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

за членове на СБХ лева за легло

за гости на СБХ лева за легло

1. с. Боженци

13,00

15,00

2. гр. Вършец

затворена

3. гр. Долна баня

затворена
15,00

4. Велико Търново

забележка

20,00
ползване на цялата
къща за 1 ден

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

5. КК Албена

55,00

92,00

май, юни и септември

65,00

103,00

юли и август

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

юли, август,
до 10 септември

цени за членове на СБХ и семействата
им в лева

цени за външни лица
в лева

40,00
15,00
50,00

стая за двама
за допълнително легло
ателие за двама

60,00

55,00
20,00
70,00

стая за двама
за допълнително легло
ателие за двама

85,00

70,00

105,00

В таксата за ползване на базата в гр. Созопол е включена нощувка и закуска. За желаещите
да ползват ресторанта на хотела за обяд и вечеря има 10% отстъпка от цената.
Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 (три) дни от датата на резервацията в
счетоводството на СБХ, след подписване на декларация и предоставената квитанция за
платен членски внос и за текущата година.
Записвания – при Женя Вълчева, в счетоводството на СБХ, тел. 02 948 37 42
8. с. Шкорпиловци: Запитвания за резервация за почивка се приемат само на телефон:
0882 423 061, фирма МАМА ООД, която изцяло поддържа и обслужва базата. Членовете на
СБХ, които са заплатили членския си внос, могат да се възползват от предлаганите услуги
с 15% отстъпка. Заплащането се извършва на място в базата.
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програма

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
Изложба на дипломираните бакалаври от НХА
28 юни – 7 юли 2018 г., ет. 4
откриване – 28 юни, 18 часа
Конкурс за специализация в ателиетата на Сите де-з-ар
10 – 29 юли 2018 г., ет. 4
откриване – 10 юли, 18 часа
Изложба на представителството на СБХ – Благоевград
17 – 30 юли 2018 г., ет. 2
откриване – 17 юли, 18 часа
Изложба на представителството на СБХ – Велико Търново
17 – 30 юли 2018 г., ет. 1
откриване – 17 юли, 18,30 часа

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„Началото. Галерията на улица „Раковски“ 125“
25 юни – 28 юли 2018 г.
откриване – 25 юни, 18 ч.

СБХ ИЗЛИЗА В ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ПРЕЗ АВГУСТ
Администрацията и изложбените зали на СБХ на ул. „Шипка“ 6 ще бъдат в
отпуск. Първият работен ден е 1 септември 2018 г.
Уважаеми колеги, периодичността на бюлетина не позволява да публикуваме
съобщения за конкурси и симпозиуми достатъчно рано. Използвайте сайта на СБХ
(sbhart.com), където информацията се публикува веднага след получаването ѝ.
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ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ В НАШИЯ САЙТ

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

ЗАТВОРЕНА БАЗА

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

ЛОГО НА СБХ

При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни
материали (постери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ
задължително трябва да се използва единствено запазеният знак (лого) на
СБХ с автор Стефан Кънчев.
Знакът се изтегля от сайта sbhart.com. Преди отпечатване материалите
се съгласуват с Информационния отдел (press@sbhart.com).

ДАРЯВАЙТЕ ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА СБХ

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

СЛЕД ИЗЛОЖБА

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

ПОРТФОЛИО В УЕБСАЙТА НА СБХ

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

Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се
заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се
възползват от създавания фотоархив по всяко време при издаване на каталози и
други материали или за личен архив и да получат снимки за печат на електронен
носител при следните условия:
• членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС.

БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2018
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Биенале „Тенец“ се провежда в град Монтана. Организира се на всеки две години.
За първи път е проведено през 2014 г. В него могат да участват художници с
произведения на живописта, скулптурата, графиката и приложните изкуства.
ОРГАНИЗАТОРИ:
Община Монтана, Съюз на българските художници (СБХ), Художествена галерия
„Кирил Петров“ – Монтана, Представителство на СБХ – Монтана, Дружество
на художниците „Тенец“ – Монтана.
Провежда се под патронажа на кмета на община Монтана.
РЕГЛАМЕНТ:
Могат да участват всички художници с творби, които са създадени през
последните три години и не са участвали и награждавани в други изложби и
конкурси.
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и
приложни изкуства. Авторите могат да представят до три творби от всеки
раздел.
Максимален размер на творбите – 100 см. Творбите се предават в подходящ
за експониране вид. Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 10
до 18 септември 2018 г., като задължително се попълва формуляр за участие,
приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията
за участие, който може да бъде изтеглен от сайта на СБХ sbhart.com или от
страницата на община Монтана www.montana.bg.
Авторите от страната да изпращат живописните творби на адрес:
3400 Монтана, ул. „Цар Борис III“ 19, Художествена галерия „Кирил Петров“. За
контакт: Любомир Мечков, тел. 0889 70 13 67; 096 30 72 18
Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства да се
изпращат на адрес:
3400 Монтана, бул.„Трети март“ 64, галерия „Кутловица“.
За контакт: Дончо Планински, тел.: 0886 06 44 41
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Творбите се оценяват от жури, съставено от представители на СБХ и община
Монтана, назначено със заповед на кмета на община Монтана.
Изложбата се открива на 1 октомври 2018 г. в ХГ „Кирил Петров“ и галерия
„Кутловица“ – град Монтана, от 17.30 часа и ще продължи до 1 ноември 2018 г.
НАГРАДИ:
Награда на СБХ – 1000 лв.
Награда на името на Йордан Радичков от община Монтана – 1000 лв.
Четири равностойни награди във всеки раздел – по 800 лв.
Награда за млад автор до 30 години от сдружение „Приятели на Радичков“ – 500 лв.
Наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат
от ХГ „Кирил Петров“. Транспортните разходи са за сметка на авторите.
Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават
собственост на ХГ „Кирил Петров“ – Монтана. Организаторите си запазват
правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на
изложбата, каталози и други.

XVI МЕЖДУНАРОДЕН КОМИКС ФЕСТИВАЛ – БЕЛГРАД 2018
Фестивалът ще се проведе от 27 до 30 септември.
Краен срок за кандидатстване – 15 август.

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 (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 ще бъдат определени
официални награди, награди за спонсори и за изложба на фестивала.
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НАГРАДИ:
• Голяма награда на фестивала (1000 евро)
• Награди за: най-добър комикс в традиционен стил, най-добър алтернативен
комикс, най-добър 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
www.facebook.com/comicsfest
e-mail: salonstripaskc@gmail.com

СТИПЕНДИЯ „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ (PER ASPERA AD ASTRA)

Екипът на фондация „Културни перспективи“ си е поставил амбициозната
задача да открива талантливи млади артисти и да подкрепя онези от тях,
чиито качества на личността, характер и талант показват потенциал да се
превърнат в суверенни артисти. Водеща е идеята да се поощряват кандидати,
които имат потенциал да поемат по пътя на устойчиво развитие, да оставят
трайни следи и да формира тенденции.
Заедно с КЦМ 2000 Груп фондация „Културни перспективи“ учредява национална
стипендия „С усилия към звездите“ (Per aspera ad astra). Кандидатстването
за стипендията се провежда от 24 май до 1 септември 2018 г. Тя включва
осигуряване на финансова подкрепа за реализацията на личен проект, с който
участникът е кандидатствал в конкурса. В зависимост от показаните
резултати стипендиантите ще могат да получат и продължаваща подкрепа.
Всеки стипендиант в съответната категория ще бъде съпътстван в рамките
на една година от ментор – пет изключителни личности и свободни артисти,
поставящи стандарти на световната културна сцена. През 2018 година
стипендиантите в отделните категории ще бъдат съветвани и окуражавани
от Недко Солаков, Георги Господинов, Красимира Стоянова, Галина Борисова и
Явор Гърдев.
Екипът на учредители, ментори и съмишленици, който стои зад инициативата,
силно вярва в обединяващата сила на изкуството и гледа на „С усилия към
звездите“ (Per aspera ad astra) не просто като на конкурс за стипендия, а като
на един нов начин на мислене, който ще демонстрира как се случва промяната
към устойчиво развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА:
culturalperspectives.eu
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СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА НАЙДЕН ПЕТКОВ

Галерия „Шипка“ 6, 10 – 30 май 2018 г.
С настоящата изложба, посветена на
100-годишнината от рождението на
Найден Петков, почитаме паметта на
един от най-големите български художници от втората половина на XX век.
Колкото повече се отдалечава от нас
денят на неговата кончина, толкова повече нараства и добива релефност значимостта на неговото творчество.
В изложбата са представени картини,
собственост на различни художествени

галерии в страната, както и няколко рисунки с креда и въглен, които са притежание на наследниците на художника.
Найден Петков израства и се утвърждава като художник на базата на вековните традиции на класическата европейска живопис. Това се отнася както до
жанровата морфология, така и до работата му с тона и с фактурата. Заедно
с това той е изцяло потопен в своето
време, но – което е твърде показателно
– без да плаща евтин данък на конюнктурата, подобно на доста свои събратя от
втората половина на XX век. Това своеобразно двуединство на неговия плас-

Найден Петков / Балчишка къща, 1975 г.
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тичен мироглед, както и на рисунъчния
и на живописния му почерк, му дава възможност естествено и по право да заеме място на утвърден класик в нашето
изобразително изкуство.
Като художник, за когото преди всичко е
важен, така да се каже, първоначалният
мощен творчески импулс, той се движи в пространството на установените живописни подразделения (портрет,
пейзаж, интериор), без да се придържа
стриктно към приетите вътрешни
граници, свободно преминавайки и синтезирайки отделните жанрове в цялостни визуално-пластически образи,
преминавайки отвъд нормативните бариери. Пейзажът при него като правило
е повече от пейзаж, портретът – повече от портрет и т.н. Художникът успява, казано метафорично, да компресира в
своите творби огромен обем от духовно налягане. Тази особеност на неговия
подход към картината при относително опростените и статично оформени
(вертикали, хоризонтали) композиционни структури повишава съдържателните и, най-важното, сдържано-експресивните интонации на живописните му
внушения.
Този висок вътрешен, но външно неафиширан мощен образен заряд придобива
своите физически проекции в една живопис, която бихме могли да определим
като своеобразно аскетична по отношение на колористиката. Найден Петков
определено притежава собствен стил и
индивидуална разпознаваемост като художник, без да изпада в автостереотип
и монотонна унификация в търсенето на
собствена „запазена марка“, присъща на
автори от по-скромен калибър. А това
е така, тъй като той подхожда индивидуално и конкретно към решаването на
поредната си задача. В този смисъл сти-

Найден Петков / Портрет на момче, 1968 г.

ловото единство при него се осъществява на по-високо равнище, определено
от органичната цялостност на неговия
пластичен мироглед.
Найден Петков е лаконичен в своята
пластика, в своя живописен почерк. За
него важи максимата „по-малкото е повече“. Художникът използва сравнително ограничен регистър от цветове и
тонове (умбри, землисти, кафяви и т.н.),
които оркестрира изключително богато
и разнообразно – със смели и релефни живописни щрихи, с петна и форми, изградени със суха и полусуха четка, с линеарни и тонални акценти, нанесени с виртуозността на източен калиграф от
най-висока проба. И най-тривиалните и
сякаш безцветни форми и мотиви зазвучават в пестеливи монохромни хармонии, които будят у зрителя очарование и
възхищение, както и преклонение пред
неговото неподражаемо майсторство.
Чавдар Попов
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60 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА РУМЕН ЛАПТЕВ
Изложба в галерия „София прес“
14 – 25 май 2018 г.

Така се случи, че като млад асистент в
Художествената академия бях натоварен да рецензирам дипломната работа
на Румен Лаптев. Беше запомняща се защита. От една страна, заради „нахалната“ за 1988 г. демонстрация на свобода
(повечето произведения бяха на границата на фигуративността, а някои – откровено абстрактни) и от друга, заради
изключителната култура на поднасяне.
Ето цитат от експозето ми тогава:
„Той е роден колорист, може с часове да
наблюдава обект или състояние на природата, или промените на светлината
и после като на шега да нахвърля върху
живописната основа въображаемите си
видения. Притежава удивителната способност да материализира състояния
без сюжетна определеност с артистична изтънченост и художествен вкус.“
По-нататъшното битие на художника
потвърди и разви тези мои тогавашни
разсъждения. Дори бих казал, че благодарение на вродената си интелигентност
и натрупания през годините професионален опит той успя да изгради собствена разпознаваема художествена система.
Живописта на Лаптев е интуитивна и
чувствена, тя докосва сетивата деликатно и е привлекателна, без да е красива. Тя може да бъде почувствана само от
добре образован и впечатлителен зрител. Тази живопис е особена, елитарна
и аристократична. Тя вибрира от меки
„пастелни“ тоналности до драматични
акценти на черното, бялото, кобалта и
кадмиевите жълти и червени.
Лаптев беше странна птица, предимно
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нощна. Правеше големи творчески паузи, за да възкръсне отново за живописта
и за онази публика, която ще се опита да
разбере един неординерен и своеобразен
художник.
Така се случи и през май 2008 г., когато
направи изложба в салоните на СБХ. Тази
изложба се оказа повод и основание за
хабилитирането му като доцент в НБУ,
където вече преподаваше. По стечение
на обстоятелствата двадесет години
по-късно аз отново му бях рецензент.
Това ми дава основание да разкажа някои
интересни неща, които остават заключени в архивите на Научния съвет.
Много интересен е начинът, по който
тогава Лаптев поднесе така наречената „Справка за приносите към хабилитационния труд“. Изложението беше под
формата на две есета, наречени „Живопис – картина“ и „Живописта – жертва
на спасение“.
Още тогава приветствах тази волност, която за пореден път доказа, че
само необремененият от графомански и
наукообразни скрупули художник може да
си позволи това. В първото есе авторът обяснява, че идеята за хабилитацията е въпросната изложба – „Проект,
замислен за определено пространство
и време, който ми даваше възможност
на един дъх да споделя иначе категорични, зрели идеи и възгледи“. По-нататък
споделя: „Сега, изправен пред предизвикателствата на този конкурс, трябва
с „думи за живопис“ да споделя своето
„символ-верую“.“ А то в изповедалната
форма „приноси“ би изглеждало така:
– Не илюстрирам, а създавам символи
– Обичам недоизказаните форми
– Не рисувам предмети, а състояния
– Глух съм за логореята в живописта
– Харесвам знаковата многозначност
– Експресията е по-краткият път за
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Румен Лаптев / Без заглавие

общуване (в света на грамотните) –
и по-съдържателният
- Поривът има цвят!
Във второто есе Лаптев споделя: „Ще
използвам случая на глас да изясня проблеми, всъщност делнични“. А те са от
нравствен характер в попрището на
живописта.
Тук авторът разкрива наистина своето
творческо верую. Интелигентно, синтетично и откровено той декларира
мястото си в съвременната художествена реалност. За краткост ще цитирам
само финала на изложението, но си стру-

ва вниманието на любопитния читател:
„Случва се често да даваме рамо извън
живописните аргументи. Дали вербалната и прочее „подкрепи“ не се превръщат в решаващо съществени?! Съвременното артистично преживяване чрез
интегрираните форми на изказ може да
е модерно и с идеалите на добрия вкус,
но може да си остане, уви, само сприхав
репортаж.“
Какво да добавя, освен да премълча съдържателно?!
Не ми е приятно да говоря за Румен в минало време. Виждам откритото му и оду-
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хотворено лице, високо чело, бледа кожа,
светъл поглед и коси, вързани на опашка. Осанка на обеднял дворянин, дошъл
да ни удостои за кратко с благородното
си присъствие… Обаятелен и остроумен
събеседник, с когото с часове разговаряме за какво ли не – от международното
положение, през реколтата от грозде,
качествата на руските и недостатъците на китайските бои до спекулациите
в съвременното изкуство и конформизма
на нашето поколение…
Понякога, предимно нощем, продължавам
да разговарям с него за изгубеното време, човешките слабости, надеждата, че
има смисъл, и други обикновени неща…

Ивайло Мирчев

„ПРИВЛИЧАНЕ“ –
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА
КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА

Галерия на СБХ, 6 – 30 юни 2018 г.
Това не е първата изложба на Красимира
Михайлова, която откривам. Но въпреки
това новите картини ме изненадват.
Уж в тях откривам познатите стилови похвати, но те звучат неочаквано
свежо и завладяващо. И пак оставаме
учудени от неизчерпаемата енергия на
художничката, която се излива в многобройните платна. Именно тя не я оставя пасивна и равнодушна към природния
мотив, именно тя преработва впечатлението в емоционален императив. Богатата чувствителност на Краси има
нужда от постоянна изява в стихове и
картини.
И като поет, и като живописец Красимира Михайлова търси диалог със себе
си. Това е предимството на твореца –
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той може да материализира душевния си
свят в думи или образи и по този начин
да го сподели с другите. В живописта на
Краси светът се изменя съобразно с настроението. Той може да е земята от
геологическа ера: сякаш планините са
току-що нагънати от мощни тектонични процеси, а животът още липсва.
Той може да бъде и свят, в който времената се срещат: облаците над манастира са не толкова атмосферни явления,
колкото нахлуващи в пространството
епохи. Той може да бъде емоционалният
свят на лириката: богатите тонови
гами на потънали в себе си пейзажи. Той
може да бъде и утопичният свят на романтиката: леко стилизирани природни
форми, изплуващи от атмосферата на
призрачен колорит. Но той може да бъде
и амалгама от цветни, почти агресивни изблици. Човекът рядко се появява в
платната на художничката, макар че тя
е добра портретистка. И въпреки това
те са винаги стоплени от човешкото
присъствие, това на самата авторка,
което прави от пейзажите картини.
В платната на Красимира Михайлова
правата линия липсва. Всичко се извива,
завърта, движи. И тази динамика на ли-

Красимира Михайлова / Искърско дефиле
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нията и мазката предава самия процес
на раждането на картинния образ. Дори
в урбанистичните пейзажи (цикълът
„Санторини“) архитектурните форми се
смекчават, улиците и стълбите лениво
криволичат. Като че ли времето тече
забавено и се измерва не с часове и дни,
а с епохи.
Не прякото отражение, а ставането на
света интересува художничката. Понякога това раждане е трудно – фактурата осезателно издава борбата с материалността на природните обекти.
Друг път образът сякаш се изпява, в
трети тип картини реалността се разтопява в експресивни, почти сурови
цветове. Тези платна карат зрителя да
почувства, да изживее процеса на създаване на картината, а оттук – и да се
приобщи към съответното настроение.
Може би поради това юбилейната
изложба е наречена „Привличане“?
Иван Маразов

ИЗЛОЖБА НА ИВАН ДИМОВ
В ГАЛЕРИЯ „АКАДЕМИЯ“
10 май – 1 юни 2018 г.

Иван Димов е достатъчно известен на
публиката като един от най-изтъкнатите художници от своето поколение.
Този път той представя на вниманието
ни прецизно подбрана колекция от малко
познати или непоказвани картини, които дават добра представа за последните тенденции и насоки в живописното
му творчество.
Наред с портретите и фигуралните
композиции, които е включил в експозицията, Иван Димов продължава да разработва вечната тема на своето изкуство
– светът на детството и на родното

Иван Димов / Портрет на Румен Стоянов

място като извор на вдъхновение и като
своеобразен, личностно обагрен микрокосмос, посредством който той общува
с големия свят. Авторът разкрива, както и в редица предишни свои опуси, носталгични интонации, богат пласт от
асоциации и от амбивалентни емоционални състояния в една своеобразна археология на паметта. Фигуративни и абстрактни образни отломки от миналото, от детството, от спомените и от
сънищата плуват в някакво имагинерно
и пулсиращо пластическо пространство,
в което мотивите сякаш се разтварят
в особена лирична атмосфера.
Всичко това се излива в още по-богати отпреди, нюансирани и прелестни в
своята привлекателна колористика цветосъчетания и тонални съзвучия, чрез
които художникът изгражда и формите, и средата на своите видения. Тази
общодостъпна поетичност на неговия
образен свят е еднакво привлекателна и
ценена както от специалистите, така и
от значително по-широк кръг любители
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на изобразителното изкуство.
Художникът е достигнал до степените
на автентичната творческа зрялост и
умъдреност. Верен на себе си и заедно с
това обновен посвоему, Иван Димов и
днес е все така значим с индивидуалния
си принос в съвременното ни изкуство.
Чавдар Попов

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА
СЕКЦИЯ „ДЪРВОРЕЗБА“ НА СБХ
И ХУДОЖЕСТВЕН ОБЛОГ В ТРЯВНА,
ЧАСТ ОТ ДНИТЕ НА ДЪРВОРЕЗБАТА
4 – 6 май 2018 г.

Традициите са началото, посоката, ценностите. Тлеещи въглени. Те са живи в
Трявна. Пази ги Националната гимназия
за приложни изкуства „Тревненска школа“ и ги предава на младите. Това е мисия,
служение в храма на изкуството, което
е самият живот. Хубаво е, че Дните на
дърворезбата в Трявна се превръщат в
голям празник – на училището, на града,
на майсторите и творците на красота.
Това е бъдещето. Посоката е вярна.
В галерия „Казаков“ към Специализирания музей в Трявна на 4 май бе открита
представителна изложба на изявени български творци – скулптори и резбари от
различни поколения, представители на
различни стилови направления в нашето пластично изкуство. Обединява ги
любовта към дървото като материал,
може би най-трудно поддаващ се на обработване поради самото му естество
– предишният живот в него. Чувство
на отговорност има творецът, който
работи с дърво: той му дава нов живот,
нова форма и така го увековечава. Това
е съдба. В нея са енергията и вярата, че
оставя нещо, което ще пребъде.
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В изложбата са показани творби на Антон Дончев, Роберт Цанев, Орфей Миндов, Мариана Манева, Николай Мартинов,
Георги Великов, Ангел Стефанов, Йордан
Йорданов, Боян Александров, Николай
Златанов, Иван Цекин и др.
Българската модернистична резба държи най-силна връзка с традицията – Антон Дончев, Ангел Стефанов, Христо
Кирилов и др. В нея са дълбоко вкоренени
емоционалните състояния на Аза, на човека, който се люшка между радостта и
страданието, две бездни, между които
търси мир. Там са ежедневният труд,
домашното огнище, закрилниците на
дома и духовете на предците. Там е силата на рода, могъществото на безплътните сили – ангелите и светците, там
е Христос на кръста, християнството
и православието. Това са нашите опори
като народ. Тези теми са винаги актуални, независимо от стилистичните варианти и избора на гледна точка. Те присъстват в нашето изкуство, защото са
самият живот.
Антон Дончев е от авторите, с които
българският модернизъм достига своя
апогей и завършеност. Всяка негова
творба носи философско послание. Неговите хора, животни и птици са неразривно свързани, те са част от руслото,
в което тече животът. При Антон Дончев всичко е живо, свързано и подчинено на един ритъм – съществуването.
Страдат всички, болката е присъща на
живите същества, тя е част от непресъхващата мъдрост на целостта,
на узряването. Всяко негово създание,
работено в дълбок релеф, представено
в композиция с други живи създания, има
своя индивидуалност. Това постижение
на големия наш скулптор остава ненадминато в модерната българска резба.
Ангел Стефанов носи своя чувствител-
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Роберт Цанев / Кокошка

Орфей Миндов / Ритъм

ност към дървото. Неговото изкуство
продължава духа на традицията, стои на
дълбоки духовни опори – в християнската чувствителност, в патриархалната
атмосфера, в почитта към жената.
Николай Златанов възкресява една позабравена модерност – ренесансовата,
през погледа на надничащия творец,
наблюдаващ и изследващ света от своя
прозорец.
Втората група автори са представители на постмодерното обновление в
българското дърворезбено пластично
изкуство. Техният прочит на битието
и времето има различна гледна точка,
авангардни визия и изказ. Това е навлизане в пространството на премълчаното,
на недоизказаното, преживяното и осмисленото. Постмодерният прочит на
действителността не си служи с много
изразни средства, за да я покаже и разбере. Достатъчно е да се улови мигът (Роберт Цанев, Иван Цекин), ритъмът (Орфей Миндов), вибрациите (Йордан Йор-

данов), енергията, която движи всичко
живо. Светът се завръща към началото,
следва ново раждане (Николай Мартинов), опит да се подреди и организира
битието. Вечните съмнения, пораждащи симетрия в отношенията или пък губещи връзка помежду си (Георги Великов).
Фрагментарността на живота търси
пълнота, всеобхватност, тоталност.
Пътища, през които да изтече, за да се
роди отново.
Своеобразен венец на Дните на дърворезбата в Трявна бе художественият
симпозиум „Облог в Трявна“, който продължава над 200-годишна традиция, чието начало е поставено през 1808 г. с изработването на двете слънца в Даскаловата къща. Петима скулптори – Мариана Манева, Валентин Митев, Явор Танев,
Стилиян Стилиянов и Роберт Цанев, се
състезаваха за приза „Уста“. В продължение на три дни те трябваше да изработят своите творби, които да бъдат
оценени от жури и показани пред чита-
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лище „Пенчо Славейков“ в Трявна. Както
можеше да се очаква, авторите демонстрираха съпричастност и уважение към
традициите. От творбите им може да
се долови възрожденска интимност и поетична лиричност. Духът на града на
майсторите на най-старата възрожденска резбарска школа, духът на Славейкови и техните произведения могат
да да бъдат усетени в представените
скулптури, изработени от цяло дърво. В
тях са пресъздадени теми като любовта
между двама души, красотата на жената
и нейната социална роля, флорални мотиви и др. Творбата на Робърт Цанев бе
отличена и спечели облога.
Венелин Бараков

„ПРОЛЕТНИ АКОРДИ“ – ИЗЛОЖБА
НА МАРИАНА МАРИНОВА
Галерия „Сезони“, 8 – 21 май 2018 г.

Мариана Маринова е известен български
живописец. В своите 31 години творческа
дейност тя е представила 35 самостоятелни изложби.
Завършила специалност „Живопис“ при
проф. Иван Кирков, в годините Мариана
се освобождава от присъщата за своя
учител стилизация, за да изгради своя,
ясна и лесно различима стилистика. Това
разкрепостяване настъпва спонтанно и
неудържимо, защото сетивата ѝ се захранват от великолепието на природния
свят.
Живописта ѝ се гради с динамични мощни
петна, положени с темпераментния замах на широките четки.
Струните на свежия ѝ колорит се възбуждат от многобройните ѝ пътешествия, тя като че ли прекарва по-голямата
част от живота си на път – България,
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Мариана Маринова / Парк

Русия, Сърбия, Гърция, Корея, САЩ... След
всяко завръщане започва цикъл от нови
неща.
Настоящата изложба с внушителен брой
картини е плод на престоя ѝ в Cite des
аrts, Париж, 2017 г. Въведението е от
пет картини в солиден формат, изградени с артистичната свобода на опитен
художник, в които сюжетът като че ли
е без значение. Колоритът е контрастен, балансът на композицията идва от
гонитбата на топли и студени петна,
пулсиращите бликове на светлината организират хаоса на пространството.
Темата „Сезони“ и тук, както и в други изложби, доминира. От малките полиптихи, нарисувани като своеобразен
реверанс към галерията, до огромните
квадрати, в които цветовете на сезоните като че ли се изливат от платно
в платно в едно нестихващо рондо, за да
изведат погледа от края към началото,
напомняйки ни с безсловесния език на живописта простата философия за кръговрата на живота.
Особено показателни за настоящата
селекция са творбите от поредицата
„Плас дьо Вож“ – малки платна, показващи недвусмислено, че всички ние дължим

изложби, критика
облагородяването си в живописта на
френския ХІХ век.
Градини, алеи, арки, загатнати архитектурни елементи, светът извън прозореца, отражението на автора, което се
вплита в пейзажа и обратно – пейзажът,
който нахлува през стъклото и „ръфа“
силуета на художника; копнежът на човека да се слее с градината, да се движи,
да тича, да лети; възторгът от видимия
свят – всичко това е същността на Мариана Маринова, показано в краткия интервал, преди да потегли на следващото
пътешествие. Нека ѝ пожелаем щастлив
път!
Надежда Кутева

ЗА МАРИАНА МАРИНОВА, КОЯТО
РИСУВА ПОЕМИ
Ако можех да нарисувам музикална поема,
тя със сигурност щеше да изглежда така.
Като тази изложба, вдъхновена от
Пролетта – дарила душата и основните
акорди в хармонията на сезоните... Гледам
картините, а мисълта ми бавно се издига
на пръсти, завърта се и полита... Някъде
назад и навътре. Отваря врата. И съм в
онази „тайна градина“, където пролетта
е „Слънцето, което грее върху дъжда, и
дъждът, който пада върху греещото
слънце“. Съкровено пространство на
вечна младост и вдъхновение, на сънища,
които се сбъдват... А цветовете сякаш
звучат и ухаят едновременно... като
любими спомени и мечтания, унасящи ме
в сладка следобедна дрямка. Една усмивка
се търкулва по ъгълчетата на устните
ми и хуквам след нея... Тичам боса в
избуялата трева на тайната ми градина с
разперени ръце и усмихнати по детски
очи... Знам всичко. И не... Но това сега не
е важно. Чувам съвършена мелодия,

изпълваща сетивата ми с аромат, цвят,
стих. И живот. Една прекрасна поема.
Това е Пролетта. Отварям клепачи.
Вдишвам я. Прегръщам я. Заслужавам я!
Катя Съева

„55“ – ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА
ХРИСТО ХРИСТОВ
ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна
31 май – 20 юни 2018 г.

Изкуството на Христо Христов е многопластово като стилистика, естетика
и културни измерения. То е монументално като начин на изразяване, експресивно
и категорично като цвят, композиция,
послания. Авторът често се вълнува от
живота на Човека – главният герой на
неговото творчество. Затова фигурата, в типичната за него стилизация и

Христо Христов / Скулптура
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форма, ни разкрива устрема на Човека,
от когото не само творецът се вдъхновява. Виждаме загадъчно пресъздадени общочовешките мечти, стремежи,
емоционални възторзи, естествената
радост от живота и от сбъднатите постижения, като движението, пластичността и решителността са едни от
първите усещания, които се появяват
у зрителя. Повлиян от древните релефи, но и от християнските традиции,
авторът създава енигматични кодове и
знакови образи, чрез които разпознаваме елементи от това наследство в интерпретацията на конкретната тема,
а също и в избора на образно-пластичния
език при създаването на скулптурните и
живописните творби. Христо е вдъхновен от творчеството на Генко Генков,
получил е признание от именития художник, който притежавал негови скулптури, и също като него е винаги искрен в
изкуството си.
Бронзовите пластики на Христо Христов са заредени с мощна енергия и патос в една обща нишка, подчертаваща
първичността на любимия му материал
– бронзът, типичнo за неповторимия
стил на художника, верен на вътрешния си дух и силен творчески заряд. Не
липсва и символното значение на жеста,
особено в пластиките. Христов внушава
разсичане на пространството от тежкия метал, а опитните му умели ръце на
творец като че ли укротяват материала и сътворяват впечатляваща галерия
от експресивни образи с монументално
звучене и модерни пластични решения.
И в картините си Христо Христов подхожда безкомпромисно. Живописта му
е плътна, видяна в нейната смислова
монолитност, израз на идеите, търсени и мислени в цветове и форми, преди
да бъдат сътворени триизмерно като
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пластики и допълвайки ги по един великолепен начин. Картините му имат абстрактно звучене, ярък или успокояващ
колорит, с образни препратки към формата и скулптурата му, но всяко платно пробужда асоциативни внушения и
въпроси у зрителя и създава усещане за
история, която всеки сам завършва.
Когато поводът за изложба е личен празник – 55-годишнина, отличаването ѝ
става още по-специално и значимо. След
успешно реализирани проекти в Германия, Чехия, Австрия, Франция съвсем
естествено идва моментът за по-цялостно и концентрирано представяне
на твореца в родния му град, а именно
двойната експозиция на 55 произведения
– бронзови скулптури, живописни платна
и рисунки – едновременно в арт галерия
„Папийон“ и Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна.
Изложбата е осъществена с партньорството на арт галерия „Папийон“.
Виктория Митева

КАМЕН СТАРЧЕВ В ИГРА СЪС
СВЕТЛИНАТА В НОВАТА СИ
ИЗЛОЖБА „ДНЕВНА СВЕТЛИНА“
Дневната светлина е основен обект на
художествените търсения в новата
изложба на Камен Старчев, подредена в
галерия „Ракурси“ от 29 май до 12 юни.
Това е светлината като нещо, което ни
заобикаля ежедневно и което не забелязваме, но същевременно се явява основен формообразуващ и цветообразуващ
фактор. „Изцяло съм се фокусирал върху
представи и усещания, свързани с дневната светлина – като символ, като явление, като феномен, като ежедневие,
като вечността“ – споделя авторът.

изложби, критика

Камен Старчев / Дневна светлина VIII

В деветте творби усещането за нея е
представено само и единствено чрез характерната за автора техника – векторни графики с дигитален печат. С нея
той борави от години, но за разлика от
работите му от предходните изложби
„Последен репортаж“ (СГХГ, 2017), „Диверсификация на луната“ (Гьоте институт, 2015) и „Пречиствателни станции“
(галерия „Ракурси“, 2013) в настоящата
изложба виждаме едно опростяване и изчистване на формата, повествователността е сведена до минимум за сметка
на непосредственото възприятие. „Векторната графика е просто средство, с
което аз съм избрал да работя в момента, което е малко използвано и с друго
приложение“ – казва Камен в свое интервю за БНР по повод изложбата.
Камен Старчев предизвиква своите зрители, като не поставя заглавия на картините си. Те въздействат непосред-

ствено, без условността на писания
текст. Защото, както казва той, това
са усещания, които трудно могат да се
опишат с думи. Целта, която си поставя, е изграждането на една чиста визуална среда, в която зрителят да бъде
оставен изцяло на своите възприятия.
Изчистени от всякакви обяснения и повествователност, творбите на Камен
въздействат на едно друго, философско
и интуитивно ниво, навлизат директно в съзнанието на наблюдаващия ги и
го оставят само с чувствата, които са
предизвикали у него.
И в тази изложба авторът остава верен
на своя стил на работа. Графичното в
картините му е изчистено до минимализъм. Изображението понякога се свежда
до няколко петна върху листа. Вглеждайки се в тях обаче, откриваме, че на този
етап в търсенията му към минималистичното именно векторната графика
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успява най-точно да предаде желаното
от него послание. Но, от друга страна, за
него съвременните технологии са само
едно изразно средство, чиито възможности в момента той проучва.
Чрез новата си изложба „Дневна светлина“ Камен Старчев изследва въпроса за
естетското и философско осмисляне на
света. Дали е намерил отговора за себе
си, или е оставил това на зрителите –
предстои да разберем.
Румена Калчева

„CEREBRUM SIMULATION“, ИЛИ
ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ЧОВЕШКОСТТА
Изложба на Анна Цоловска
в галерия „Алма матер“

В дните между 4 и 15 юни 2018 г. Анна Цоловска показа своята самостоятелна изложба „CEREBRUM SIMULATION – AI – импровизации“ в галерия „Алма матер“ в СУ
„Св. Кл. Охридски“. Експозицията включва, от една страна, серия графични произведения, а от друга – пластики, в които ключов компонент са обектите от
духано стъкло.
Самото название на изложбата, в което
е използвана абревиатурата AI (Artificial
Intelligence или изкуствен интелект), недвусмислено показва, че интересът на
авторката е насочен към изследване на
отношенията човек – технология. Технологиите са инструмент, чрез който
разширяваме хоризонтите на познанието, а в бъдеще може би и границите на
човешкото съществуване. Към момента обаче физическите ограничения на
пространствено-времевия
континуум
могат да бъдат преодолени единствено благодарение на безграничните възможности на човешкото въображение.
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Същевременно експанзивното развитие
на технологиите поставя все по-остро
въпроса за съдбата на човека. И тази
изложба е крачка по пътя в търсене на
отговора. Изкуството на Анна Цоловска
има в известен смисъл епистемологичен
характер. Работите ѝ са пластичен израз
на опита ѝ да надникне до границите на
човешкото познание, да предусети перспективите, които се разкриват пред човека.
Стъклените обекти са своеобразни препратки (както уточнява самата авторка)
към бутилката на Клайн. В две от показаните пластики стъкленият обект е съчетан с металната мрежа, която на свой
ред е алюзия за Римановата повърхнина. В
чисто артистична форма е постигнато
внушението за множествеността на измеренията, а огънатите мрежи са своего
рода координатна система на възможните съществувания на човека.

Анна Цоловска / Риманова повърхнина
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В друга група произведения прозрачните
кристални структури са скрити в гънките на глината. Възможен прочит е те
да бъдат разглеждани като метафора на
самата същност на човека – суровата
първична материя от Сътворението
съдържа в себе си чистото съзнание,
способно да осмисли както вселената,
така и самото себе си като вселена.
Темата е доразвита и в графичните работи, неслучайно назовани „Планове на
мисленето“. В тях полихромните потоци дифрактираща светлина прекосяват и обединяват различните планове в
изобразеното пространство, така както човешката мисъл, като чиста енергия, преодолява телесността и свободно
преминава през различните измерения.
Въпреки препратките към физиката
произведенията на Анна Цоловска не са
визуализации на научни теории. Те са художествен факт, в чийто център е поставен човекът като духовно и интелектуално същество. Произведенията ѝ
са размисъл за съдбата на човешкостта
не само в някакъв бъдещ технологизиран
свят, но също така тук и сега. Защото
(обвързан с технологиите или не) човекът в крайна сметка е космос и преминаването през различните пластове
и измерения на душата и съзнанието е
равнозначно на пътешествие до сърцето на вселената.
Изложбата е част от проекта „HOMO
SIMULACRUM+“ с ръководител доц. д-р
Анна Цоловска, осъществен с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Милена Блажиева

ОСТРОВ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ

Пламен Русев / Атон

Пловдивчанинът Пламен Русев, завършил
Академията за изящни изкуства във Флоренция, работи дълги години за галерии
извън страната, но е не по-малко познат и у нас. Освен в родния си град през
последните двадесет години той реализира самостоятелни експозиции в столичните галерии „Ирида“, „Солерс“, „Алтера“, „Ракурси“ и „A Cube Contemporary“.
Сега Пламен Русев представя над двадесет живописни платна в софийската
галерия „Астри“ под наслов „Моят остров“.
На пръв поглед зрителят е възможно да
не забележи очертания на определени
форми, може да приеме, че е изправен
пред напълно обобщени абстрактни картинни пространства. Всъщност става
дума за художествена изразност, която
бихме определили като експресивна конкретика.
Озовали сме се сред динамично пресъздадени различни състояния на водата.
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Макар че част от произведенията са
в малък формат, е постигнато внушение за водата като художествен образ
с мащабна изразителност. Водата е в
органично единство и същевременно
в титанично противоборство със сушата, по-точно с отломките от суша,
стегнати сред водните вериги. Отломки, които Пламен Русев е нарекъл „моят
остров“. Бихме разтълкували движението на водата като метафора на драматичния път, по който човек се лута, за
да открие, според символиката на живописеца, своя остров, тоест себе си.
Рибите, единствените живи същества
– живописани или колажирани – са алегоричен израз на човешката душа, поела на
дълъг и несигурен път в търсене на своята същност.
Част от експозицията е малък цикъл от
четири платна, на които е пресъздаден
полуостров Атон от птичи поглед, в
един и същ ракурс, в обобщена и условна
композиция – сушата, вписана във водата, със загадъчно променящ се силует
на облак. Всяко платно от този атонски
цикъл въздейства със свой неспокоен колорит.
Пламен Русев е убедителен в изказа на
естетическата си концепция. За това
допринася прецизното владеене на акрилната техника. В композициите той
налага своеобразен ритъм – пулсиращо
движение в дълбочина и навън, ефект
от добре обработена многослойна фактурност чрез пастьозни напластявания, с които акцентира върху основните
детайли. Същевременно, за да постигне максимално изразително състояние,
търсейки изненадващи решения, пластическа убедителност и разнообразие
в колорита, използва активно възможностите на велатурата. Творбите се
отличават с характерна динамичност,
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със специфичен задъхан ритъм. Широки
мазки, положени ала прима, са със свой
принос за неспокойните живописни наслоявания, внасят допълнителен енергиен заряд.
Изложбата на Пламен Русев е проникновен художествено-философски поглед
към душевността на човека, поел на дълъг път в търсене на себе си в усилния
съвременен свят.
Йонко Бонов

„ФОКУСИРАНЕ: ПАРИЖ,
БЛАГОЕВГРАД, МЮНХЕН“, ИЛИ
ДОКОСВАНЕ ДО ЕДНО ТВОРЧЕСТВО
В Градската художествена галерия на
Благоевград Соня Ковачева представи
своята самостоятелна изложба „Фокусиране: Париж, Благоевград, Мюнхен“.
Изложбата е подстъп към зрялата изразителност и е създадена с осъзнатото
чувство за изкуство. Чрез нея авторката се стреми да въплъти индивидуалното, а не тривиалното. „Фокусиране:
Париж, Благоевград, Мюнхен“ е творчески проект, в който Соня разглежда художественото моделиране, визуалното
интерпретиране и историята на част
от собствените си изложби.
Серийните композиции „Лични преживявания от Париж“ и „Нощна разходка из
Сена“ са откровения, които извеждат
емоциите на преден план. Дигиталните принтове, фотосите и живописта
отбелязват интегрирането на личните
преживявания в нейното творчество.
Духовната функция на изкуството, която тук е предадена чрез любовта към
града и хората, запазва своята индивидуалност и неприкосновеност. Стремежът към превръщането на начина на
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Соня Ковачева / Нощна разходка

живот в художествена творба присъства като красив живот на цветя, листа,
шоколад и други обекти, които имат
намерение да свържат красивото с радостта от живота. Тази радост, която
е лично усещане за Соня, става достъпна
за всички. Тя преоткрива образите от
натрупаните впечатления и репродуцира своите чувства чрез живописта. Тук
светът не е имитиран, той е изразен
чрез индивидуални и креативни състояния с множество линии от цветове, с
различни способи върху повърхността,
с оставане на следи от акта на действието. Всичко това показва душевност,
която е изразена външно.
Техническата репродукция дава разнообразни перспективи. В голяма степен
тя съумява да разшири и популяризира
процесите на създаване и съхраняване

на художественото произведение. Използвайки съвременните техники за размножаване, произведението се мултиплицира, като това не премахва оригиналната творба. Културната индустрия
освен като редукция на художественост
и естетичност може да се види и като
наличие на стимул за споделяне. Така Музеят на Клюни в Париж, който разполага
с богата колекция от Средновековието,
успява да провокира Соня към изкуство, в
което съжителстват показният език на
историческите образи и нейното въображение. Работите са визуално поднесени към зрителя, чиято възприемчивост
е предизвикана. Колажите и информацията, която те носят, са свързани изцяло
с детайли от копия на гоблени, присъстващи в колекцията на гореспоменатия
музей. Репродукциите потвърждават

23
брой
03 / 2018

СБХ бюлетин

изложби, критика
идеята, че всички решения са валидни и
определят период от време, но в случая
този период търпи своето възраждане.
Така авторката съумява да представи
старото с нова осведоменост и да доведе до ново мнение.
Лебедите от парк „Бачиново“ в Благоевград силно вдъхновяват авторката със
собственото си поведение и разказаните за тях истории. Творческият процес
приема естествената красота и я пресъздава чрез хармония, симетрия и финес. По този начин изкуството показва
нещата, които са познати на публиката
и са част от нейното ежедневие. Оказва
се, че между света на изкуството и този
на хората няма различия. Всяко произведение има своята истинност, завършеност и е в пределите на човешките възможности. Но изкуството на мимезиса
не се ограничава само с опредметяването на красивото и познатото, то дава
информация и за своите модели. Така
творчеството допълва прототипа,
обогатява го и изгражда по-добра представа за него. В процеса на търсенията
под формата на външното наподобяване
започват да се прибавят и различни вътрешни разбирания. Чрез похватите на
рисунката и фотографията, които Соня
използва, нейното изкуство престава да
бъде цел за самото себе си, а да е в услуга
на външните интереси.
Възможността на изследванията е допълнена и от опита, който художничката натрупва от пътуванията си в
различни страни. През 2012 г. тя е стипендиант във Вила Валдберта, която
е резиденция към Културния отдел на
град Мюнхен. Това е място, където си
дават среща творци от различни области на изкуствата. Интегрирането им
поражда преживявания, които допълват
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вътрешната душевност на авторите.
Тяхната целеустременост е насочена
към окрупняване и излизане извън строгите очертания на определения вид изкуство. В тази насока Соня Ковачева „поетизира“ цикъла „Фротажи“. Преживяванията ѝ са пресъздадени в творчески
образи, съдържащи орнаменти и детайли
от мебелите и стените във Вилата. Тя
комбинира отпечатъците, които грижливо е събрала, в различни посоки, като
регистрира косвено собственото си душевно състояние и опредметяването на
идеите. Тяхната нова форма се стреми
да демонстрира процеса на създаване на
творбата и да придаде ново значение на
готовите модулни елементи.
В хода на тези експерименти, търсейки
своята същност, Соня достига до обобщаване на натрупаните впечатления.
Париж, Благоевград и Мюнхен са трите
града, към които се фокусира художественото поле на представената изложба.
Интересите на художничката са в посока на сетивната реалност, поетичната
природа и съживената традиция. Всичките те формират нейния личен почерк.
Тя разказва историите си по собствен
начин, насочва вниманието към действителни моменти и описва личните
си преживявания. Философските ѝ схващания са свързани с образа и неговата
физическа и духовна същност. Изложбата „Фокусиране: Париж, Благоевград,
Мюнхен“ дава право на зрителя да стане
част от едно творчество.
Анна Покровнишка
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„ЖИВОТЪТ Е ПЕСЕН“ –
ИЗЛОЖБА НА АЛЛА ГЕОРГИЕВА

Алла Георгиева / Автопортрет с червени
ангели / Alla Vitta vs. Lucas Kranach, 2014

Колкото личен, толкова и засягащ сериозни обществени проблеми като скептичното отношение и отхвърлянето на
болните, принудени да се крият в перуки,
за да запазят околните от собствения си
ужас, загубвайки се и ставайки част от
медицински статистики.
Лиричното заглавие „Животът е песен“
сякаш омекотява жестокостта и ужаса
на преживяното. Произведенията носят
характерния почерк на Алла Георгиева и
разказват без негативен заряд, а напротив – карат да усетим уязвимостта и
крехкостта на жената роза, изпитвайки
визуална наслада.
Техниките в изложбата са интимни, „домашни“ и медитативни – живопис, бродиране с конци и коси на художничката.
Алла Георгиева използва собствения си
образ, превръщайки го в гарант за истинност. Алегорията с розата и цветята в
картините отново е автобиографичен
израз на самата Алла, която усеща че „не
съм с нищо по-голяма от една роза“. Рязаният цвят, присъстващ в серията „Букети“, е метафора за живота със своята
крехкост и ефимерност.
Серията „Черно-бял дневник“, избродирана по рисунки от хвърчащи листчета, се

„Животът е песен“ е лично преживян
разказ за един труден етап от живота на
Алла Георгиева. Емоционално въздействащ, болезнено искрен и откровен, много
по-лиричен от досегашните проекти на
художничката. Изложбата показва създаденото от Алла Георгиева в периода
на борба с болестта ѝ, разказва за загубата на майката и болезнената връзка,
създадена от споделеното преживяване.
Картините не са рисувани с цел да бъдат
показвани – процесът е играл ролята на
медитация и автотерапия – и пътят до
излагането им е дълъг.

Алла Георгиева / Плетиста роза / Alla Vitta vs.
Odilon Redon, 2016

Галерия „Структура“, 19 юни – 28 юли
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Алла Георгиева / Черно-бял дневник

превръща в един силен наратив на преживяното, комбиниращ страха със спасяваща ирония.
Разговорът с миналото и раздялата с
майката непряко присъстват в изложбата чрез „Мамините рокли“, по-късно
превърнати в триизмерен обект „Дом“.
Един от най-силните страхове е и раздялата с изкуството. За да го преодолее,
Алла Георгиева застава „срещу“ любими
нейни художници – Ян ван Ейк, Рене Магрит, Лукас Кранах, и провежда визуален
разговор, пречупен през личното преживяване. В този момент тя започва да
подписва картините си с „Алла Вита“
като победа над болестта. С „Животът
е песен“ Алла Георгиева приключва един
болезнен цикъл с трудно извоювана лекота и по красив и жизнен начин ни кара да
погледнем света с други очи, да ценим и
да се радваме на живота, пеейки.
Зоя Петрова
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Алла Георгиева / Тежки мисли /
Alla Vitta vs. Rene Magritte, 2015 г.
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ПО ГРЕШКИТЕ ЩЕ МЕ ПОЗНАЕШ,
ВРЕМЕ…
Изложба на Георги Трифонов по повод
70 години от рождението му.
Галерия на СБХ, 10 май – 16 юни 2018 г.

Тази изложба и за тези, които познават
автора, в определена степен е изненада! С малко изключения това са работи,
минали през общи художествени изложби, през прояви, свързани с определени
посвещения, носят и времето, и отговорността на един задъхан творчески
ритъм и, най-важното, една изострена
пластическа поетика, в която националната ни съдба, бит, история, надежди
и илюзии живеят във вярата, подвига
и покрусата, в притчи, легенди и сказания… заедно със своите първенци на вярата и духа. Изключителен живописец,
график и илюстратор, изтънчен поет,
Георги Трифонов мислеше, чувстваше,
живееше като поет, който дойде в българската култура с едно асоциативно
съзнание, което владееше света на отвъдното, заедно с привидностите и суетата на земните ни дни. Още с първите
си работи Георги Трифонов беше Отвъд
и Отсам. В някаква своя, със свои типаж
и характеристики пластическа система,
която го отделяше като самотен труженик. И ако за мен младият художник
беше откритие, за вестник „Литературен фронт“ откритие беше поетът,
когото ме помолиха да представя… като
поет!
Художник от друг свят, там където словото, рисунката и цветът живеят заедно – заедно с натрупванията на времето и историята, белязали странните пътеки на душата – поетът Георги
Трифонов беше над факта и събитията в
едно пространство – вселена на човешкото страдание и изпитание. Извисява-

нето, „Батак“, „Йовковата Добруджа“,
„Еретиците“ и „Кървавите юнашки глави“ живееха заедно с болката на Испания
и образите на любими поети и писатели.
Почти всички големи работи в тази изложба бяха минали още навремето през
погледа и съзнанието ми, но сега, когато
ги видях заедно с всички усилия, творческа воля и тази невероятна болка, драматична чувствителност и милост, с
които е носена националната ни съдба,
може да си представите какво му е било
в душата на художника и защо с толкова
усилия и духовна вяра няколко години преди да си замине подготви изключителните картони за храма „Света Богородица“
в Родопите. За съжаление може би това
щеше да е едно от малкото произведения на истинска вяра, което нашето
време е създало, ако не бяха класическите родни нрави на професионалния непрофесионализъм и менторско финансово
самочувствие?!

Георги Трифонов / Испания – болка, 1973 г.
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Георги Трифонов / Български иконостас

Позволявам си да мисля, че тази изложба
ще представи Георги Трифонов от едно
време, което с отдалечаването му все
по-малко помним и познаваме в неговата творческа същност. Това е едно своеобразно завръщане на Георги Трифонов
в неговата истинска духовна, човешка и
творческа поетика! Не е без значение да
се знае, че идеята за това представяне,
по този начин, и усилията за нейното
реализиране основно дължим на Йорданка
Трифонова.
Сериозна, тъжна и тревожна изложба, в
която
националното
се
среща
с
дълбоката болка и размисъл на един голям
творец!
Светлин Русев
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ПЛАКАТЪТ –
ИЗКУСТВОТО НА УЛИЦАТА
Поводът за концептуална изложба акция на тема „Обичам да чета“ е Денят
на славянската писменост и култура 24
май. Главната улица на Велико Търново
бе обсипана с плакати по витрините на
магазините, посветени на стойността
на четенето и любовта към книгите и
кирилицата. Авторът Красимира Друмева избира тази нестандартна форма на
представяне на своите 36 плаката, за
да провокира и приобщи публиката към
по-дълбоко разбиране и съпричастност с
творческите търсения на художниците.
Плакатът още от самото си раждане е
наречен изкуство на улицата и кой, ако
не той може да изпълни тази мисия? Съз-

изложби, критика

„Плакатът – изкуството на улицата" / Изложба-акция

даден е, за да е близо до хората и да представя информация на актуални теми от
ежедневието. Има огромната комуникативна сила да провокира в аудиторията нови идеи, мисли и емоции. Неговото място не е в камерната атмосфера
на галерията, а по улиците, спирките и
всички натоварени от градския трафик
пространства. Неговият чист и ярък
език бързо привлича вниманието дори на
най-неочаквани места.
Тъй като изложбата има временен характер и мястото на експониране не позволява да се обхванат всички творби,
Друмева създава уебсайт (designkd.com),
където може да се проследи цялостната
концепция на проекта „Плакатът – изкуството на улицата“, както и всички
участващи плакати. Всеки изложен на

улицата плакат е придружен от QR код,
който посредством мобилна апликация
отвежда зрителя в интернет галерията.
Този подход превръща физическата експозиция във виртуална, като провокира
интеракция между автора и публиката.
Основен фактор, който стимулира автора Красимира Друмева да осъществи
този проект, е една негативна тенденция, която се задълбочава все повече
в съвремието ни. Дигитализацията на
всички форми на общуване и достъп до
информация до голяма степен ограничава
досега до реалната книга. Съвременният
човек отделя голяма част от времето
си, пребивавайки във виртуалния свят,
а това притъпява сетивността – да
бъдат забелязвани и оценявани малките
детайли в обкръжаващия свят. Мозъкът
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„Плакатът – изкуството на улицата" /
Изложба-акция

бързо привиква към интензитета на
стимулация във виртуалната реалност.
Този процес води до установяване на нисък праг на чувствителност към категориите грозно – красиво и т.н., което
влияе върху способността да се възприема и разбира изкуството. В този контекст четенето на книги има огромен
терапевтичен ефект както върху мисловното, така и върху емоционалното
здраве на модерния човек.
Представената експозиция от плакати носи послание, идея, смисъл. Разчита
се на ясна концепция, която се развива
посредством графичния език. Умишлено се следва една и съща идейна нишка,
която се доразвива и левитира посредством многообразие от ситуации и семиотична натовареност. Интегриране-
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то на цитати от велики личности от
артистичните и научните среди в типографската композиция пречупва през
призмата на времето мисли за книгите
и четенето като свещенодействие и
признак за духовността на човечеството. Целенасочено символът на книгата
присъства в плакатите, за да визуализира многообразието и универсалността
на този образ. Той може да се асоциира
с вещи, образи и предмети от бита и
ежедневието. Авторът цели чрез тези
превъплъщения да акцентира върху четенето – важен фактор за натрупването на знания и сетивност, необходими
за осмисленото съществуване на човека.
Паралелно с разгледаните проблемни аспекти, като художник и дизайнер Красимира Друмева регистрира посткомерсиална тенденция в сферата на графичния
дизайн у нас. Плакатът претърпява съществени трансформации, той е гъвкаво и интердисциплинарно изкуство, което върви в крак с тенденциите и потребностите на урбанистичната среда.
Присъства във всички сфери на работа и
забавление на съвременния човек и като
такъв е неразделна част от визията на
модерния град.
Създаването на серията плакати „Обичам да чета“ е плод на вдъхновение и желание за предаване на послание.
Мариета Конова

ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА
УРОЦИТЕ, ИЛИ ПЪТИЩА НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Изложбата „Проф. Андрей Даниел и ученици“ (21 юни – 9 юли 2018) в галерия
„Академия“ е третата, финална част от
цикъла експозиции, показани в София. Съ-

изложби, критика

Екатерина Раденкова / Маскарад

битието е част от проекта „Учители и
ученици в изобразителното изкуство“
на фондация „Въпреки“.
Визуалният диалог поставя въпроси за
измерението на приемствеността и
същността на уроците през призмата
на комуникацията учител – ученик. Животът е броеница и всяка брънка от него
се дефинира чрез другите или въпреки
тях. Процесът на обмен е двустранен,
често многоаспектен.
Контактът на Андрей Даниел с неговите студенти и колеги е взаимообогатяване, своеобразен съвместен път.
Андрей Даниел не е точно учител. Поне
не в класическия смисъл на понятието,
тъй като не поучава, не критикува, не
порицава, не предлага готови решения
и заучени подходи... Склонен да се вгледа
в индивидуалното, вместо да афишира
тривиалното и стереотипното, професорът предпочита да даде съвет, да
протегне ръка на човека отсреща, като
подхвърли вариация на идея или провокира асоциация. Той е по-скоро духовен

водач, който цели формиране на възглед
у своите възпитаници и изграждане на
собствен мироглед за стойностите в
изкуството. Напътствията му се помнят, подкрепата му се усеща, а контактът с неговата мъдрост оставя ярки
следи в съзнанието. Истинският учител
е не този, които ти проправя пътя, а
този, който ти помага да откриеш своя.
Факт е, че всички, които са преминали
през школата на Андрей Даниел, са разпознаваеми. Без да бъдат обезличени,
тъкмо напротив – те са ярко и експресивно индивидуализирани. Творбите им
носят особен отпечатък, който в найвисшата си форма е трансформиран във
възглед.
Ето как спецификата на уроците на Андрей Даниел се оглежда в творбите на
неговите възпитаници:
Картината като моментна снимка със
статут на преживян миг, спотаил ескизно уловена изразителност, откриваме в платното „Редукция-поле“ на Мая
Стойкова.
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Животът е пъстър и сюжетите дебнат
отвсякъде. Почерпен от реалността, но
изведен до смислово и символно обобщение, „Маскарад“ от Екатерина Раденкова е визуален маркер за съпоставката на
временното и непреходното.
Андрей Даниел се взира в живота около
себе си с удивителен пиетет към дълбочината на детайла. Своеобразна аналогия се открива в „Сър Ланселот“ от
Мирослав Миронов.
Ярката експресия, но перифразирана в
болезнена сетивност, улавяме в „Съветът на Драконите“ от Константин
Костов. Предметно и метафорачно,
реално и ирационално са поднесени синхронно и осезаемо.
Жизненост и пълнота на преживяването, типични за Андрей Даниел, но съотнесени към полуабстрактна изразност,
бликат от картината „Без заглавие“ на
Александър Петков. Познат с пределно
веществени, смислово уплътнени композиции, Петков трасира нов път, като
изследва границите на образността, без
да забравя нагласата си.

Антоанета Гълъбова / Тялото на страха
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Константин Костов / Съветът на драконите

Визуалният маркер за съпоставка на
вечно и преходно натрапчиво напомня
за присъствието си в „Да и не“ на Деян
Енев. Ясно, провокативно и знаково, той
заявява позиция, в която съжителстват
контраст, дисонанс и виртуозно владеене на формата.
Животът е шарен, непредсказуем и
абсурдно възможен. В това ни кара да
вярваме и Андрей Даниел. Тази позиция
е интересно трансформирана чрез изместване от плоскостта към обекта в
„Маслена боя“ от Елена Калудова. Пулсиращата емоция, разнообразните изразни средства показват пиетет към експеримента и преодоляната граница на
триизмерното.
Андрей Даниел създава натюрмортисъстояния. Не просто натюрморт, а
наситено със смисли, фрагментарно късче живот е уловено и в „Прозорецът на
двамата мъже“ от Стела Калоянчева.
Репортажното кадриране отмерено си
партнира със семантичната дълбочина
на преживяването.

изложби, критика
Експозицията в галерия „Академия“ показва как през десетилетията Андрей
Даниел се вслушва във виждането на
своите възпитаници, прониква в дълбочината на техните споделени идеи и ги
провокира да вървят по своя траектория, защото най-сигурният начин да намериш пътя си е да тръгнеш по него. Без
страх. Именно това професорът напомня на своите последователи – да открият свободата и да я уплътнят със собствен смисъл.
Даниела Чулова-Маркова

„ПО СЛЕДИТЕ НА ВЯРАТА“
ИЗЛОЖБА НА ЯНА КОСТАДИНОВА
Галерия „Нюанс“, 21 юни − 8 юли 2018 г.

За Яна живописта е чисто и светло място, в което тя излиза от „тук и сега“,
от своето житейско, обществено и
академично битие, за да срещне съкровената си самота и човешка тишина.
Тези картини са вслушани в звучността
на цвета като душевна и духовна вибрация. Излизането в крайно абстрахирани

пространства минава през опознаваеми
силуети на църковна архитектура или
свещена утвар, като откровени ориентири на движението към чисто емоционално-духовните измерения на живописта. Цветната атмосфера на тези картини е доминирана от водещ син цвят
в колоритни съзвучия на жълти, розови
и светли охри – пречистени стойности,
работещи основно с небесна символика
на цвета. Като контрапункт участват
червени, оранжеви и зелени, за да ни събудят за страстите на сетивното.
С картините си Яна ни води по следите на своите духовни предчувствия,
води ни по местата, където е откривала знаците на своите интуитивни
прониквания в задграничното. В тази
„топография на свещеното“ тя намира
причините да бъде художник като форма на съкровено откриване към себе си,
като откровение и споделяне с другите.
Нейните естетизирани и одухотворени
живописни пространства проникват и
приютяват, изпълват ни с неопределено очакване за събитие, случка от друг
онтологичен ред. Така естетическото
раздвижва духовното ни любопитство
към невидимото, неопределимото, неназованото, изпълва усещането ни за екзистенциална самота с упование в един
друг хоризонт на хармонична цялост.
Естетическото като нравствена и духовна победа е артистичният призив на
живописта на Яна Костадинова.
Станислав Памукчиев

Яна Костадинова / От изложбата
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галерия
НАЧАЛОТО. ГАЛЕРИЯТА НА
УЛИЦА „РАКОВСКИ“ 125
Галерия „Райко Алексиев“
25 юни − 28 юли 2018 г.

Проектът „Живата изложба“ се реализира с финансовата подкрепа на Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018 г. на Национален фонд „Култура“. Той
прави опит за реконструкция на историята на галерията на ул. „Раковски“ 125 в
образи от архивни документи – снимки,
статии от вестници и списания, филми. Организираните в пространствата
ѝ изложби – общи художествени, колективни, индивидуални, гостуващите
чуждестранни изложби се превръщат
през годините в едни от най-значимите събития в художествения ни живот.
Още от създаването си галерията става
място за активни и многобройни международни контакти с европейски творци и сродни организации, доказвайки, че
българското изкуство е неотменна част

от културната карта на Европа. Преди
8 десетилетия, на 24 март 1940 г., на ул.
„Раковски“ 125 врати отваря изложбеният салон на Съюза на дружествата на
художниците (СДХБ), чийто наследник
е Съюзът на българските художници. В
XIII-та Обща художествена изложба –
първата в новия салон, са изложени 291
творби от 169 автори. Тя е посетена
от 20 000 души. Във в. „Зора“ (брой 6233,
1940) пишат: „Съюзът на дружествата
на художниците вече разполага с една
твърде обширна и идеално отговаряща
на всички необходими условия за излагане
на картини и скулптура галерия.“
Средствата за построяването на галерията са събирани в продължение на 15
години от отчисления от продажби на
творби на членовете на СДХБ, финансова помощ е получена и от държавата
и общината. Първите постъпления идват от организираната по инициатива
на Алфонс Муха в първата половина на
1926 г. в Прага представителна изложба
на българското изкуство. По-късно тази

Председателят на СДХБ проф. Дечко Узунов произнася речта си при откриването
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Мара Георгиева, Васка Емануилова, Дечко Узунов, Александър Стаменов и др.

изложба е пренесена и у нас, но поради
липса на специално място е експонирана в залата за нумизматика в Народния
музей. По този повод комитетът за
уреждането на българската изложба в
Прага, в който влизат Андрей Протич
като директор на Народния музей, Александър Божинов, Стефан Баджов и Борис
Денев – делегат на Министерството
на народното просвещение, Александър
Андреев, представител на дружество
„Съвременно изкуство“, Васил Захариев
от „Родно изкуство“, Борис Митов от
Дружеството на художниците в България, Петър Морозов от Дружеството
на независимите художници, се ангажира
с изричната задача да основе фонд „Изложбено помещение“. През 1938 трима
представители на Съюза на дружествата на художниците в България купуват

от предприемача В. Трънкаров терена, а
арх. Милко Бичев проектира сградата и
изложбената зала. Комитетът е изпълнил своята мисия. В центъра на София,
на ул. „Раковски“ 125, се „ражда“ първото
пространство в България, построено с
единственото предназначение да експонира художествени творби.
Месец след XIII-та ОХИ в салона на Съюза
на дружествата на художниците в България е открита изложбата „Съвременна
френска живопис“. В столицата оживява
духът на френското изкуство чрез майсторите на импресионизма, фовизма,
кубизма, сюрреализма.С тази изложба се
поставя и началото на българо-френската спогодба и бъдещо културно сътрудничество – организиране на ежегодни
изложби в Париж и София. В началото и
средата на 1940-те години са подписани
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Интериор от XIII Обща художествена изложба, 1940 г.

културни спогодби с Германия, Италия,
Гърция, Унгария, Словакия, Хърватска,
които предвиждат и реципрочни уреждания на художествени изложби.
Неоспорим факт е устойчивостта на
галерия „Раковски“ 125 като институция. Независимо от историческите
превратности, тя никога не променя
първоначалното си предназначение, заявено в нормативните документи на
СДХБ и Комитета на фонд „Изложбено
помещение“ още при проектирането ѝ.
Изложбеният салон на ул. „Раковски“ 125
е най-дълго съществуващата галерия в
България, която не е променяла своята
функция от създаването си през 1940 г.
до днес въпреки обществено-политическите и социално-икономическите промени. През тези почти осемдесет години в пространствата ѝ се представят
различни видове и жанрове на изящните
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и приложните изкуства, очертават се
тенденции в развитието им и динамиката на художествените процеси в
България. Сред авторите, представяли се на „Раковски“ 125, са Давид Перец,
Бронка Гюрова, Васка Емануилова, Стоян Венев, Илия Петров, Пенчо Георгиев,
Зоя Паприкова, Николай Шмиргела, Цанко
Лавренов, Никола Тузсузов, Иван Ненов,
Ненко Балкански, Иван Пенков, Владимир
Димитров – Майстора, Александър Миленков, Георги Павлов – Павлето, Златю
Бояджиев, Найден Петков, Александър
Петров, Борис Елисеев, Васил Бараков,
Вера Недкова, Вера Лукова и много други.
В галерия „Раковски“ 125 гостуват Хенри
Мур, Кармело Гонзалес, Ренато Гутузо,
Албин Бруновски, Кете Колвиц, Луис Сарете и др.
Тази галерия е знакова в историята на
съвременно ни изкуство и от още една

галерия

Александър Миленков с посетители на откриването на XIII Обща художествена изложба

гледна точка – трансформациите, които претърпява художественият живот,
породени както от вътрешни еволюционни процеси, така и поради външни
за системата фактори. Създадена като
Дом и галерия на Съюза на дружествата
на художниците в България, галерията
представя естетическите възгледи и
творчеството на художниците, членуващи в отделните дружества, при
плурализъм на изявите и стилово многообразие. След 1944 г. е галерия на СБХ, където се организират общи художествени и колективни изложби, самостоятелни изложби на художници, някои от тях
определяни от тогавашната критика
за „формалисти“, които днес оценяваме
като новатори. От 1993 г. галерията,

вече с името „Райко Алексиев“, реализира проекти от изложбената програма на
СБХ, като представя автори от всички
генерации, работещи в различни видове
и жанрове изкуства (от традиционни до
концептуално изкуство).
Проектът се реализира със съдействието на Държавна агенция „Архиви“, Българска национална телевизия, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
списание „Минало“, Българска национална
филмотека.
Наташа Ноева
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ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ
„ИЛИЯ БЕШКОВ“ В ПЛЕВЕН.
60 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

Владимир Димитров – Майстора /
Момиче с череши

Живеем в епоха, наситена от образи. Населяваме свят, в който те са превзели
обитаваното от нас пространство и са
отредили подчинена роля на думите, на
словото в него. Точно това предопределя
и новите политики на музейната институция, а още повече на художествената
галерия, в която образите, завещани ни
от поколения художници, са основна ценност в нея. Художествената галерия е
преди всичко хранилище, депо, архив от
увековечени в картини, скулптури, рисунки, графики – реализирани в материал
творчески идеи, „овеществени“ емоции,
чувства, мисли на хора, поели по сложния,
съвсем не осеян само с добри намерения
път на изкуството. Но въпреки това съ-
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временният галериен живот в България
много често продължава да обособява изкуството като поредица от образи, онемели творби, познанието за които сякаш
остава на заден план. Десетките имена
на автори, и по-точно житейският и
творчески портрет, който се крие зад
тях, имена, изписани върху къс хартия,
залепен близо до произведението, са се
превърнали в обект на интерес само на
шепа историци на изкуството. Ограничилият се в изследователските си дирения изкуствовед все по-рядко довежда до
знанието на публиката тези разкази за
изкуството и неговите създатели. Това
апокрифизиране на познанието – не искам да повярвам, че е неглижиране – все
повече конституира пространството
на галерията като гробище за образи. И
така както туристът в Париж прибягва по алеите в гробищния парк в сърцето
на града и когато види изписано познато
име на мемориалната плоча, се снима за
спомен с нея, така посетителят на галерия у нас приплъзва нозете си по пода
и щом погледът му засече разпознаваема
картина на изпреди виждани автори като
Златю Бояджиев и Владимир Димитров –
Майстора изпитва желание да увековечи
в снимка интимния си контакт с него. И
в това няма нищо осъдително, но когато
тази музеографска страст на публиката
към колекционирането на съприкосновения е лишена от рефлексия към знанието за тези образи, възниква проблем.
Проблемът за общуване с непознатото.
Струва ми се, че именно това е мисията на съвременния музей и галерия – да
превежда зрителя през разкриваните
от изследователите истории/разкази за
десетките известни и неизвестни художници и артефакти. Защото, мисля,
че онова, което вълнува днес, са микроисториите, частните случаи, „малките“
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Антон Митов / Чучура, 1905 г.

истории, в които на посетителя в художествената галерия се предоставя възможност за общуване, но не с образите
като носители на естетическа наслада, а
като словесни репрезентации на Другия,
който е достатъчно чужд/екзотичен, но
и в същото време достатъчно близък, за
да бъде (разоб)личен.
От друга страна, нужно е да си даваме
сметка, че в съвременната ситуация,
в която играта на глобализми и последвалият от нея разпад на граници между свое и чуждо, макар и на пръв поглед
парадоксално, като че ли води до увеличаваща се потребност от (о)познаване на локалното, другото, различното.
Това предопределя странстването на
индивида – пътуванията както отвъд
контура на държавната граница, така
и в териториите, заключени от него.
Струва ми се, че въпреки сериозните
демографски размествания и етнически
кризи в страната и породените от тях

качествени изменения на общия климат
на живот, тъкмо изградената мрежа от
музеи и галерии – депа на паметта, както и потребността от съприкосновение
на глобалния човек с онова, което вече е
изгубил в цивилизационното си израстване, са онова, което възвръща индивида към самоидентификация. Тласка го да
подири съхраненото отвъд рамките на
космополитния град, защото „най-дълбоките проблеми на модерния живот се
коренят в стремежа на индивида да съхрани независимостта и уникалността на
своето съществуване от надмощието
на обществото на исторически наследеното, на външната култура и техника
на живота“. И колкото Ницше да вижда
в тази борба на индивида условие за неговото пълноценно развитие, всъщност
в нея прозира един основен мотив – съпротивата на субекта срещу всеки опит
„да бъде нивелиран и използван в един обществено-технически механизъм“. Тък-
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мо в тази ниша, вярвам, че трябва да се
търсят функциите на съвременния музей
и галерия. Адаптирането на тези институции е дълъг и трудоемък процес, но
струва ми се, че екипите на множество
от тях имат компетенциите да го осъществят. Сред тях, предвид активния
живот на галерията през последното десетилетие, безспорно бих посочил този
на ХГ „Илия Бешков“ в Плевен. Екипът,
който през 2018 г. е натоварен с нелеката задача да отбележи 60-годишнината
от създаването на галерията. И както
при всяка кръгла годишнина, това е време
за преосмисляне, но и време за очертаване на нови траектории на развитие на
институцията.
През далечната 1947 г. се провежда първата известна ни обща изложба в Плевен, участниците в която ще положат
основите на организирания художествен
живот в града и ще изиграят същностна роля за изграждането на културната
инфраструктура в региона. Част от нея
е и градската галерия в Плевен, чието
начало е положено с дарението на една
малка сбирка от картини на Кирил Цонев,
Иван Ненов, Давид Перец, Николай Евров
и Борис Коцев през 1951 г., която за първи
път е показана в салона на читалището
в града. Интересно е да се отбележи, че
това се случва във време, в което към
Кирил Цонев и Иван Ненов са повдигнати
обвинения за неспособността им да се
справят с формалистичните тенденции
в своето изкуство. Нещо повече – през
1951 г. двамата са уволнени от преподавателския състав на Художествената
академия в София, която през същата
година е преименувана в ВИИИ „Николай
Павлович“. Преломен етап за развитието на институцията е отделянето ѝ
от структурата на Историческия музей
и установяването ѝ в новопостроената
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през 1978 г. специално за нуждите на галерията сграда, която и днес е един от
символите на града.
Днес галерията разполага с експозиционна
площ от 2500 м2, а в депата ѝ се съхраняват повече от 6000 произведения на
изкуството, систематизирани във фондовете „Живопис“, „Графика“, „Скулптура“, „Икони“, „Пленери“, както и впечатляващите не само като обем, но и като
значение за историята на българското
изкуство лични фондове „Илия Бешков“ и
„Ангел Спасов“, в които се опазва по-голямата част от творческото наследство
на двамата автори, оставили своя ярка и
неподражаема следа в изкуството ни.
Първата значима в национален мащаб
художествена изява на галерията е направена още през 1978 г., когато в залите на новопостроената институция е
подредена изложбата „Подвиг, признателност, дружба“. Значителна част от
представените в раздели „Живопис“,
„Скулптура“ и „Графика“ произведения
от български художници са откупени за

Светлин Русев / Посвещение
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Генко Генков / Пейзаж

попълване на художествената сбирка на
галерията, произведения, които разкриват посоките и нюансите на развитие на
българското изкуство през един от найсложните, все още неоценени в пълнота
и пораждащи множество дискусии исторически периоди в страната. Именно
тази колекция, попълвана активно и през
80-те години, сигурен съм, ще е една от
ключовите, през които в едно обозримо
бъдеще ще можем да оценим подобаващо и доколкото изобщо е осъществимо
– безпристрастно, случилото се на сцената на българския художествен живот
между 1944 и 1989 г.
Днес, 60 години по-късно, ХГ „Илия Беш-

ков“ и настоящият ѝ екип са изправени
пред предизвикателствата на предстоящото. Времето, в което ще трябва да
изтръгнат публиката от съществуването ѝ, удавено в онемели образи, и да я поведат към разказа за смисъла на изкуството и неговото място в живота ни.
Към историята, която ни тласка не към
обвинения или прошки, а към, струва ми
се, най-важното – способността да познаваме и разбираме света, който населяваме.
Пламен В. Петров
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120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МАРИО ЖЕКОВ
На 14 юни 2018 г. в Художествена галерия – Стара Загора бе открита
ретроспективна изложба на Марио Жеков (1898 – 1955). Експозицията
е посветена на 120-годишнината от рождението на един от найзначимите майстори на морския пейзаж в българското изкуство. Тя
включва 120 произведения (живопис, рисунки и плакати), обхващащи
всички периоди на творчеството му между 1921 и 1955 г., както и
любимите му сюжети от Цариград, Париж и френската Ривиера, от
Българското Черноморие, от Пловдив, Велико Търново, Трявна и Рилския
манастир, от Кавала, Самотраки и Тасос, от Охрид, Прага и т.н. Творбите
са подбрани от фондовете на художествените галерии в Стара Загора,
Пловдив, Казанлък, Добрич, Националната галерия, Софийската градска
художествена галерия, ХГ „П. Задгорски“ – Бургас, ХГ „Д. Добрович“ –
Сливен, ХГ „Борис Георгиев“ – Варна и частни колекции.

Марио Жеков / Пред буря
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Марио Жеков / Константинопол, 1921 г.

За него през 1934 г. именитият майстор
на акварела Константин Щъркелов възхитен пише: „В тези дни тревожни,
в тая късна есен, дъждовна и студена,
дошъл е един момък от край бреговете
на нашето море – да ни открие душата
си… Поет по душа, той слага смелата си
четка на платното и търси там своето
настроение…“. Името му е Марин Жеков
Тодоров. Две трети от живота му преминават в пътуване и творчество. Съдбата му е изцяло свързана с изкуството.
Създава стотици картини, които го нареждат сред най-изтъкнатите майстори на морския пейзаж. Десетилетия наред името му е по-известно в чужбина,
отколкото в България.
Роден е на 16 октомври 1898 г. в Стара
Загора. Тук получава средното си образование, тук прави и първите си стъпки в
света на изкуството. Наставник е вуйчо му – художникът Васил Маринов. Чрез
него открива светлината и звучността
на цвета, влечението към рисуване сред
природата. Наученото показва в няколко акварела, които прави през 1915 г. на

брега на Дедеагач. През 1917 г. е мобилизиран и изпратен на фронта. Край Дойран попада в плен. Случайността го изправя пред един френски офицер, който
го съветва да учи живопис във Франция.
През есента на 1918 г. постъпва в Държавното художествено-индустриално
училище в София (сегашната Художествена академия), което през следващата
година напуска. През 1920 г. заедно със
своя по-млад съгражданин и колега Никола Аръшев (1895 – 1984) организират малка изложба в Стара Загора, а в началото
на следващата година за няколко месеца
е художник декоратор във Варненския
театър. През лятото на 1921 г. е готов
да изпълни парижката си мечта. Заминава за Цариград с намерение да се качи на
кораб за Франция, но спестените пари се
оказват твърде малко.
Оставайки в Истанбул, създава десетки рисунки и акварели, които ще бъдат
първите крачки към бъдещето му на маринист. Оттогава започва да подписва
творбите си „Марио“. След завръщането си в България започва работа като
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Марио Жеков / Дубровник

Марио Жеков / Месемврия

художник-изпълнител в Хасковския театър. През 1923 г. Марио Жеков отново е
в Истанбул, където се прехранва с ръчна
разпродажба на свои малки пейзажи.
В края на пролетта на 1924 г. Марио Жеков отпътува от града на Босфора и
през Марсилия пристига във Франция.
През есента започва да посещава Рисувалното училище в Париж. Времето му
тук е поделено между ателиетата по
живопис и галериите с картини на импресионистите. Няколко малки гваша,
акварели и рисунки от това време ясно
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разкриват борещите се у него влияния
на художествените процеси, с които се
среща в изложбените зали на френската
столица. За да се издържа, през есента
той постъпва на работа в едно парижко
художествено студио, а в началото на
следващата 1925 г. е поканен в известната по онова време Централна компания
за живопис и декорация, изпълнявайки
възлагания за нейните филиали в Париж
и Ница. Съзнателно избира повечето
служебни поръчки за Ница, за да рисува
морето. Ривиерата го очарова със запалените от слънцето багри на природата
и водата. Тук той открива за себе си живописната магия на Матис и фовистите.
Една немалка серия от рисунки и акварели, които създава между юни и август по
крайбрежието между Марсилия и Монако,
разкриват непотисканото възхищение
от светлината, пъстрите цветове на
дървета, скали, вода и небе.
Марио Жеков се завръща в България през
есента на 1926 г. След кратък престой в
родния град заминава за Черноморието.
Там, сред скалите и самотните плажове
на Созопол и Несебър, открива неповторимостта, безкрайните превъплъщения
на морето, светлината и движението
на водата. Представя изложба в Стара
Загора, а разширявайки нейния обхват,
през декември я показва и в Пловдив. Тук
той получава най-ранното признание на
своя талант. През 1927 г. е назначен като
художник декоратор в Пловдивския театър. Скоро тази дейност, която е приел
от финансови съображения, преминава
в увлечение по сценографията. Използвайки паузата между два театрални
сезона, през лятото на 1931 г. заминава
за два месеца за Истанбул. Четката му
е станала по-артистична и с уплътнена
мазка, а живописта търси в богатството на нюансите – емоционален израз на

акцент

Марио Жеков / Цариград

атмосферата, която излъчват избраните обекти. През август 1932 г. по покана за участие в изложба на варненските
художници Марио Жеков е в морския град.
Тук мимолетното му запознанство отпреди десетилетие с художника Георги
Велчев (1891 – 1955) ще се утвърди като
приятелство до края на живота им. Едно
друго познанство, с чеха Ярослав Хокеш,
води през 1933 г. до три изложби в Прага,
които слагат началото на международната му известност.
Между 1933 и 1936 г. Марио Жеков работи
епизодично като художник в Пловдивския
театър. От тези години са пейзажите

му от Стария град, а свободните месеци
са отделени за Черноморието. Отново
скалите, разбиващите се вълни, заливите със самотни рибарски хижи, къщите
със сините сенки и опустелите от прежурящото слънце улици на Созопол, Несебър, Ахтопол, Варна, Галата и Емине,
зелените тунели на Ропотамо и Камчия.
Не му е нужно ателие. Той е пленерист
в буквалния смисъл на понятието. Често търси различни гледни точки на местата, които са го впечатлили. Винаги
носи със себе си по няколко грундирани
картона и съзнавайки, че конкретното
усещане за обекта няма да се повтори,
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Марио Жеков / Ница

завършва голяма част от творбите си
там, на място, а другите предпочита да
остави с първичността на ескиза. И в
бъдеще това ще е така. С част от тези
произведения Марио Жеков открива през
1934 г. изложба в София. Приета с възхита от критика, колеги и публика, тя утвърждава Марио Жеков сред безспорните
майстори на морския пейзаж. На фона на
десетките талантливи художници, влюбени в природата, малцина са ония, усетили духа на морето. Жеков е определено
сред тях и неслучайно пейзажите му от
вътрешността на страната остават в
сянката на морските сюжети. А по това
време той вече е създал десетки платна
от Търново и Трявна, Дряново и Тетевен,
Карлово и Пловдив, Стара планина, Родопите и Рила. Втората му софийска изложба в салон „Преслав“ (1935 г.) предизвиква основателен интерес и за творбите в нея Никола Балабанов ще пише: „Те
му определят едно от първите места
между художниците и сега, и когато нашата съвременност ще бъде включена в
историята на пластичните изкуства.“
Междувременно популярността му расте, но не дава вид, че обръща внимание.
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Илюстрованите списания печатат репродукции на негови картини, издатели
ги включват в луксозните си календари.
През 1936 г. Марио Жеков заминава за
Далмация. Адриатика го покорява и той
остава там (с прекъсване през зимата)
близо година. В Дубровник рисува найзначимите си произведения. Този град
като че ли е създаден за неговата живопис. Тук ярко се проявява усещането
му за цвят, светлина и артистичност.
Палитрата му е богата и светла, живописта влиза в хармония с емоцията и
артистичната му страст. Творбите,
създадени във и край Дубровник, му донасят изключителна популярност. Картините му се излагат в редица центрове
на Хърватия. Възторженият им прием
провокира самостоятелни изложби в
Белград, Загреб, Будапеща и Букурещ. От
там, естествено, се завръща с десетки
живописни ескизи, като няколко от тях
ще превърне в картини. С част от тях
и няколко творби от Българското Черноморие организира изложби през 1938 г.
в Стара Загора и София. Завръщането му
в страната като че ли е окончателно.
Установява се в столицата и устройва

акцент
малко ателие. Използва го рядко, между
пътуванията си до морето и Рила. Създава десетки платна и акварели. Някои
от тях той рисува със спокойно, почти
акварелно плъзгане на четката, а други
– драматични, с материалната осезаемост на шпаклата. Есента на 1940 г.,
веднага след спогодбата за връщането
на Добруджа, рисува тъй жадуваните
пейзажи от Балчик, Каварна, Калиакра и
Шабла. През 1941 г. заминава за Гърция, за
Беломорието и Егейско море, посещава
Охрид. Навсякъде той търси и открива живописния еквивалент на неповторимата атмосфера: панорамите на
амфитеатрална Кавала, лениво полюшващите се гемии в пристанищата, съзерцателната тишина на остров Хиос,
магнетичната красота на Тасос, спокойната величавост на Самотраки или
интимността на Охридското езеро, но
най-вече светлината на южното слънце,
която превъзбужда цветовете.
През 1943 г. с помощта на художника Пенчо Балкански организира една от
най-обхватните си изложби. Част от
нея показва в Букурещ, а през 1946 г. – в
Стара Загора. Обществено-политическите промени в страната след 1944 г.
подлагат на изпитание свободния му характер. През тези смутни години намира усамотение отново там – над разбиващите се в скалите вълни на морето.
През март 1947 г. открива в София четиринадесетата си самостоятелна изложба, с която отбелязва 25 години творческа дейност.
След 1948 – 1949 г. живописта му губи в
известна степен богатството си на
нюанси. През следващите години, паралелно с пейзажите от страната и Черноморието, той работи в областта на
сценографията и пространственото
оформление. С основаването на ДСП

Марио Жеков / Улица в Париж

„Балкантурист“ той е сред най-активните фигури в рекламната сфера. Негово
дело е оформлението на десетки брошури и най-вече плакатите му за летуване във Варна и Несебър, за пътуване по
Дунав и за туристически посещения в
Пловдив, Рилския манастир и т.н. Интересът към морския пейзаж обаче остава
неизменен до лятото на 1955 г., когато
здравословното му състояние бързо се
влошава. Умира на 3 август 1955 г. в София.
Изложба в Художествена галерия – Стара Загора, посветена на 120-годишнината от рождението на художника, е повод за поклон пред таланта на една от
най-значимите личности в областта на
морския пейзаж в българската живопис.
Марин Добрев
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„СПОРЪТ ЗА РЕАЛНОСТТА 2“
ФРАГМЕНТИ ОТ РАЗГОВОРА В ИЗЛОЖБАТА

Галерия „Райко Алексиев“, 15 май – 18 юни 2018 г.

Изложбата представя как най-младите български художници, работещи
в областта на съвременната живопис и скулптура, интерпретират различните реалности, които днес имат потенциал да легитимират един
или друг модел на художествена репрезентация. Изложбата включва
творби на тридесет автори от най-новата генерация, заявили своето
присъствие през последните няколко години, а също и такива, които на
практика дебютират на голямата сцена. Изложбата е продължение на
мащабния проект „порът за реалността“, реализиран в края на 2017 г.
в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 с участието на 60 изявени български художници от различни поколения. „Спорът за реалността“ е едновременно изследователски проект и дискусионен форум, който за пръв
път поставя в центъра на дебата за съвременното изкуство въпроса
за смисъла и съдържанието като структуроопределящи създаването и
прочита на художествената творба. Кураторите са убедени, че въпросите за светогледа не са само въпроси, с помощта на които изкуството
търси своето предметно съдържание, а представляват критична точка
и гранично място, в което се конструира самото изкуство с неговите
специфични форми на мислене.
Куратори на изложбата са проф. Станислав Памукчиев,
проф. Петер Цанев и Кирил Василев
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Петер Цанев:

Този голям и сложен проект остана неразбран. Той визира една голяма част от
най-активните фигури в нашето изкуство през последното десетилетие.
Тази активност обаче не е само по отношение на техните публични изяви и
постижения, а е интелектуална активност, която е свързана със самата тема
на изложбата – мирогледът на художника. Как изкуството мисли, разсъждава
днес? Нека да излезем от въпроса за това
какво мисли художникът, експертът за
изкуството, а да обсъдим в нашия разговор какво мисли самото изкуство. Какво
позволяваме на изкуството да мисли? Как
изкуството мисли чрез нас? Всеки художник си дава много ясна сметка, че той не
може да контролира своята творба, нейната рецепция. В повечето случаи той
си мисли, че това е въпрос на малшанс, на
неразбиране. Истината е, че творбата
и самото изкуство си имат свой живот,
свой свят и поражда смисли, които може
да ги няма нито в творбата, нито в зрителя, нито в художника. Просто самата
среда поражда това, което никой не е
очаквал, че е вътре, и създава потенциално пространство, свой свят. Понеже
това е основната цел на изкуството –
поезисът. Ние създаваме свят, който е
паралелен на научния, на политическия.
Ако в творбата няма свят, нито техниката, нито занаятът могат да я спасят.
И затова искам да задам един риторичен
въпрос към вас. Защо толкова силно, с
такава убеденост и чувство защитавате кавалетната линия в живописта и
скулптурата? В тази изложба това доминира.

Кирил Василев:

Когато подредихме тази изложба, аз
открих за себе си много ясни различия

Антон Цанев / Крава
Елина Симеонова / Без название

в работите на тези автори, които дебютираха през 90-те, и най-младите,
които дебютират сега. Става дума за
разлики в базисните интуиции за света и в отношението към институциите и авторитетите в изкуството. Не
бих искал да давам оценка на тези различия, а да разбера на какво се дължат
те. Защо се случи така, че когато видях
подредена изложбата, си казах, че 90те години в нашето изкуство все едно
не ги е имало. Това съзнателна реакция
ли е към случилото се през 90-те или е
някаква инерция от годините в Академията. Това е разбираемо, авторите са
съвсем млади и все още връзката с преподаваното там и с преподавателите е
силна. И точно тук изпъква разликата.
Много от авторите дебютирали през
90-те, се опитваха още като студенти
да се разграничат от своите преподаватели. Това не означаваше непременно, че не изпитват уважение към тях
като художници. Но те търсеха съвсем
нова идея за изкуство. Смяната на медията беше най-видимата страна на
това търсене, но дори и в рамките на
традиционните медии се търсеха радикални промени. В тази изложба виждам
нещо съвсем друго, виждам едно доверие в авторитетите, едно безпроблемно следване на тенденции зададени от
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Ангеларий Димитров / Поточна линия

преподавателите, сред които наистина
има солидни автори с ярки постижения.
Бунтът на 90-те е заскобен и сякаш
има връщане към един по-ранен модел
на отношения.

Станислав Памукчиев:

Искам да акцентирам върху това, което Кирил каза, че сякаш 90-те ги е нямало. Интересува ме дали имате яснота
за това. Дали причината е, че просто
се чувствате в една домашна среда, в
един добър климат, с добри примери
пред вас, със семейни синовно-бащински
отношения, или отказът от радикални
практики, от битката с авторитетите е въпрос на съзнателен избор, на
търсене на устойчивост след умората
от деструкция, подривни практики,
контракултурно поведение. Енергията
и патосът на 90-те години бяха смя-
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на на езиците, смяна на парадигмите.
Това беше големият опиат на героите
на 90-те години, част от които бяха
показани в рамките на този проект, и
то с много гранични форми на живописта и скулптурата. В тази изложба няма
гранични форми, тук има чисто артикулиране на живопис, чисто артикулиране на скулптура. Разбира се, различно
е наследството и приобщеността към
това наследство в скулптурата и живописта. Има и още нещо много важно
за мен. Вие все още се държите групово
и аз винаги съм подкрепял такова колективно поведение. Съвсем нормално е на
млади години да се държите групово и да
заявявате обща платформа. Проблемът
е – има общ белег, без заявена осъзната
платформа. Може ли да си отговорим на
въпроса защо сме заедно каква живопис
ни свързва, каква скулптура?

акцент
Елена Панайотова:

По отношение на разликите между поколението, което дебютира през 90-те,
аз все се сещам за проф. Добри Добрев,
който отваряше вратата на ателието
и казваше: „А, тука ли сте, рисувайте,
рисувайте.“ Ние за тези 6 години освен
от Чоканов и Атанас Шаренков нищо не
научихме. Тоест ние толкова се чудехме
откъде да събираме странична информация за това въобще какво се случва
в изкуството, че естествено, че след
това сме избягали от това, което сме
научили, или от това, което не сме научили в Академията. Аз така си мисля, но
поне имахме тази професионална технологична база, която след това ни даде
отворен кръгозор кой накъде да тръгне.
Искам да отбележа и друго. Ако, както
казва Станислав, сега си говорим за гранични форми в изкуството, това означава, че има граници. Мен това много силно
ме смущава.

Явор Костадинов:

Сериозно се замислих за това дали при
един друг подбор на работи и автори,
несвързани с екосистемата на Академията, можеше изложбата да стои по
съвсем друг начин. Това е въпрос, който задавам на себе си, защото наистина подборът до голяма степен определя
тезите, които се изказаха.

Петер Цанев:

Веднага отговарям за подбора. Той беше
направен от портфолиата, които ни изпратихте. Подборът наистина е стеснен от стесненото предлагане. Това
обаче не е много важно. Второто е поинтересно. Защо участниците са от
Академията? В България е пълно с центрове, в които рисуват различни групи хора, но къде са те. Всичко, което аз

Трепка Петкова / To be or not to be

познавам на нашата арт сцена, с много
малко изключения идва от Академията.
Ние просто няма откъде да ги вземем
тези други художници.
Кои са тези други образователни центрове – формални, неформални, алтернативни, частни и т.н.? Дори самата
Академия, чисто демографски, вече няма
тази плътност.

51
брой
03 / 2018

СБХ бюлетин

акцент

Константин Костов / Extended experiment - The fury I

Дина Стоев:

Вие говорите за едно време, което не ни
е познато. Ние сме родени тогава, когато тези хора са се бунтували срещу
най-различни форми, господствали дълго време. В края на 80-те години художниците вече започват да имат достъп
до различното, до други форми. Западът
вече отдавна е казал това, което е имал
да каже. Тук обаче не са били направени
много неща. Излизат нови форми, нови
начини, нуждата да има нови начини.
Тези нови начини и форми, кои от тях
познати, кои – непознати, са се случи-
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ли, изтекли са. Ние живеем във време, в
което – относително спрямо предишното – няма никакви граници, нито културни, нито социални, нито географски.
Това да имаш възможността да видиш
всичко, което се е случило, комбинирана с
това, че ние все още се учим в една сравнително (спрямо останалите държави)
класическа обстановка, не ни подбужда
към каквато и да е нужда от бунт. Ние
използваме живописта или скулптурата
чисто като медия, осъзнато приемаме
нещата, които ни допадат. Аз мисля, че
при нас бунтът не е толкова на нивото

акцент
на формата, колкото на нивото на мисълта. Поне аз така си мисля.

Северина Даниелова:

За мен няма нужда от размиването на
границите между отделните изкуства.
Живописта трябва да борави със средствата на живописта, скулптурата
– със средствата на скулптурата. Светът днес е залят с всякаква информация
и има нужда цялата тази информация да
бъде синтезирана. Може би ние търсим
точно този анализ, този синтез на информацията и се връщаме към границите на живописта и скулптурата. Просто имаме нужда от препроверка на цялото това нещо.

курс, за да можеш да разбереш къде си.
Ние започваме да се информираме малко
късно и естествено, че като не знаем
какво се случва, ние се доверяваме на нашите професори. По-късно осъзнаваме,
че това, което ни преподават е важно
и после можем да боравим с него по какъвто си искаме начин. Аз поне за себе
си така съм решила, че ако мога да взема
от тях тази информация и този опит,
докато съм с тях, после ще мога да ги използвам за каквото поискам. Това, че сега
представяме живопис в класическата й
форма не означава, че след време тази
живопис няма да се превърне във видеоинсталация. Проблемът е, че сравнител-

Елена Велкова:

За разликата между дебютиралите през
90-те и днес. Чувала съм от колеги да
казват: „Вие знаете ли, че тогава кандидатствахме по 13 души за 1 място, че
кандидатствахме по 5 години, че влизахме на 22-23 години?“ Ние днес влизаме в
Академията на 18 години и за себе си мога
да кажа, че първите 2 години изобщо
не съм осъзнавала какво е изкуството.
Всъщност има един доста голям период
в нашето обучение, в който ние изобщо
не знаем какво се случва и с какво сме се
захванали. Друг проблем за мен е това,
че ние не учим съвременна история на
изкуството. Не е нормално в четвърти
курс, втори семестър, ти да учиш импресионизъм. Важно е да учим нещата
хронологично, но имаме нужда паралелно
с това да се запознаваме с това, което
се случва в изкуството днес. Да, хубаво,
ние можем да се ровим в интернет, но
едно да си намериш нещо в Гугъл, в Уикипедия и да не си много сигурен дали тази
информация е достоверна, а друго е да се
преподава систематизирано от първи

Мартиан Табаков / Курц
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За начина на обучение си мисля, че не
може да се учи Ван Гог без да се учи кога
е открит четиритактовият двигател,
без да се учи какви философски теории
съществуват по това време. Абсолютно всичко е свързано и трябва да се учи
паралелно. Не може студентите да се
затварят в един канал и да знаят само
това, което се случва в скулптурата или
само в живописта. Изкуството винаги е
свързано със социални явления, с политика, с всичко.

да се занимава с големите метафизични
и екзистенциални въпроси. За мен тази
работа в дъното на залата с оризовите
полета е метафизична. Другото, което
ми направи впечатление, основно за живописта ще говоря, е завръщането на
перспективата. Аз имам противоречиво
отношение към това завръщане. През
Ренесанса перспективата идва с появата и утвърждаването на власт на буржоазията. Знаете, че Античността и
Средновековието не познават перспективата. Слабата ми надежда е, че това
завръщане на перспективата е свързано
по-скоро с виртуалното пространство,
което страхотно борави с перспективата.

Николай Петков:

Силвия Богоева:

но късно започваме да се информираме за
много неща. Вероятно донякъде и в нас е
грешката.

Елена Панайотова:

На обсъждането на първата част на
проекта Кирил направи едно такова
разграничение, че поколението на повъзрастните наши колеги се занимава с
метафизични и екзистенциални въпроси в работите си, докато следващото
поколение, това на 90-те години, не се
занимава с тези въпроси, но се занимава с ирония. Това е, което малко липсва
в тази изложба. Може би това означава,
че младото поколение днес отново иска

Аз смятам, че в нас има един дълбоко заложен романтизъм. Всички хора, които
участват в тази изложба, съм ги виждала да работят по нощите в Академията
и много обичат това място. Те са привързани към Академията, не са от хората, които ще кажат: „Майната й на Академията!“ Все пак това е нашият избор
да учим в нея. Може би ни липсват ОХИтата, ето вие се опитвате да направите нещо такова, което е важно за нас,
за да имаме обратна връзка. Чувала съм,
че едно време е било доста по-достойно
да си художник и да намериш някаква реализация. Държавата е участвала повече
в подкрепата на изкуството. В момента
тази подкрепа е нулева. Не знам дали аз
съм объркана. Може би имаме една идеализирана представа за миналото, която
е създадена от нашите преподаватели,
от вече утвърдени автори.

Емил Попов:
Анатолий Йончев / Широко затворени
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Много ми хареса думата устойчивост,
която Станислав Памукчиев използва.

акцент

Гергана Николова / Това, което е, няма отражение в огледалото

Във вашия проект, това, което го прави съществен и необходим, е, че показва
една голяма част от фактите такива,
каквито са. Без приказки, без много да
се навиваме и т.н. Много често уважавани от мен изкуствоведи казват: „Абе,
не ви ли е срам, на какво ги учите тези
студенти“. Аз им отговарям: ами на
нищо не ги учим. Какво правите тогава? Ами, правим среда. Такава, каквато
мога, толкова, колкото съм. Не вярвам,
че някой може да научи някого на нещо.
Добър даскал е този, който не пречи. В
това, разбира се, има висока доза ирония и самоирония, защото има много
какво да се даде на младия колега и аз
го наричам опитност. Вълнувам се от
това, че млади хора, които са израснали

с интернет, изведнъж се обръщат към
нещо, което Станислав нарече устойчивост. Тоест правите неща, които на
нас, старците, са ни близки. С какво се
мотивирам? С единствените аргументи
– гледам, вълнувам се, отразявам, толкова, колкото мога с моя психологически
и изобразителен потенциал. Това не са
ли тези точки, които създават думата устойчивост. За мен са. Това е много
оптимистично – да видиш тези млади
хора да се хванат за това романтично
преживяване, както каза преди малко някой, да виждаш нещо и да го превърнеш
в психическа и пластическа конструкция. Силен момент при вас е, че в един
момент казвате „абе, твърде много интернет, твърде много американски кич,
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Мирослав Миронов / Augmented reality 01

куклички, които скачат“ и т.н. Може
би човек има у себе си здраво чувство,
което го кара да каже – ето от това
имам нужда, а от това – стига толкова.
Огромно бедствие са технологичните
молове, които ни заливат със страшна
мощ и това е проблем на света, но тази
устойчивост, която намирате, ме обнадеждава.

Елена Аначкова:

Дискусията се съсредоточи върху това
кое как ни е повлияло. Как ни е повлиял
интернет, как ни е повлияло обществото, как ни е повлияла политическата
обстановка. Тези неща влияят, но не ни
изчерпват. Същевременно разглеждаме
съдържанието на работите, но отново
в контекста на това каква е боичка-
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та, какво е платното, с какво избираме
да търсим този смисъл. Всъщност по
този начин ние не дефинираме понятията, които са основни за този разговор,
който е за това дали градим реалност
и защо градим тази реалност. Може би
всички отговори, които се дадоха от
моите колеги, са свързани с това, че всеки от нас гради реалността, от която
има нужда и използва медията, в която
не чувства ограничения. Може би няма
бунт, това беше споменато от Дина,
защото няма ограничения, но същевременно има още много да търсим. За нас
медията, дали ще е живопис, или скулптура, или пърформанс, не е решаващият въпрос. Решаващият въпрос е каква
реалност търсим и по какъв начин я
търсим.

акцент
Десислава Досева:

Относно реалността исках да подчертая, че ако я разглеждаме като нещо,
което е извън нашите собствени решения, тя става идеално опрадание за
нищонеправене. Това наблюдавам да се
случва много често. Реалността е пластифициращ се обект, който ние кривим
със собственото си мислене, поне така
си мисля аз. Нормално е реалността в нашите работи да има сходни черти, все
пак сме едно покление. Не ми се иска обаче тя да се превръща в оправдание, в извинение, в удобно скривалище. В момента има голяма подмяна на стойности, на
ценности и това неизбежно влияе върху
художника. Играта с моралните ценности, които 5 000 години са съхранили човечеството, е опасна игра.

интересна страна. В Китай има традиционно китайско изкуство, което се
практикува и до днес; има социалистически реализъм от 50-те години; има абстрактно изкуство; има концептуализъм; там има всичко, което се прави в
момента. В този микс, разбира се става
дума за огромно население, но в този
микс със сигурност ще се случи нещо. Тук
сме малко и нека всеки има възможнст да
се изразява по начина, по който желае.
Ако аз съм се опитвал като даскал да направя нещо, както каза и Емил, това е да
създам една толератна среда, в която
всеки да може да се развива. И, разбира
се, съм държал на някои основни занаятчийски умения.

Ивайло Мирчев:

Аз виждам много силен резултат в изложбата. Не виждам никакъв повод за
нихилизъм от това, което се случва. Че
винаги е било провинциално нашето изкуство, винаги е било. Били сме в периферията на Византия, пропуснали сме
Ренесанса, имаме един много закъснял и
наивен опит да усвоим постиженията на
модерната живопис и т.н. Нека кажем
обаче, че в изложбата имаме един сериозен резултат. Нека не насилваме нещата. Ние все още говорим с тях като със
студенти, но те вече не са такива. Те се
изразяват по начина, по който желаят
да се изразяват. Недейте да ги притискате, много ви моля. Тези млади хора
имат шанса да могат да се изразяват
свободно. Те ще намерят пътя си. Тук не
става дума за примиренчество. Имам
чувството, че тук се прави опит да се
канализира процес, който не може да
бъде канализиран. Два пъти съм бил в Китай, с това ще завърша, изключително

Явор Костадинов / 42 дни (фрагмент)
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По повод 70-годишнината на Виолета
Радкова на 16 май се откри изложба в залата на Дружеството на художниците –
Русе. Недвусмислено наречена „О, щастливи дни“, изложбата е посветена на
актьора и неин съпруг Иван Самоковлиев.
Художничката е вписала в биографията
си многобройни самостоятелни изложби
и участия. Художник сценограф в държавните театри в Русе и Силистра. „А когато отминат повечето от отредените
ни дни, осъзнаваме, че те са били най-важните: смехът на детето ни, неочаквана среща с добри приятели, тиха вечеря
с любимия, радостта от завършената
картина“, казва художничката.

Венцислав Марков /
Монумент на Кирил и Методий

На 24 май, който е и Ден на град Балчик,
на централния площад тържествено бе
открит паметник на светите братя
Кирил и Методий. Автор на монумента
е Венцислав Марков, председател на
Сдружението на варненските художници.
Бронзовата композиция е с височина 230
см и се извисява върху постамент, облицован с черен гранит.

На 12 април в галерия „Българи“ бе открита изложбата живопис на проф. Ивайло
Мирчев „Конферанс 8“.
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Капка Кънева / Облак кораб

Илюстраторката Капка Кънева представи изложбата си „Облак, сянка“ в галерия „Ракурси“ от 10 до 26 май. Изложбата
включва голямоформатни фотографии на
хартиени обекти, създадени за корици на
литературни произведения. Селекцията
от графични творби съдържа илюстрации към стихосбирки, както и поредица
експерименти с пластиката на хартиените облаци, които занимават авторката в последно време. Хартията, ножи-

хроника
ците и насочената светлина, благодарение на която зрителят разчита пластиките и техните хвърлени сенки като
рисунки, са основните изразни средства
на художничката, която от няколко години преподава в НХА.

ски“: „Бродници – Roamers“ на студенти
и докторанти и „Бродници – Tramp“ на
ръководителя на проекта проф. д-р Бисера Вълева, обединени от обща тематика с изложбите от партньорските проекти на доц. д-р Анна Цоловска (Mental
Vagabond и Homo simulacrum+). Работите
на Венцислава Стоянова, Виолета Апостолова, Мариян Ценов и Юлия Лазаркова
отразяват различните етапи на житейско и визуално бродячество на авторите си. Бисера Вълева импровизира върху
превърналата се в джаз стандарт песен
от 1937 г. „The Lady is a Tramp“ („Жената
е скитница“) с творби, изпълнени в различни формати и техники като алюзия с
различните състояния на скитницата.

От изложбата „Процес – Пространство“

Двадесет български и чуждестранни
визуални артисти, участници в 27-ия
Фестивал „Процес – Пространство“,
показаха от 31 май до 16 юни в Градската художествена галерия произведенията, създадени през фестивалните дни в
Пловдив.
Авторите, работещи в сферата на живописта, фотографията и инсталацията, интерпретираха темата „Линия 7“.
Автобусите с №7 прекосяват целия град,
предоставяйки на художниците както
делнични сюжети, така и творчески асоциации. От друга страна, числото седем
има символичен характер от праисторическите времена и би могло да се отнесе
до редица исторически, митични и нумерологични трактовки.

В БКИ в Будапеща бяха показани две изложби от проекта „АRT points“ на катедра
„Визуални изкуства“ на СУ „Св. Кл. Охрид-

Мариян Ценов / Бяло и цвят
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По повод 65-годишнината на проф. Станислав Памукчиев галерия „Арте“ представи от 9 до 19 май една изненадваща
изложба – забравени в папките акварели
от различни периоди с 40 години дистанция във времето. „Акварели – първи
опити, съпътствали формирането на
артистичната чувствителност на автора, както и днешните упражнения в
толкова интимна и камерна естетика,
са изненадата на тази на пръв поглед непретенциозна изложба. Селекцията показва друго лице на автора, извън мащаба
на големите му проекти, прави видими
неговите съкровени отклонения.“

Стефан Алтъков / От изложбата

тета и е част от поредица съвместни
изяви на катедра „Визуални изкуства“ на
СУ „Св. Кл. Охридски“ и Факултета за изкуства на Нишкия университет.

Лаура Димитрова / От изложбата

На 14 май проф. д-р Стефан Алтъков и
проф. д-р Лаура Димитрова откриха изложба в галерията на Факултета за изкуства на Нишкия университет, Сърбия.
Изложбата се осъществява по покана на
проф. Катарина Джорджевич, ръководител на департамента за изобразително
изкуство на Нишкия университет, посветена е на 15-годишнината на факул-
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От 20 май до 28 юни В Руския културен
център в София е позиционирана изложба
на шрифтове – кирилски букви на Стоян
Зарков. Той показва в съвременен стил
на кирилицата 34 варианта шрифтове,
малка част от 700-те, които е направил
през годините. Художникът си е поставил целта за разширяване палитрата на
българските шрифтове и популяризиране на българската азбука – кирилицата.
Мотото на изложбата е „SOS за кирилицата“, в което авторът призовава да я
запазим, защитаваме и употребяваме в
практиката.

хроника
Галерия „Икар“ отвори врати за една
фамилна изложба. Артистичното семейство – Георги Данчев (скулптор) и
Невена Луканова (керамик) и техните
дъщери Деница Данчева и Любка Данчева
показват скулптура, живопис, рисунка и
колаж.

Нина Русевa / От изложбата

От 5 юни до 1 юли продължава изложбата
живопис на Нина Русева в „Ателие Георги
Велчев“, ГХГ – Варна. „Цветът при нея е
основното изразно средство, което носи
знаковостта. Той често е предупредителен, сигнален, символ на нещо първично, дори на моменти условно. Мощното
цветно петно създава директно послание. Можем дори да говорим за експанзия
на петното като при известните образци на абстрактния експресионизъм.“
Мариана Аврамова

Георги Данчев / Кентавър

Изложба скулптура „Интерпретации“ на
Цветослав Христов бе открита на 19
май 2018 г. в ХГ „Владимир Димитров –
Майстора“. Произведенията са от последната година – някои не са показвани
досега, други са интерпретации върху
по-ранни творби на автора. Скулптурите са изпълнени в комбинация на гипс,
дърво и камък.

От 5 до 23 юни 2018 софийската галерия
(а) cube contemporary представи изложба „Traces“ (Следи), живопис на Дарина
Златарева.

Работата на Кирил Кузманов „Преминаващото през мен, преминавам през него“
(2009-), показана в галерия „Структура“,
е част от негов независим проект, чиято
първа част приключва през април 2010 г.
Художникът предприема 11-месечно пътуване по суша, преминаващо през отдалечени и урбанизирани райони на Азия. Голямоформатната фотография (447 x 750
см), направена от автора в Непалските
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хроника
Хималаи, е отпечатана върху текстил.
Тя покрива витрините към улицата, а
цифрово управление в константен ритъм сменя гледките и контекстите. Екзотиката на изображението не се вписва
в нито една от двете реалности – тази
на изложбеното пространство и тази на
живота навън. То е буфер, но и предизвикателство, което прави контраста още
по-видим.

Цветан Казанджиев / Последен бряг

От 7 до 27 юни 2018 г. арт галерия „Ларго“
във Варна представя ямболския художник
Цветан Казанджиев с живопис, акварел
и рисунка. Това е втората изложба на
автора със заглавие „Пътят“ – през април в Художествена галерия „Станислав
Доспевски“ в Пазарджик той показа 100
свои картини. Сега художникът е избрал
14 маслени картини с формата на кръг с
диаметър между 30 и 70 см.

Страхил Найденов / От изложбата

От 6 до 30 юни Страхил Найденов от
групата на плевенските художници показва каменна пластика с вградени мозаечни елементи, триизмерни мозайки и
класически пана в ХГ – Русе. Петата самостоятелна изложба на автора включва
52 творби, като по думите му се е опитал да има по нещо от всички типове
мозаечно изкуство, с които се занимава.
Носител е на награда Art Olympia 2017,
Токио, Япония.
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От 25 май до 14 юни ARC Gallery, Чикаго, в
колаборация с арт сдружение „Кръг“ от
Кърджали представи концептуална изложба на 11 художници от България, Турция, САЩ, Франция, Италия и Косово, които са работили в Европейския център за
резидентски програми в с. Дъждовница,
община Кърджали. Повечето от творбите са изработени именно там.
Две концепции представят идеята за
мост между общностите и културите,
реалния живот и тълкуването му в художествените произведения. Първата
– „Кратък наръчник за трансформиране на скулптура във фотоинсталации“,

хроника
е създадена от Зиятин Нуриев и Зафер
Галибов. Втората – „Кратък наръчник за
трансформиране на поеми в картини“, е
създадена от Радост Николаева и Галина
Димова.

„Уловени мигове“ показва Елица Гигова
в изложбата, открита на 21 май в Гранд
хотел „Пловдив“. Родената в Смолян художничка е завършила живопис във ВТУ,
живее и работи в Пловдив. Изложбата
включва 29 живописни картини, които
отразяват мигове на вълнение пред красотата на Родопа планина, жената и морето. Пейзажи от Косово, Смилян, Смолян, Широка лъка, Арапя, както и фигури
се преплитат в типичните цветове от
престилките и чеизите на родопчанката. На изложбата бяха отличени студенти и ученици на художничката, достойно
представили се на изложби в Париж през
април 2018 г.

проследяващи различни стилови похвати
и етапи в творчеството му. Председателят на Представителството на СБХ
в града Злати Златев му връчи почетна
грамота на името на Янаки Кавръков.

Валентин Дончевски / От изложбата

От 29 май до 11 юни галерия „Къщата
на София“ представи Радослав Нейчев
и живописните му платна в изложбата
„Балчик. Дворецът. Морето“.

Радослав Нейчев / Балчик

Елица Гигова / Пейзаж

С юбилейна изложба живопис в зала „Байер“
в Стара Загора Валентин Дончевски отбеляза своята 60-годишнина с 60 платна,

На 6 юни във фоайето на операта в
Стара Загора по повод откриването на
фестивала за ново европейско кино
„Златната липа“ беше открита изложба
живопис на художниците Злати Златев,
Валентин Дончевски и Пламен Кирилов.
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хроника
Красимир Яков ще открие три изложби
във втората половина на годината. От
15 до 31 юли ще се представи в Балчик –
Двореца, през октомври – в галерия „Арт
36“ в София и през декември – във фоайето на Българското национално радио.
Творбите му са в темите, постоянни за
неговото творчество – Време, Морето,
Яйцето, Жената и др. Но сега, след монументалната и кавалетната скулптура,
той ги развива в миниатюрната форма
на плакета.

Николай Майстопров

На 14 юни в зала „Байер“ в Стара Загора се откри 23-ти пленер по живопис
„Дружба 2018“. Участваха Лаура Димитрова, Валентина Лапчева, Стефан Алтъков, Милко Божков, Росица Попчева,
Минчо Панайотов, Росен Петков, Георги
Динев, Петър Петров. На участниците
бяха поднесени плакети със символа на
града от зам.-кмета на общината Иванка Согирова.
Красимир Яков / Плакет

Изложбата „Проф. Николай Майсторов
и ученици“ е четвъртата от проекта
на фондация „Въпреки“ „Учители и ученици в изобразителното изкуство“. В НГ
Квадрат 500 от 10 май до 24 юни бяха изложени картини на Николай Майсторов,
Албена Щениовска-Еглофф, Долорес Дилова, Елица Матеева-Паскинс, Ива Владимирова, Иван Михайло-Жани, Калин Антонов, Любен Генов, Райна Стоймирова и
Юлий Таков. Изложбите не само показват
творбите на участниците, но те са и
място на дискусия за взаимодействието
между учител и ученик, за подражанието
и еманципирането, за взаимодействито,
както и проблеми на практиката, свързани с образованието по изкуствата.
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Десислава Минчева / Без заглавие

След поредния си творчески престой
в Китай проф. Десислава Минчева
развълнува посетителите на галерия
„Българи“ с великолепни нови картини
– мистериозни, мълчаливи пейзажи,
огледални води, хилядолетни селища,

хроника
места, които могат да бъдат само там,
където са. „Китай – фрагменти“ беше
открита на 7 юни 2018 г.

Специалност „Текстил“ / От изложбата

От 14 до 30 май в галерията на СБХ –
„Шипка“ 6 учениците и учителите от
Националната гимназия за приложни
изкуства „Свети Лука“ отпразнуваха 65-годишнината от създаването на
своето училище с изложба. През годините в ателиетата на едно от най-престижните училища по изкуства в България своите първи уроци по професионализъм и трудолюбие са получили много
от значимите представители на българското изобразително изкуство. Сега
младите художници се обучават в седем
специалности.

Кирил Мескин / От изложбата

В навечерието на 24 май галерия Арте
отбеляза 75-годишнината на Кирил
Мескин.
Творбите
на
виртуозния
майстор на камъка изпълниха залата
с нежност и изящество, но той
излезе и на открито, в двора, където
изложи едроформатни скулптури от
цикъла „Послания“. По неговите думи,
творчеството му е опит да създаде у
зрителя впечатление за естественост
и вечност, върху която човек оставя
своята духовна следа.
Специалност „Метал“ / От изложбата
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ЗА СВЕТЛИН
Да изпратиш със слово Учителя си – не
зная дали е благословия или наказание.
Знам само, че е непосилно трудно.
Светлин ни напусна, просто си отиде от
нас. Празнината, която остави, не може
да бъде запълнена. Тепърва ще го осъзнаваме все по-силно и болезнено. Личност
от такава величина оставя дълбоки следи във всеки, който се е докоснал до нея.
Със сигурност не се забравя!
Максимата „За мъртвите или добро, или
нищо освен истината“ ни най-малко не
ме притеснява. Не защото той не е имал
нормални, човешки недостатъци, а защото това, което създаде и постигна, е
толкова голямо и така неизмеримо спря-

Светлин Русев / Краят на пътя
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мо обикновените човешки критерии, че
мога да кажа само едно: Той беше изключение! Това е моята истина.
Всички ние го разпъвахме безброй пъти
на кръста на собствените си претенции и желания. Непрекъснато искахме от
него да ни разбира и да се съобразява с
нас, а трябваше да бъде точно обратното. Бяхме свикнали с мисълта, че е винаги някъде наоколо и че ще има решение за
всеки възникнал проблем.
Наистина ни се струваше, че е вечен…
Както моята майка каза, когато ѝ съобщих тъжната вест: „Все си мислех, че за
него не важат обикновените природни
закони…“ Сега е съсипана от мисълта, че
не е в състояние да го изпрати, помоли
ме да го кажа на всички вас.

in memoriam
Някои мислят, че няма незаменими хора,
но аз съм убедена, че има. Такъв беше,
такъв Е Светлин. Тия дни повече от всякога си мисля за това кое точно го прави
толкова забележителен.
Талантът му? Да, художникът Светлин Русев е явление. Разбира се, моментът е крайно неподходящ за анализ на
творчеството му. То практически няма
и нужда от това – разпознаваемо, директно, въздействащо, мощно, натоварено смислово и емоционално, то се превърна в емблема на драматичното ни,
разкъсвано от противоречия време. И
все пак дали способностите на един артист са условието да бъде наречен той
незаменим? Или интелектът и ерудицията му? Струва ми се, че тези качества,
много ценни сами по себе си, не са достатъчни, ако не са съчетани с просветлен
дух, целеустременост и силен характер.
Светлин Русев беше боец – упорит и последователен. Не приемаше поражение.
Вярваше в каузите си фанатично, не се
страхуваше от последиците на крайните си решения и действия. Беше обсебен
от изкуството и мисията да му служиш.
Прокарваше културни политики, беше
активен общественик, вярваше в социалната справедливост.
Създаде модели, които трудно биха били
надградени. Беше човек мярка, човек институция. По някакъв начин държеше
културния ни свят в равновесие.
Светлин не понасяше формалностите и
фалша. На клишетата казваше „купешки
приказки“. Ще се опитам да бъда на неговата висота.
Няма да ви отегчавам и с всеизвестни
факти от живота му. Самият той се
интересуваше повече от това, което
стои зад редовете на биографията. Никога, наистина никога не съм го чула да
се похвали.

Светлин Русев / Има такъв път

Да, приживе той получи всички възможни звания и титли, беше член на фондации и международни сдружения, почетен
член на салони за изкуство, стана част
от световни колекции, заемаше високи
постове (от някои го махнаха, други сам
напусна), направи безброй изложби – свои
и на колеги, представи многократно българското изкуство по света, беше колекционер с невиждан размах и страст,
преподаваше, пишеше и се бореше да
издигне ролята на изкуството и културата ни до мястото, което заслужават.
Беше визионер. Не очакваше благодарности. Правеше всичко просто защото
не можеше да бъде друг. И защото беше
уверен, че така трябва.
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Светлин Русев / Пейзаж

С цената на собственото си удобство и
спокойствие успя да освободи българските художници от стягащите рамки на
догматизма. Извади наяве имена и течения, което в епохата на социализма беше
немислимо. Беше любимец на властта в
определен период, но повечето време
беше в опозиция. Беше заплашван, обругаван, наказван и… не спря да преследва
целите си. Беше неспокоен дух. Мразеше
думата почивка, знаеше колко работа го
чака и че времето, отредено ни тук, е
толкова кратко… Също знаеше цената
на успеха (а той го имаше!) и не се плашеше да я плати. Всяка негова изложба
беше събитие. Беше изненадващ, винаги
актуален, реактивен спрямо миналото
и спрямо настоящето, беше мистик по
душа и реалист по природа, провокативен, вълнуващо противоречив. Беше наясно с негативите, които трупа, но продължаваше да върви по пътя си, такъв
какъвто го беше избрал.
Светлин не оставяше никого равнодушен! Много хора го ненавиждаха, други го
боготворяха. Без да го иска, той те караше (а и продължава да го прави) да се съизмерваш с него. Равносметката често
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е печална, не всеки може да го понесе…
Даже със смъртта си разбуни духовете.
Кой като него може да постигне това?
Наистина никой. Днес тук присъстват
много хора, повечето са приятели, съмишленици и почитатели, но има и такива, които трудно признават истината. А тя е, че Светлин Русев беше, е и
ще бъде изключение.
С невероятна енергия, мощ и способност
за въздействие, създал произведения, бележещи най-високите точки от съвременната ни пластическа култура, колекционер и дарител на най-добрите образци не само от нашето, но и от чуждото
изкуство, създал истинска школа като
преподавател, хуманист и будител,
Светлин си заслужи място редом до найбележитите българи. Посвети усилията
си на съхранението на духовната ни памет и ни завеща (остави) много работа
за довършване. Дали ще се справим? Не
знам…
Признателна съм на съдбата, че ме
срещна с него, че бях негова ученичка и
приятел. Никога не можах да спра да му
говоря на Ви. Едва сега мога да му кажа:
„Светлине, благодаря ти за всичко, на
което ме научи!“
Приех безусловно любимия ти израз: „Да
правим каквото трябва, пък да става
каквото ще!“
Дълбок поклон!
Ще се срещнем някога, някъде…!
Десислава Минчева
30 май 2018 г.

in memoriam
АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВ.
ДУХ И МАТЕРИЯ
„Духът е по-силен от материята, но не
защото е могъщ. Той е способен да преодолее дори чудовищно осакатяване на
тялото с кротката сила на красотата,
която блика от неговата божествена
същност“. Александър Дяков
Документалният филм, посветен на

Александър Дяков / Тузлук (Изпепелена земя),
1976 г.

скулптора Александър Дяков, носи името
на една от най-известните му творби – „Дух и материя“ (1965). С тази кинолента режисьорът Михаил Венков
прави опит да разкрие неповторимата
личност на един от най-талантливите
скулптори на България. Роден е на 28 май
1932 г. в София. Баща му Цветан Дяков
е възпитаник и доктор на Брюкселския
университет. Като народен представител преди 9 септември 1944 г. подкрепя

приемането на Закон за защита на българските евреи. Осъден е от Народния
съд, а семейството му е интернирано.
Още 13-годишен Сашо Дяков започва да
тренира бокс в „Славия“. През 1958 г. завършва „Скулптура“ в Националната художествена академия в класа на Михаил
Кац. Губят се следите на много негови
творби – „Септември“, „Колесницата“,
„Минута преди разстрела“ (3-метровата бронзова фигура, посветена на Йорданка Чанкова, изчезва от пилона в деня
на монтирането)… Има куп нереализирани проекти. „Другите скулптори показват дела, аз – снимки“, коментира Дяков
при откриването на юбилейната си изложба в галерия „Райко Алексиев“ преди
четири години.
Как решихте да направите филм за
Александър Дяков – една толкова пренебрегвана и почти непозната фигура
в българското изкуство?
Познавам Сашо Дяков от началото на
80-те. Преди години бях правил филм за
Илия Бешков и Сашо Дяков ме посъветва
кои произведения на Бешков да включа в
него. През 2006 г. направих филма за „Трибрат“– скулптурният проект на Александър Дяков, който обединява символите на трите най-големи монотеистични религии. Тогава се надявахме, че ще се
състои обсъждане в Общинския съвет в
Пловдив тази скулптура да бъде издигната на Джендем тепе. Това беше предложението на инициативен комитет за
реализиране на проекта. Филмът имаше
публицистична насоченост, искахме да
спечелим общественото мнение за тази
кауза. „Трибрат“ е гражданско послание
към представителите на трите монотеистични религии за толерантност и
разбирателство. Нищо повече. Сашо Дяков не е искал да прави нова религия.
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Александър Дяков / Зидарчето, 1962 г.

Известно време след това започнах работата по „Дух и материя“. В началото
на филма Сашо казва, че има свое кредо
в живота, нещо, в което е възпитаван
още от люлчина възраст: „Духът гради
битието.“
Това е може би най-нереализираният
български творец.
Да, така е! А неговите творби носят
много силни, впечатляващи и запомнящи се послания. Изкуствоведът Красимир Илиев показа в изложбата „Форми
на съпротива“ две негови творби – „Дух
и материя“ (1965) и „Корозия“ (1977). Да
сътвориш творби с подобни послания
през 60-те и 70-те – корозия на идеалите, за това се иска страхотна смелост
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и свобода на духа! Сашо Дяков е въплъщение на свободния човек – и в живота,
и сред приятели, и сред роднини, и може
би най-вече в творчеството. Да се изправиш през 1968 г. пред висши функционери на БКП и да кажеш, че страната „е
пренаселена с паметници на омразата и
насилието, с паметници на българи, убити от българи, и на българи, убиващи
българи, че сеем черно семе в душите на
хората и черна жътва ще жънат децата и внуците ни“ – за това се иска нещо
повече от смелост. Във филма Светлин
Русев разказва, че всеки път на общи събрания треперели да не би Сашо Дяков да
се изправи и да вземе думата. Около него
имало много приятели, особено на маса
или вкъщи, но на мероприятията на Съюза на художниците никой от колегите
му не смеел да разговаря с него, страхували са се.
Между другото, трябва да възприемаме като абсолютна мистерия факта, че
Сашо Дяков е жив. Поне три пъти са издавани заповеди за неговото физическо
ликвидиране. В годините след 1944 му помага генерал Владимир Стойчев. Веднага
след промените, към 1992-1993 г., Сашо
отива веднъж в кафенето на архитектите заедно с един от своите приятели – Димитър Бойков – Хесапа. Дяков е
известен с това, че често „захапвал“,
както сам се изразяваше, представителите на властта. Един от последните
седял съвсем сам на съседна маса. Сашо
имал отрицателно отношение към него
и неведнъж го заяждал с язвителен тон.
Тогава обаче Димитър Бойков му казал:
„Знаеш ли, че този, който седи сега сам
на масата, те е спасявал три пъти“.
Става дума за един от видните комунисти, срещу когото Дяков бил особено
язвителен. Тогава той станал, отишъл
при него, извинил му се за всичко и му
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Александър Дяков / Макет на моста на ул. „Опълченска“ и бул. „Сливница“ в София

благодарил, задето е късал заповедите за
физическото му ликвидиране. А онзи казал: „Абе, Сашо, направи добро и го хвърли зад гърба си“.
В киноцентъра имало наблюдател, който
присъствал винаги на художествените
съвети, а всъщност работел за Държавна сигурност. Един ден той споменал
пред Шарланджиев: „Днес ще ликвидираме една гад“. Любомир Шарланджиев
попитал: „За кого говориш?“, а онзи му
казал, че става дума за Александър Дяков.
А Любомир Шарланджиев бе известен с
човещината си. И тъй като бил от комунистическо семейство, се ползвал с
доверието на властта. Той включил веднага за какво става дума, скочил в колата
и когато стигнал до дома на Сашо, видял
как го водят към джипката. Благодарение на Шарланджиев за пореден път Дяков се „отървал“.
Много исках във филма да влезе епизод
със заповедите за ликвидация и преследването, но Сашо категорично отказа.
Трябваше да се съобразя с неговата воля.

А досието му дали е запазено?
Унищожено е. Убеден съм, че досието му
е било томове. Самият Сашо Дяков ми е
казвал, че когато отишъл да види досието си, открил там съвсем малко неща
за ученическите си години и нищо друго.
Възможно ли е това за един от най-големите волнодумци?
Да не пропуснем връзката на Александър Дяков с киното. Той е работил
много в българското кино, не само
като актьор във филма на Рангел Вълчанов „С любов и нежност“.
В началото на своята кариера Сашо Дяков е художник-постановчик в редица
филми. През 1962 г. е втори художник на
филма на Любомир Шарланджиев „Хроника на чувствата“. Сценарист на този
филм е Тодор Монов. Следва „Веригата“
– отново на Шарланджиев, със сценарист Анжел Вагенщайн. През 1965 г. е
художник-постановчик заедно с Виолета
Йовчева на „Вълчицата“ на Рангел Вълчанов, а през 1976 г. работи за „Спомен за
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близначката“ на Любомир Шарланджиев по сценарий на Константин Павлов.
През 1978 г. изпълнява главната роля в „С
любов и нежност“ на режисьора Рангел
Вълчанов по сценарий на Валери Петров.
След това прекъсва работата си за киното, защото си дава сметка, че това
му пречи да работи като скулптор.

Александър Дяков / Септември 1923
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Колко са реализираните му творби
като скулптор?
„Права фигура“ (1962 г., преиминувана в „Зидарчето“) e изложена в галерия
„Квадрат 500“; „Дух и материя“ (1965
г. е преименувана във „Война“, за да му
разрешат експонирането ѝ), намира се
в скулптурната експозиция в двора на
Министерството на външните работи;
„Паметник на падналите за свобода“ се
намира в един от парковете на Бургас;
Фигурата „Боксьор“ се намира на стадиона в Пловдив. Това са четирите негови творби, които са реализирани в публичното пространство. Добре че преди
време директорът на СГХГ тогава Атанас Нейков решава да направи постоянна
експозиция с 5-6 творби на Сашо Дяков.
Благодарение на него са запазени освен
„Дух и материя“ също „Корозия“, „20-и
век“ и „Тузлука“.
През 1962 г. на първата изложба на софийските млади художници Сашо е удостоен с първа награда за скулптура със
„Зидарчето“, а първа награда за живопис
получава Светлин Русев. От тук насетне
всяка творба на Дяков е постигната с
неимоверни усилия при преодоляване каноните на соцреализма, включително и
трите запазени и споменати по-горе работи. Аз неслучайно поканих за участие
във филма Светлин Русев и Георги Чапкънов, двама изключително реализирали се
творци, за разлика от Александър Дяков.
А колко са нереализираните творби или
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тези, които изчезват! Например „Септември“, собственост на НХГ, не се
откри. Скулптурата представлява две
фигури – майка и син. Усещаш мъката
и трагизма на майката само от начина,
по който се е прегънала фигурата ѝ, без
да виждаш лицето ѝ. Поне фотосът на
тази работа е показан във филма.
Или проектът, излят от бронз, с размери 2 метра на „Колесницата“ (1988),
собственост на УАГ. С нея Дяков участва
в състава на екип архитекти в конкурс
за градоустройствено решение на предгаровия площад в София. Този колектив
спечелва конкурса, като „Колесницата“ е
одобрена от държавна комисия и е сключен договор през 1990 г. Не е реализирана!
Макетът ѝ изчезва не мистериозно, а
преднамерено! „Условна по форма, защото е условна и по размери. Разстоянията, от които се възприема, са големи. По
проект е висока 24 м и дълга 24 м.“
Ще кажа няколко думи и за проекта му
„Великден“ за преосмисляне на паметника на Съветската армия. За съжаление
той едва ли ще бъде осъществен по политически съображения. Но ако това
беше възможно, убеден съм, че тази благославяща десница щеше да се превърне
в символ не само на София, не само на
България, но дори на Балканите и Европа.
Преди години ходих при историка проф.
Георги Бакалов. Той, като видя благославящата десница, направо се смая: „За
пръв виждам, казва, с материални средства да бъде постигнат възкръсналия,
безплътен Христос“. И действително –
с тези арки, с това въздушно пространство, което подчертава идеята за силата на благославящия и всеопрощаващ
Христос върху нас, вярващите. Във филма направих интервюта с противници
на неговата идея. Те казват: „Това е
градско пространство, нека всеки е сво-

Александър Дяков / XX век

боден да твори както иска, ние сме за
свободата“. Това са представители на
новото поколение. Ако говорим обаче за
истинска обществена, гражданска и духовна позиция, за позицията на свободния човек, за мен лично благославящата
Божия десница е най-силна, тъкмо тя е
олицетворение на свободата. За съжаление това не се разбира. За мен Сашо Дяков е олицетворение на свободния човек,
чувствам се щастлив, че съм имал възможността да го познавам, да се докосна
до него. И сега тези пространства на
свобода се заменят с една псевдосвобода, с една претенция за свобода, която
всъщност носи дух на ограниченост.
Имам такова чувство.
С Михаил Венков разговаряха Людмила
Димова, Тони Николов и Димитрина
Чернева. Интервюто e публикувано в
портал „Култура“
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ВАСКО СТРУМЕВ (1955 – 2018)
Живописец по душа и съдба, Васко Струмев преминава през различни периоди в творческия си път, в които живописта, поезията и
музиката тихо се преплитат.
Роден е в Ямбол. Завършва Художествената академия, специалност
„Живопис“, при проф. Светлин Русев през 1981 г. Преподава рисуване в академията от 1986 до 1989 г.; бил е уредник в Националната
галерия. В началото на 1990-те работи като живописец в Austrian
Theater Union за най-големите театри и операта във Виена. През
1993 г. работи в Канада в областта на анимацията.
Тежко заболяване променя живота му, но той намира сили и мотивация да рисува своите поетични и съзерцателни картини.

РУМЕН ПЕТКОВ (1948 – 2018)
Румен Петков е режисьор на анимационни филми. Роден е в София.
Завършва Художествената гимназия, увлича се по анимацията.
Още с втория си филм печели първа награда на световния фестивал за анимационни филми във Варна. Той е един от художниците на
легендарното списание „Дъга“, а героите му щъркелът Чоко, жабокът Боко и Шаро са любимци на децата през 80-те. Филмът му
„Планетата на съкровищата“ е първият български пълнометражен анимационен филм. Носител на „Златна палма“ (съвместно със
Слав Бакалов) от кинофестивала в Кан и на Гран при на фестивала
на нациите в Отава.
В началото на 90-те заминава за САЩ, където продължава кариерата си в Klasky Csupo и Cartoon Network. Преподава в най-добрия
частен университет в Калифорния.
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АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВ (1932 – 2018)
Роден е в София в семейството на високообразован баща, осъден
от Народния съд. Завършва скулптура в Художествената академия
при Михаил Кац през 1958 г.
Независим и свободолюбив човек, чешит с голямо въображение,
бохем, Александър Дяков следва собствена, хуманистична линия
в своето творчество. Голяма част от творбите му са изгубени
или откраднати. В СГХГ има малка колекция негови скулптури; в НГ
Квадрат 500 са „Дух и материя“ и „Зидарчето“. Много от проектите му предизвикват разгорещени спорове и остават нереализирани, като например този за реконструкцията на паметника на
съветската армия в София, където фигурите се разместват и в
освободения център се издига над историята една всеопрощаваща
десница.

ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ (1939 – 2018)
Роден и израснал в Костинброд. Завършва декоративно-монументална живопис в Художествената академия през 1968 г. в класа на
проф. Георги Богданов, но първата му любов е графиката. Именно
като график той печели признание. Към монументалното изкуство
се връща години по-късно. В творбите си остава запленен от пейзажа на родния край. Дългогодишен творчески секретар на дружеството на художниците в Софийски окръг.
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СВЕТЛИН РУСЕВ (1933 – 2018)
Роден в Плевен. През 1959 г. завършва живопис в Художествената
академия при проф. Дечко Узунов. Председател на СБХ от 1973 до 1985
г. Професор по живопис в НХА от 1975 г. Директор на Националната
галерия (1985 – 1988).
Действителен член на БАН от 2001 г. Член на Парижкия есенен
салон, на „Ника-Кай“ – Токио, член-кореспондент на Кюнстлерхаус –
Виена и на Академията за изящни изкуства – Берлин, член на
Руската академия на изкуствата, член на Академия „Медичи“ – Рим.
Член на ръководството на Обществения комитет за екологична
защита на Русе, 1988 г.
През 1985 г. дарява на родния си град голяма колекция класическо и
съвременно българско изкуство, източно и африканско изкуство.
Изпълнен с идеи до сетния си дъх, наблюдателен, информиран и
безкомпромисен, той бе една от най-влиятелните личности в
областта на изобразителното изкуство в България.
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Светлин Русев / Автопортрет

