То показва
ясно и точно целта на събитието – да представи картина на развитието на дизайна в България, как
се е променил той и какво е днес неговото лице, къде се позиционира съвременният български
дизайн като съществен показател за статуса на индустрията и бизнес средата. Темите за участие
в изложбата „Концептуален дизайн и иновации“ и „Дизайнът в бизнеса и бизнесът дизайн“ също
бяха насочени към съвремието и бъдещето, вместо към историята.
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Изложбата индиректно повдига въпроси, свързани с мястото на дизайна и в България
и напомня за съществуването на дизайнерската професия, която е фундаментална за всяка
индустрия и държава, имаща амбиции да произвежда продукти и да развива икономика. Дори
и фактът, че излизането от Голямата депресия в САЩ се базира основно на маркетингов и дизайнерски подход, доказва, че инвестирането в дизайн е стратегическо за развитието на всяка
една икономика.
За съжаление професията дизайнер в България днес е в немилост от страна на държавата – всеки дизайнер работи самостоятелно, със собствени сили и в огромна конкурентна среда.
Дизайнерската професия е тясно свързана с науката независимо от творческата си природа. Ето
защо тя попада пряко в проблематиката за иновациите, научните разработки и патентоването
на нови продукти. През 60-80-те години на миналия век България е имала национална стратегия
за икономическо развитие чрез дизайна, като водещ е бил Централният институт за промишлена
естетика. Днес такъв център за научни и практически изследвания няма. В западните страни тези
функции са предоставени на университетите, а у нас БАН, единствената платформа за научни изследвания, остана далеч от интересите на държавата. Частният бизнес в България има нисък интерес към патентоване на разработки, което автоматично изключва възможността за контролиране
на процесите за стратегически растеж и се отразява на цялостното позициониране на България
в глобалната карта на научни разработки. А България има нужда от дизайнери, които да проектират и иновират предметната среда. Визионери, креативни личности, създатели – проектанти! Те
са хората, които могат да преобразят икономиката. Хората, които могат да направят ежедневието
по-добро, удобно и красиво.
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Изложбата не дава отговори на проблемите, а само ги представя пред обществото, повдига дебат и алармира както
за достиженията, така и за пропуснатите
възможности. Тя подчертава важността
на връзката между професионалистите,
бизнеса и образователните институции и
необходимостта от комуникация и партньорство между тях. В дискусията по време на изложбата доц. Димитър Добревски
от катедра „Индустриален дизайн“ на НХА
подчерта, че откриването на студентската
изложба е белег за спокойствие и предаване на дизайна в добри ръце: „Проблемите, наследени от трудния и почти
безкрайно проточил се посткомунистически преход, са започнали да намират
свое ново решение. Вече има нова смяна
млади дизайнери, които са активни, предприемчиви и креативни. Те приемат предизвикателството да се справят сами, без
специалната протекция на държавата и
да постигат при това високи и впечатляващи резултати.“
Разбира се, необходимо е реформиране на образованието по дизайн.
Професията дизайнер е изключително
комплексна и динамична, свързана е с
постоянно запознаване с нови факти, технологии и процеси. Настоящите програми са базирани до
голяма степен на добри практики и успешни тенденции през годините, но не е предвидено тези
програми да се променят според условията на пазара и бизнес нуждите на средата. Изразните
средства, с които работят студентите, са предимно софтуерни продукти. Триизмерните визуализации са стандарт в изложените проекти на дизайнерските направления, които имат отношение към
3D формоизграждането. Впечатление прави липсата на използване на технологии за прототипиране. Оскъдно е застъпена материалната презентация, както и свободното проектиране чрез скица
и рисунка. Използването на машини от последно поколение за прототипиране и демонстрации в
учебния процес липсва.
Очертават се две основни посоки в развитието на българския дизайн. Първата е свързана
с изготвяне на национална стратегия за бъдещето на българския дизайн и професията дизайнер
чрез: технологично развитие, реформи в образованието по дизайн и създаване на дизайнерски факултет в НХА, внедряване на дизайнерската професия в институциите, осъвременяване на националната класификация на професиите и длъжностите, засилване на обществената ангажираност
на дизайнерите, активиране на Камарата на дизайнерите в България, намеса в управлението на
държавата чрез дизайнерския подход и др. Дизайнерският подход е характерен начин на мислене
и решаване на проблеми, свързани с новаторството, или на проблеми, при които други методи не
дават позитивен резултат.
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Втората посока е свързана с мястото и облика на българския дизайн по света. Стъпките са:
системно позициониране на български дизайн в световните форуми за дизайн, участие в световни
организации за дизайн, създаване на български дизайнерски интернет портал за реализиране на
връзка със световния бизнес.
Светът навлиза в нова ера с третата индустриална революция и интернет, със стремежа за
енергийна независимост, с роботизацията, отмирането на професии и появата на нови. Предстоят
творчески търсения на изразителност на новия облик, който да характеризира новото време. От
готовността на дизайнерите да реагират адекватно на събитията зависи колко плавен ще бъде
преходът.
В изложбата взеха участие над 70 активно работещи дизайнери и над 120 студенти. Проведената едномесечна организация за подготовка и проектиране на събитието, провеждане на
информационни кампании, селекция, подреждане на експонатите и таблата в рамките на един ден
и не на последно място – откриване на събитието, говорят сами по себе си за колосалната дейност,
извършена в кратки срокове от секционните ръководства.
На първия етаж на „Шипка“ 6 бяха авторите от секция „Рекламен дизайн“. Като най-синтезирано изкуство в сферата на пластичните изкуства той обединява допирните точки на пространствения и графичния дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните
технологии и материали. В експозицията бяха представени проекти и реализации на утвърдени
автори с широк диапазон на професионална изява – рекламни щандове, търговско-рекламни
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пространства, визуални комуникации, музейни експозиции, корпоративен стил, рекламни материали, комерсиална графика, печатни реклами, уебдизайн.
На втория етаж художниците от секция „Дизайн“ показаха достиженията си в индустриалния,
интериорния, модния, текстилния дизайн, дизайна на детски играчки и съоръжения, дизайн на
силикатни форми, комуникационния, концептуалния дизайн и др.
На третия етаж бяха разположени проекти на студенти, изучаващи дизайнерски специалности в НХА, ЛТУ, ТУ, НБУ.
Организаторите на изложбата се погрижиха въпреки трудностите и ниския бюджет да представят пред българската общественост един празник на българския дизайн. Дизайнерите от различни направления се обединиха, за да отправят силно послание към обществото: ние сме тук,
работим и печелим доверието на хората с всеки изминал ден! Харесваме и обичаме професията си
и правим всичко възможно дизайнът да проектира бъдещето – една удобна и красива жизнена
среда. През последните години българският дизайн се отваря все повече към нови хоризонти.
Забелязва се желание за експериментиране, новаторство и търсене на различното.
Сибин Атанасов, председател на секция „Дизайн“ в СБХ
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На 1 април в галерия „Байер“, Стара Загора, се
откри изложбата „Дневници“ на Анна Цоловска,
Бисера Вълева, Лаура Димитрова и Стефан
Алтъков.
От 4 до 23 май ХГ „Борис Георгиев“ – Варна
представи изложба на Иван Милушев като носител на награда от Международното триенале
на акварела – 2016 г. „Това е една колекция
живописни платна, обединена под названието
„Лодката на глупците“, название, инспирирано
от най-известното произведение на Еразъм Ротердамски „Възхвала на глупостта“. И ако литературното произведение от 1509 г. представя
епистоларното творчество на Глупостта, която
се самовъзхвалява, то в картините си художникът Милушев запазва духа му на пародийност в
тематичния си избор и в естетическата си трактовка.“ (Пламена Димитрова-Рачева)

На творческо дълголетие се радва доайенът на
пловдивските художници Иван Поповски, който
показа 54 живописни творби в Градската галерия в Пловдив през юни. На 92 години художникът продължава да създава нови картини и е
активен участник в културния живот на града.

Иван Поповски – из изложбата

През юни в ХГ „Вл. Димитров – Майстора“ в
изложбата „Военни художници през Първата
световна война“ бяха показани творби от фондовете на галериите в Кюстендил и Русе. Наред
с рисунките на Майстора от войнишкото всекидневие бяха показани творби на Димитър Радойков, Крум Иванов и Коста Петров.

Иван Милушев – Лодката на глупците
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„Стъпки“ – ретроспективна изложба на художника Стоян Куцев, организирана в Градската галерия в Пловдив (2 – 13.06.2017). Показаните 25
произведения характеризират различни етапи
от изследването на теми и художествени форми,
занимавали автора през годините. Експозици-
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ята включва творби от циклите: „Аритметичен
ритъм на влязла светлина“ (1991), „Към воайора мизантроп“ (2007), „Знаци и символи“ (2010),
„Червено“ (2014), представящи обекти, пластика,
дигитален печат, живопис.
С „Добри пожелания“ в галерия Le Papillon Елена Стоева се обърна към варненската публика.
В изложбата, заела целия месец май, бяха показани 16 живописни платна.
Дорит Фелдман – детайл от изложбата

За изложбата си „Пресечни точки“ в галерия
„Ракурси“, състояла се през юни, Греди Асса се
обръща към зрителя с покана за пътешествие:
„В изкуството съхраняването на ефимерното
чертае линии в паметта. Тази културна проява
на спомена ме провокира да се отдалеча от реалиите – природа, детайл, и да опитам да уловя
идеята, съновидението, мечтата. Опитът овладява функцията по този омагьосан маршрут. Пътеката води до увлекателно преживяване, извървяно от миналото – едновременно романтично
и географско.“

Елена Стоева – Имало едно време

През юни галерия „София прес“ представи 15
творби на израелската авторка Дорит Фелдман.
По определението на куратора Шърли Мешулам:
„Изложбата представя рефлективно-концептуални основи, съчетание на образи, текстове, исторически документи, древни карти и идеи, заимствани от дисциплини като теология, философия,
археология, поезия, а също така и съвременни
идеи, взети от модерни научни изследвания.“
Творбите са свързани с понятието геофилософия, което съчетава в себе си територията като
географско място и нейното осмисляне и е въведено през 90-те години на миналия век от френските философи Жил Дельоз и Феликс Гатари.

Греди Асса – из изложбата

До края на юни в залата за временни изложби на Регионалния музей за история на София
е подредена изложбата на Велизар Димитров
под надслов „Музеят в света и светът в музея“.
Експозицията включва няколко десетки запазени знаци, които художникът е създал от 1972
до 2015 г.
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XII Традиционна изложба „Светлината“ в
ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол бе открита на
5.06.2017. Целта на организаторите е да представят творчеството на художниците от Ямбол и
региона. Тази година специални гости са трима
художници от Сливен – Петър Кайраков, Стефан
Кънев и Тодор Терзиев.
Изложбата на Бранко Николов в галерия УЛУС
в Белград бе открита на 16 юни 2017 с мултимедийния проект „Няма никой вкъщи“. Авторът
чрез аналитичен способ се занимава с проблемите на миграцията, която по символичен начин
се материализира в изложбеното пространство.
Изложбата представлява инсталация, прожекция на филм, дигитална графика и фотография.
Авторът не коментира причините за миграцията,
а констатира положението, което вече е реалност в наши времена. Осъзнавайки феномена,
Николов гради тъжен амбиент и визуализация
на пропадането и изчезването на малките места.

Бранко Николов – из изложбата

В галерия „Академия“ (3 – 14.07.2017) бяха представени рисунки и скулптури на Димитър Илиев. Художникът е завършил НХА, живее и работи в Димитровград, Сърбия. Благодарение на
неговата инициатива и настоятелност са били
осъществени много срещи между художници
от двете съседни страни. Той е създател на
международния пленер „Погановски манастир“,
който включва неизменно и изявени български
живописци. Димитър Илиев е двигателят за създаването на градската галерия в Димитровград
„Методи (Мета) Петров“.
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От години Светлин Русев посреща рождения си
ден с изложба. На 14 юни в галерия „Нирвана“
се събраха приятели и колеги на неуморния художник, за да го поздравят и да съпреживеят
„Картини с посвещение“.

Светлин Русев – из изложбата

Над 40 творби на Георги Урумов – Калиакра, емблематични за творчеството на големия
български живописец, бяха показани в ХГ
„Борис Георгиев“ – Варна (26.05. – 20.06.2017).
Картините са част от колекциите на Варненската художествена галерия, художествените
галерии в Добрич и Каварна, частни колекции. Беше представено и луксозното издание,
посветено на творчеството на Георги Урумов
– Калиакра.
Двама български творци, които от години живеят и работят в Мадрид, показаха съвместна
изложба в Залата на мадридските дизайнери
на интериор и декорация през юни. Цикълът
„Миграции“ на Милена Йорданова, която е
завършила живопис при проф. Иван Кирков,
поставя човешката личност в центъра на вниманието; човека, който чака, тича, върви и поглежда към хоризонта – динамични карти, изпълнени със символика, търсейки физическата
модулация на чистото движение върху платното. Втората серия „Окото като символ и ключов
знак“ търси пространството и дълбочината,
използвайки многопластното наслагване на
цветовете и пречупването на светлината върху
всеки слой смола. В изложбата участват скулптурите на Крум Байтошев от серията „Кисло-
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род“, вдъхновена от растителните форми. Макар да е завършил графика при проф. Галилей
Симеонов, той експериментира и в областта на
скулптурата. Използвайки специфично рязане
и третиране на метала, авторът постига динамични повърхности с различни патини и текстури. Ботаническата структура на елементите и
играта на сенките в празното карат зрителя да
открива нови пространства и емоции.

Станимир Видев – из изложбата
Из изложбата

Шейсетгодишнина отбелязва с изложба и
скулпторът Херман Гшайдер. „Fingerprints“
(„Отпечатъци“) бе открита на 16 юни в галерия
„Резонанс“. Херман Гшайдер е роден в Бургкирхен, Австрия. Организатор е на няколко скулптурни симпозиума в Инкрайс, Австрия. Работи
като скулптор на свободна практика в Матигхофен. Член е на СБХ. Изложбата е съставена
от 22 скулптури, изработени между 1998 и 2017
г. Творбите са в различни материали – черно
габро, немски травертин, варовик, унгарски червен мрамор, сиенит, гранит, дърво и др.
Галерия Le Papillon представя изкуството на
пловдивския художник Станимир Видев, автор
със силно присъствие в съвременната култура. С изложбата във Варна (5 – 29.06.2017) той
отбелязва своята 60-годишнина, като показва
най-новите си творби, подготвени специално за
случая.

„Градски и морски пейзажи“ – изложба на бургаския художник Ненко Чанев, бе открита на
15 юни в ХГ „Петко Чурчулиев“ – Димитровград.
Авторът се представя пред публиката на града
с 23 акварелни и маслени творби, в които „е стаено усещането за морския вятър в тишината на
бургаските вечери“.
Жанет Левордашка гостува в Плевен, в Арт
център Къща на художниците, с 30 живописни
платна, включително и рисувани върху коприна.
И в тази изложба авторката утвърждава отличителния си експресивен стил. Смелият рисунък
сякаш излиза от платното и увлича в този устрем погледа на зрителя към имагинерни, приказни пространства. Художничката е пренесла
в тях цветовете, които ни заобикалят в нашето
всекидневие, природни форми, флорални детайли с хиперболизирани контрасти и интензитет на
колорита. Фрагменти от видимия свят са претворени в ярка утопична картина, емоционално за-
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редена и изразително възторжена. След Плевен
авторката гостува в галерия „Серякова къща“ в
Троян до 22 юли.

Микио Саито (Япония), Мюге Йълдъз (Турция/
Великобритания), Мустафа Бога (Турция), Нела
Хасанбегович и Даниел Премец (Босна и Херцеговина), Нено Белчев (България), Роуън Фостър (САЩ), Вендимагегн Белете (Етиопия/Норвегия). Гости и събития: Интердисциплинарен
творчески колектив: Дилмана Йорданова, Искра
Проданова, Мирян Колев, Михаела Каваданска
(България) – Аудио-визуален пърформанс; „555
Gabelstaplerfahrer”: Шарлоте Шеер, Робърт
Порт, Даниел Ситбон (Германия) – Концептуална
акустична музика за средни и големи асансьори
с акордеон, контрабас и цигулка.

Роуън Фостър (вляво) работи по скулптурата
си, Даниел Ситбон свири на цигулка; вдясно е
„мумифицираният“ заек на Нено Белчев
Жанет Левордашка – из изложбата

„Вълнения“ („Motions“) е мотото на XXVI арт
фестивал „Процес – Пространство“. Той се състоя през юни в Русе. В тазгодишното издание
на най-дълго съществуващия у нас фестивал
за съвременно изкуство се включиха 21 участници и 8 гости от 18 страни. Досега фестивала са посетили над 500 артисти от цял свят. А
ето и всички участници и гости: Бен Коиачето
(Великобритания/Австралия), Бистра Льошевалие и Йоаким Глием (Франция), Крисия Мироиу
(Румъния), Дидие Майо (Белгия), Еева Лииса Пухакка (Финландия/Германия), Емма Ууд (Великобритания), Херман Ламерс и Иво ван дер Ват
(Нидерландия), Ивона Иванова (България), Ким
Доти Хахман (Германия), Магнус Лоджи Кристинсон (Исландия/Финландия), Маркос Видал (Испания), Марта Влусек (Полша/Великобритания),
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От 7 до 16 юни Стара Загора бе домакин на
XXII пленер по живопис „Дружба“. Доц. Злати Златев, организатор на пленера и председател на представителството на СБХ в Стара
Загора, е поканил за участие доц. Анна Цоловска от София, Цветан Казанджиев от Ямбол, Румен Рачев от Казанлък, Добрин Вътев
от Бургас, Георги Стойнев от Димитровград,
доц. Маринета Млячкова от Велико Търново,
Любен Генов от София, Никола Москов и Милен
Иванов от Стара Загора. Изложбата с творбите
на пленеристите беше представена в галерия
„Байер“ на 16 юни.
Николай Маринов представи своята изложба
„Отново към Пловдив“ в пловдивската галерия
„Червеното пони“ (юни – юли 2017). Авторът
доразвива своя интерес към емоционалните
пространства на личността, към явните, видими
и невидими знаци, цветове и форми на заобика-
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лящата среда, към необяснимите хоризонти на
вдъхновението и самоусъвършенстването.

Василев. Известен с многоцветните си литографии, художникът се показва в напълно ново
амплоа, променяйки изцяло медията. Сложно
композирана, изложбата включва дигитална
живопис и инсталации. Историята, която авторът
разказва в залата, е основана на действителни
събития и може да бъде продължена на друго
място и по всяко време.

Николай Маринов – из изложбата

Валери Василев – из изложбата

Секция „Монументални изкуства“ организира
пленер „Боженци“ от 13 до 19 юли в базата на
СБХ в селото. Участват проф. Илия Илиев, Йорданка Илиева, Венера Константинова, Любомил
Драганов, Цветан Стоянов, Иванина Тодорова
и Евгения Ботева. Участниците посетиха Бялото училище на Николай Панайотов в с. Стоките
и новата църква в Ловеч, която се изписва от
Владимир Аврамов – и двамата художници са
членове на секцията организатор. Работите от
пленера ще бъдат показани в галерия „Май“ –
Сливен.

На 4 юли 2017 г. в ХГ „Борис Георгиев“ – Варна
се откри юбилейната изложба на Сашо Анастасов „Като Феникс“. Изложбата представя живопис и графика от периода 2016 – 2017 г. , както
и ретроспекция на проекти, включващи живопис, графика, фотография, обекти и видео. Към
всеки от тези проекти, реализирани от 2000 до
2013 г., са добавени нови непоказвани творби.

Скулпторът проф. Емил Мирчев и художникът
Здравко Стойнев бяха удостоени с първа награда за участието си в изложбата конкурс,
посветена на 180-годишнината от рождението
на Васил Левски. Изложбата, в която участваха
25 автори с 40 творби, бе организирана от Община Перник, ХГ „Любен Гайдаров” и представителството на СБХ в града.

В камерното пространство на софийската галерия за съвременно изкуство [a]cube Иван Нинов
представя изложбата си „Малък формат“ (20.06.
– 15.07.2017) – 18 графики суха игла, в които
може да се разпознае пътят на артиста от последните три години до днес. Самоограничена в
изразните средства, в степените на сиво от черно до бяло, графиката е предизвикателство, а в
тесните рамки на абстрактния минимализъм е
препятствие за мнозина… За Иван Нинов е просто начин на изразяване, чиста емоция, превърната в категорична естетика.

От 16 юни до 7 юли галерия „Райко Алексиев“ бе
заета от „Домът на Густав“ – изложба на Валери
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АНАСТАС КОНСТАНТИНОВ (1956 – 2017)
Роден е в Пещера. Завършва Великотърновския университет, специалност „Живопис“,
при проф. Александър Терзиев през 1982 г. В творческата му биография са вписани повече
от 40 самостоятелни и 120 групови изложби.
В последните пет години Анастас Константинов е част от петгодишен проект за представяне на творчеството му в престижни арт панаири като Select Fair 2012 в Art Basel Miami
Beach (САЩ), Select Fair New York City 2014 и много други. Негови творби са притежание
на Националната галерия, СГХГ и почти всички градски художествени галерии в България;
на акционери в МОМА – Ню Йорк, също така и на значими колекции в Европа, Съединени
щати, Обединените арабски емирства, Япония и др.

ПРОФ. ЕМИЛ МИРЧЕВ (1950 – 2017)
Роден е в село Друлан, Пернишко, в семейство на учители. Завършва Художествената
гимназия в София, след това – Художествената академия, специалност „Скулптура“, при
проф. Борис Гондов през 1974 г. Професор в катедра „Скулптура“ в НХА.
Емил Мирчев работи в областта на монументалната и кавалетната скулптура; използва класическите материали камък, бронз, дърво.
Негови творби се намират в редица престижни галерии и колекции – Националната
галерия, СГХГ, колекция „Хуго Вутен“ – Белгия, и др

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ (1958 – 2017)
Ловешкият скулптор завършва училището по дърворезба в Трявна. През 1984 г. се дипломира във Великотърновския университет, специалност „Скулптура“, при проф. Ненко
Маров. Известен е с нестандартните си художествени акции. Участията му на международни форуми на скулптори с резачка му донасят уважението на колеги и много приятелства. Създател е на приказни детски площадки и съоръжения от дърво в множество
паркове в България и в различни европейски страни.
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„120 години българско изкуство. Дизайн“ може да бъде
закупена от СБХ. Книгата е в две издания – на български
и на английски език. Цена: 60 лв., за членове на СБХ – 45 лв.

