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бази за членове на СБХ -  
лева за легло

за гости на СБХ - 
лева за легло

забележка

1. с. Боженци 14,00 16,00

2. гр. Вършец затворена

3. гр. Долна баня затворена

4. Велико Търново

15,00 20,00

250,00 ползване на цялата 
къща за 1 ден

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

5. КК Албена 55,00 92,00 май, юни и септември

65,00 103,00 юли и август

6. гр. Балчик - предстои откриване, информация ще бъде публикувана допълнително.

Деца до 4 години ползват базите безплатно, а за деца от 4 до 18 г.  
се заплаща такса с 20% отстъпка

7. Созопол:

за период цени за членове на СБХ и семействата 
им в лева

цени за външни лица 
в лева

1 - 9 юни 40,00     стая за двама 
15,00      за допълнително легло 
50,00     ателие за двама

50,00

60,00

10 юни - 4 юли 50,00     стая за двама 
15,00      за допълнително легло 
60,00     ателие за двама

70,00

80,00

5 юли - 8 септември 60,00     стая за двама 
20,00      за допълнително легло 
80,00     ателие за двама

90,00

115,00

9 - 23 септември 45,00     стая за двама 
15,00     за допълнително легло 
55,00     ателие за двама

65,00

80,00

В таксата за ползване на базата в гр. Созопол е включена нощувка и закуска. За желаещите  
да ползват ресторанта на хотела за обяд и вечеря има 10% отстъпка от цената.

Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 (три) дни от датата на резервацията в 
счетоводството на СБХ, след подписване на декларация и предоставената квитанция за 
платен членски внос и за текущата година.  
Записвания – при Женя Вълчева, в счетоводството на СБХ, тел. 02 948 37 42

8. с. Шкорпиловци: Запитвания за резервация за почивка се приемат само на телефон:  
0882 423 061, фирма МАМА ООД, която изцяло поддържа и обслужва базата. Членовете на 
СБХ, които са заплатили членския си внос, могат да се възползват от предлаганите услуги 
с 15% отстъпка. Заплащането се извършва на място в базата. 

ЦЕНИ В ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2018 Г.
ОТ 1 МАЙ ДО 31 ОКТОМВРИ
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

Изложба на Любен Фързулев, живопис
7 – 11 май 2019 г., ет. 4
откриване: 7 май, вторник, от 17 до 19 часа

Изложба на Георги Стамболийски – Стамбо, живопис
16 – 30 май 2019 г., ет. 4
откриване: 16 май, четвъртък, 18 часа

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

Изложба на Терезе Вебер, Швейцария 
14 май – 7 юни 2019 г.
откриване: 14 май, вторник, 18 часа

Светлин
Експозицията е посветена на Светлин Русев (1933 – 2018)
и представя някои от неговите знакови картини, селекция 
от текстове, фотодокументация и документални филми.
Изложбата е организирана от негови ученици и колеги.
14 – 29 юни 2019 г.
откриване: 14 юни, петък, 18–20 часа
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ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – 
СОФИЯ 2019 

1. Фестивалът на съвременната българска керамика – София 2019 г. ще се 
проведе от 4 до 27 септември 2019 г. в галерия „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 
№ 125. 

2. Всеки желаещ да участва в експозицията трябва да изпрати попълнен 
формуляр и дигитални снимки на всяка творба до 30 юни 2019 г. 

3. Селекционното жури преглежда кандидатурите и извършва селекция до 15 юли 
2019 г. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане 
на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в 
галерия „Райко Алексиев“. 

4. Селектираните творби ще се приемат на 30 и 31 август 2019 г. в галерия 
„Райко Алексиев“. 

5. Връщане на творбите – 27 и 28 септември 2019 г. 
6. Участие

• Фестивалът е отворен за участие към всички артисти, работещи с 
керамични материали.

• Всеки участник може да се представи с до три творби, които са авторски 
оригинали, създадени в последните три години. 

• Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за 
регистрация, изтеглен от sbhart.com. 

• Дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, 
формат .jpg, резолюция 300 dpi. На всеки файл с изображение да бъдат 
отбелязани: име на автора, име на творбата, размери на творбата, 
година на създаване. Ако творбата изисква специфично експониране, да се 
приложи допълнителна схема за начина на подреждането ѝ.

• Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени 
по електронен път на festival-2018@abv.bg или на адрес: СБХ, секция 
„Керамика“, ул. „Шипка“ 6, София 1504 

• Всеки участник заплаща такса за участие в размер на 20 лв. в 
счетоводството на СБХ или по банков път: Уникредит Булбанк, клон 
„Паметник Васил Левски“ BIC UNCR BGSF IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26 
Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.

• Участниците поемат сами разходите по транспортиране на творбите 
до посочения адрес и обратно. 

• Организаторите гарантират сигурността на получените творби по 
време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали 
по време на транспорта. 

7. Каталог 
Всеки автор, избран за участие, трябва да представи лична снимка, кратка 
автобиография и творческа концепция в срок до 4 септември 2019 г. 
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8. Награди 
• Награда за цялостно представяне
• Награда поощрение за млад автор

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

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

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

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

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

Община Русе, Художествена галерия – Русе, Съюз на българските художници, 
Дружество на художниците – Русе.

2. Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“ се провежда под 
патронажа на Кмета на Община Русе. Организацията и провеждането на 
биеналето се осъществява от Художествена галерия – Русе.

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

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

5. Организаторите издават каталог.

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

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

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

3. Наградените произведения по т. 1 постъпват във фонда на Художествена 
галерия – Русе.
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ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат художници от страната и чужбина, които приемат 

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

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

 Представените творби трябва да са оригинали и да бъдат собственост на 
автора. 

3. Всеки автор може да участва с не повече от 3 (три) творби във всеки раздел, 
създадени в последните две години.

4. Всеки автор изпраща творбите си с попълнен на български или английски 
език формуляр за регистрация на хартиен носител. Формулярът се изпраща 
и в електронен вид в *.doc, *.docx формат на имейл: ruseartgallery@abv.bg.  
Документът може да бъде изтеглен от сайта на галерията:  
www.ruseartgallery.tk.

5. Таксата за участие от 10 евро за автори от чужбина и 20 лева за автори от 
България се плаща само по банков път на следната банкова сметка:
 
Банка Инвестбанк, клон Русе,
Офис Община Русе, пл. „Свобода“ № 6
ОбКИ „Художествена галерия – Русе“
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 95IORT73793100039400

В основанието за плащане се отбелязва пълното име на участника и МБ 
„Изкуството на миниатюрата“.
6. Автори, неплатили таксата, нямат право на селекция и участие в изложбата.
7. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до 

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

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

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

неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели 
на биеналето.
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V. СРОКОВЕ
• 30.09.2019 – краен срок за получаване на художествените творби на 

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

и публиката
• 30.12.2019 – закриване на изложбата 

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

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

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

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

МЯСТО
Регионални представителни изложби – градските галерии в съответния център 
на региона: Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив, Варна.
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София, СБХ, 
галерия „Шипка“ 6.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ / май 2019 г. – октомври 2020 г.

2019 г. – регионални изложби 
май  Бургас, БХГ „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ №24  
(14 май – 7 юни 2019)

• включва региони Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково 
• за контакт: Георги Динев 056 84 21 69

юни  Плевен, Градска галерия, бул. „Скобелев“ № 1 (6 юни – 28 юни 2019)
• включва региони Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Лом
• за контакт: Иван Велчев, Антония Караиванова 064 80 20 47

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

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

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

• включва София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
• за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48

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

• включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян,        
Димитровград, Кърджали

• за контакт: Красимир Линков 032 /63 53 22
юни Варна, Градска галерия, ул. „Л. Каравелов“ № 1 (допълнително ще се 
уточнят датите)

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

октомври – заключителна изложба (допълнително ще се уточнят датите)
• СБХ, галерия „Шипка“ 6 , I и II етаж, София 
• за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка
• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри

Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с 
четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на 
изложбата.
Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително
(приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога).
11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената 

от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. 
Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога 
от изложбата.
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12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба 
конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават 
безплатен екземпляр от него.

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

НАГРАДИ
1.  Парична награда – Наградата е откупуване на творбата, както следва: 

Регионални награди:
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба 

• 6 награди за живопис х 2000 лв.
• 6 награди за скулптура х 2000 лв.
• 6 награди за графика х 1000 лв.

Национални награди
• Голяма награда за живопис – 4000 лв. 
• Голяма награда за скулптура – 4000 лв.
• Голяма награда за графика – 4000 лв.

2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.
3. Издаване на каталог на два езика, в който са представени всички наградени 

творби от регионалните изложби и големите награди и по една творба от 
всички номинирани автори, които участват в заключителната изложба в 
София през октомври 2020 г.

Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен 
екземпляр от него.
4. Диплом за всички наградени и номинирани автори.

Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на 
откриването на заключителната Национална изложба конкурс в София.

Наградените работи по т.1 остават собственост на Алианц България и влизат 
в колекцията на дружеството.
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА
 
Г-н Тодор Стайков и комисия в състав: проф. Валентин Старчев, проф. Вихрони 
Попнеделев, проф. Десислава Минчева, проф. Емил Попов, проф. Станислав 
Памукчиев обявяват:
Национална изложба конкурс за живопис и скулптура за млади художници до 
35 години от цялата страна, които не са студенти в настоящия момент. 
Изложбата има за цел да стимулира творческа активност и да акцентира 
и подпомогне най-актуалните и продуктивни процеси в новата живопис и 
скулптура.
Жури ще селектира участниците и ще определи две награди, всяка на стойност 
4000 лв.
Всеки автор може да представи за участие: 

• живопис: до 3 броя картини с обща експозиционна площ до 6 линейни метра
• скулптура: до 3 броя, с обща експозиционна площ до 6 кв. метра, с варираща 

височина. При желание за скулптурни инсталации ще се приемат проекти 
с ясни концептуални и технически граници, които ще бъдат уточнени 
предварително с журито.

Изложбата ще се състои от 4 до 15 октомври. Изложбата ще се реализира със 
съдействието на Съюза на българските художници.

• Приемане на творбите – 2 октомври, изложбена зала „Райко Алексиев“, ул.  
„Раковски“ 125, София.

• Срок за подаване на портфолио – 20 септември 2019 г., на електронен адрес: 
young.bg.artist@gmail.com

Всяко портфолио трябва да съдържа кратка автобиография, наименование 
на творбите, размер, техника. Желателно е заявеното предложение да е 
придружено от словесен аргумент.
Журито ще селектира участници и произведения на два етапа. Първият етап –  
гледане на портфолио. Вторият етап – окончателен, при аранжиране на 
експозицията.

ШЕСТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

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



СБХ бюлетин брой
03 /2019

12

с ъ о б щ е н и я 

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

ПАРТНЬОРИ
Света Великотърновска митрополия, Съюз на българските художници, 
Представителство на СБХ – Велико Търново и Православен център „Проф. д-р 
Тотю Коев“.
ЦЕЛ: Като традиционен форум за културна комуникация Биеналето популяризира 
съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства.
УЧАСТНИЦИ: Художници, работещи в областта на църковните изкуства.

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

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• иконопис – до три творби
• дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани 

творби
• стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси 

или проекти на реализирани творби
• утвар, текстил, графика, миниатюра и други - до три творби
• мултимедийно представяне на реализирани творби.

Представените произведения и табла с фотоси да са във вид готов за 
експониране.
Заявки за участие в изложбата се приемат до 15 септември 2019 г. на електронен 
адрес: churchart.vtu@abv.bg или пощенски адрес: Светла Иванова, Православен 
богословски факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски“ № 2.

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ

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

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

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
• Не се изисква такса за участие.
• Приемат се творби, изпълнени в техниките: високопечатни, 

дълбокопечатни, литография, алграфия, сериграфия.
• Авторите да не са навършили 40 години.
• Форматът на изображението да е не по-малък от 35 см и не по-голям от 

120 см.
• Работите се представят на графичен отпечатък, до 3 броя графики.
• Творбите трябва да са авторски, собственост на художника и да не са 

участвали в други национални конкурси и изложби.
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• Всеки участник надлежно етикетира работите си с име на автора, име 
на творбата, техника, година и размер; електронен адрес и телефон за 
обратна връзка.

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

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

след закриване на изложбата.

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА 
НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ

І. ЦЕЛИ НА ИЗЛОЖБАТА
1. Да почете и популяризира името и художественото наследство на големия 

български художник Георги Герасимов.
2. Да подпомогне изявите на съвременното българско графично изкуство.



СБХ бюлетинброй
03 / 2019

15

с ъ о б щ е н и я

3. Да популяризира изкуството на графиката и авторите, работещи в жанра.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатор на изложбата е ХГ „Станислав Доспевски“ със съдействието на 

Община Пазарджик, под патронажа на кмета – Тодор Попов.
2. Финансирането на изложбата се осигурява от утвърден бюджет, такси за 

участие, дарения и рекламодатели.
3. Селектирането на творбите за участие в изложбата и определяне на 

наградените се осъществява от седемчленно жури. Журито се назначава със 
заповед на кмета на Община Пазарджик.

4. Експозицията се аранжира от екипа на ХГ „Станислав Доспевски“ в зали на 
галерията.

5. ХГ „Станислав Доспевски“ връща творбите на авторите в посочените 
срокове (евентуални щети по време на транспортирането не се поемат от 
организаторите).

6. ХГ „Станислав Доспевски“ изготвя каталог, представящ събитието. Всеки 
участник ще получи безплатно един каталог и ще има правото да закупи три 
каталога на половин цена.

7.  ХГ „Станислав Доспевски“ партнира с медиите за отразяване и популяризиране 
на събитието.

ІІІ. НАГРАДИ
• Три равностойни награди, всяка включваща диплом, плакет и парична 

премия от 1200 лв.
• Награда за млад автор до 35 години – диплом, плакет, премия от 1200 лв. и 

покана за самостоятелна изложба в галерията.
• Награда на Съюза на българските художници – от фонда на СБХ.
• Почетна награда за принос към българското графично изкуство – диплом, 

плакет.
• Наградените с парична премия творби остават във фонда на ХГ „Станислав 

Доспевски“.
 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат всички художници, приели условията на статута и 

попълнили формуляра за участие. Организаторите си запазват правото на 
персонални покани.

2. Всеки автор може да участва с максимум два графични листа.
3. Художниците трябва да са автори и собственици на творбите.
4. Участниците приемат решенията на журито за окончателни.
5. При желание авторът може да дари творба за фонда на галерията, като 

дарителската воля не отменя участието на творбата в журирането и 
получаването на парична премия, диплома и плакет, ако бъде наградена.

6. Графичните творби трябва да отговарят на следните условия:
• да са създадени през последните три години
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• да са с размер на листа, не по-голям от 100х70 см и не по-малък от 50х70 см
• да са без рамка и паспарту
• да са изпълнени в графични техники, позволяващи тиражиране
• творби, които са замислени да бъдат експонирани, без да бъдат поставяни 

под стъкло и имат специфично авторско решение за експонирането им, да 
бъдат придружени със схема на окачване 

• на гърба на всяка творба (долу вляво) да бъде залепен етикет, попълнен по 
образец

7. Такса за участие – 20 лв. Таксата се плаща на място или по банков път по 
сметка:

IBAN: BG54SOMB91303116350201
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка – Пазарджик

За творбите, недопуснати до участие в изложбата, таксата не се възстановява.

8. При изпращане творбите трябва да са придружени със:
• четливо и изцяло попълнен формуляр по образец
• квитанция за платена такса
• точен адрес за връщане на творбите
• телефон и e-mail за връзка

9. Творбите се изпращат на адрес:
ХГ „Станислав Доспевски“
пл. „Константин Величков“ 15
4400 Пазарджик

10. Разходите по транспортирането на творбите са за сметка на участниците.
11. Участниците се съгласяват творбите им да бъдат използвани от 

организаторите за рекламни цели на изложбата.
12. При продажба на творба по време на изложбата комисионата е 20% в полза на 

галерията.

VІ. СРОКОВЕ
1. Последен срок за получаване на творбите – 28 юни 2019 г. (важи датата на 

пощенското клеймо).
2. Журиране – 5 юли 2019 г.
3. Откриване на изложбата – 19 септември 2019 г.
4. Закриване на изложбата в ХГ „Станислав Доспевски“ – 1 ноември 2019 г.
5. Връщане на творбите на авторите – до 30 ноември 2019 г.

с ъ о б щ е н и я 
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ГРАФИЧЕН ФОРУМ“ – СТАРА ЗАГОРА 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Национална изложба „Графичен форум“ се организира за трета поредна година 
в гр. Стара Загора. Целите на изложбата са да популяризира графичното 
изкуство и да подпомогне българското съвременно изкуство. В изложбата 
могат да участват всички автори от България и чужбина, които работят в 
областта на графиката.

2. Организатори на изложбата и изпълнители на техническата част на 
изложбата са представителството на СБХ – гр. Стара Загора и Община 
Стара Загора. Изложбата се експонира в изложбена зала „Любор Байер“. 
Журирането на творбите ще се извърши на 29.10.2019 г. от петчленно жури, 
съставено от представители на Община Стара Загора и ръководството на 
представителството на СБХ – Стара Загора. Откриване на изложбата – 
1.11.2019 г. от 18.00 часа в зала „Любор Байер“.

II. НАГРАДИ

Община Стара Загора осигурява три равностойни награди по 500 лв. Наградените 
автори се ангажират да дарят по една графична творба на стойността на 
наградата, която остава в ГХГ – Стара Загора. 

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат 
условията на статута.

2. Графиките се изпращат на адрес: Стара Загора, ул. „Любор Байер“ 2 ; изложбена 
зала „Любор Байер“. 

 Работно време 10.00 – 18.00, почивни дни: неделя и понеделник.
3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до 

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

4. Приемат се до 3 броя графични творби от автор във всички графични 
техники, без ограничение в размера на творбите. Рамкирането на творбите 
не е задължително и е по усмотрение на автора.

5. На гърба на всяка творба (долу вляво) трябва да има прикрепен лист със 
следната информация: име на автора, име на творбата, техника, година, 
цена на творбата и адрес за връщане. Представените творби са авторски, 
като при покупка няма комисиона.

6. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не 
поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и 
куриерските служби.

с ъ о б щ е н и я
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7. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 месец след 
закриване на изложбата. Експозицията ще стои до 16.11.2019 г.

8. Ако авторът желае, може да направи дарение на изложбена зала „Любор Байер“, 
като получава сертификат за това.

IV. СРОКОВЕ И ДАТИ

1. Последен срок за приемане на графиките – 28.10.2019 г.
2. Откриване на изложбата – 1.11.2019 г. от 18.00ч.
3. Закриване на изложбата – 16.11.2019 г.
4. Връщане на творбите – месец след закриването.

V.КОНТАКТИ

Представителство на СБХ – Стара Загора, ул. „Любор Байер“ 2, Милен Алагенски, 
e-mail: milen.alagenski@abv.bg.

ПЛЕНЕР В АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ

От 1 до 7 юли включително 2019 г. в Арт център „Илинденци“ ще се проведе 
традиционният пленер по живопис с четирима участници. 
Избраните художници ще получат по 400 лв. за покриване на разходите им.
Една от творбите, нарисувани на пленера, остава в Арт център „Илинденци“, 
и една – във фонда на СБХ.
До 14 юни желаещите да участват в пленера трябва да представят до 5 снимки 
на произведения, лична снимка, творческа биография на електронен адрес info@
sbhart.com или на адрес: София 1504, Съюз на българските художници, ул. „Шипка“ 
6, ет. 4, при Марта Игнатова, тел. 02 948 37 12, 0879 149 562.

НАГРАДИ НА 44-АТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА КАРИКАТУРАТА
 
Голямата награда на СБХ (пластика „Перо“) – Валентин Георгиев
Награда на секция „Карикатура“ (пластика „Мишена“) – Майя Чолакова 
Награда на Столична община на името на Доню Донев (1000 лв.) – Галина Павлова 
Награда на Дома на хумора и сатирата – Габрово – Милко Диков
Почетен плакет „Светът е оцелял, защото се е смял“, диплом, възможност за 
гостуване в Музей „Дом на хумора и сатирата“ със самостоятелна изложба 

Приз „Хриле и копита“ – Георги Чалъков – Чалъчето
Наградата е учредена от инж. Борислав Константинов и Любо Николов за 
карикатура на тема „Природа, лов и риболов“. 
Награда на в. „Дума“ – Димитър Атанасов

с ъ о б щ е н и я 
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ЛИЧНО МЯСТО В УЕБСАЙТА НА СБХ 

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

БЮЛЕТИН

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

ЛЕТЕН ШРИФТОВ ЛАГЕР ТИПОКЛАС

Боженци, 29 юли – 9 август 2019 

Международната работилница по шрифт Типоклас ще се проведе за трета 
поредна година в Боженци. Това лято ментори ще бъдат Вероника Буриан от 
www.type-together.com и Райнер Ерих Шайхелбауер от www.glyphsapp.com.

Обучението е разделено на две части по 5 дни:
• Въведение в шрифтовия дизайн
• Шрифтовия редактор Glyphs в дълбочина

Ако сте художник, дизайнер, педагог или студент, който иска да развие своите 
шрифтови знания и умения, това 10 дневно интензивно обучение е точно за 
вас. Ще се запознаете с методи за проектиране на шрифт, които ще развият 
работата ви на качествено ново професионално ниво.
Обучението е ограничено до 12 участници, има две безплатни места за студенти, 
а работният език е английски. 

Подробности на www.typoclass.bg

с ъ о б щ е н и я
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и з л о ж б и ,  к р и т и к а

ИЗЛОЖБА НА ЙОРДАН КИСЬОВ
18 април – 9 май 2019 г.
галерия „Райко Алексиев“, София

Изложбата на Йордан Кисьов „Живопис“ 
можем да определим като арт инстала-
ция, която е изградена с класическите 
средства на кавалетната живопис в 
стила на оп арта. Това е авторски про-
ект, замислен от художника специално 
за пространството на изложбения салон 
„Райко Алексиев“ и осъществен на ета-
пи в последните девет години. Той се 
вгражда органично в интериора му, с из-
цяло геометричните структурни форми 

от квадрати, правоъгълници, кубове. 
Те се визуализират в илюзорни стени, 
прозорци, шкафове с картотеки, склади-
рани за експорт, спускащи се и стоящи 
контейнери, отворени дървени каси, 
разглобени като танграми. Илюзията за 
тримерност, за автентичност е допъл-
нена с използване на цифрови обозначе-
ния, етикети за пратката и изпращача, 
малки текстове, идентифициращи ав-
тора, но не и получател на пратката.
Концепцията на изложбата е изградена 
на принципа на метафора, на пренасяне 
на смисъла на образи и понятия във визу-
алните живописни обекти, които имат 
чисто символно значение. Този похват 
на съпоставка на две реалности Ари-
стотел назовава скрито сравнение на 
принципа на аналогията. В структурата 
на арт инсталацията на Йордан Кисьов е 
кодиран автобиографичен разказ, изцяло 
изграден посредством приблизителни-
те и приближаващите се образи в изо-
бражение и слово. Например картината 
„Автопортрет“ е размисъл за живота на 
твореца чрез поезията на Норвид:

гориш, не знаеш дали
тъй ставаш волен,
или загубваш всичко на света...

Това е картина, която винаги присъства 
в изложбите му. „Прозорци“ е серия от 
три творби, символизиращи срещата с 
времената в живота на човека. „Малка 
картотека“, „3 в 1“, „Проби от Третата 
планета“ носят идеята за мястото на 
човек, което му се отрежда, като про-
изход, принос и наследство. „Дом 133“ е 
символ на личното пространство, то е 
там, в сглобката на елементите, които 
изграждат цялото със стена, врата и 
прозорец. Йордан Кисьов / от изложбата
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Образът на градеж е закодиран в „074“, 
„Триптих 081753 4...“, „Структури 1, 2, 
3“ . Той е изведен от духовното към се-
тивното в мащабна композиция „Кон-
струкция контейнери”, представляваща 
пирамидален обект с два елемента из-
вън него във въздух и земя. Не мога да си 
представя по-чиста метафора от пира-
мидата за творческия път – започващ 
с широката основа на множество идеи 
и с годините виждаме как тя израства 
в кристалната структура на една зряла 
индивидуалност. 
Илюзорно попадаме в пространство, в 
което са складирани каси, контейнери, 
но няма картини, картините са самите 
те. Усещаме обемите им, конструк-

циите им, материалите, от които са 
направени, но това не е картината, а 
очакването за нея. В един момент разби-
раме, че нямаме нужда от картина, от-
криваме, че от плоскостта в простран-
ството навлизат пластично големите 
кубични обеми на въображаемите кон-
тейнери и каси. Всичко, което виждаме, 
е чиста оптична илюзия в черно-бяло, 
тя е в усещането за предметност и ма-
териалност, но е живопис. Цветовете 
се проявяват в определени детайли и но-
сят някаква атрибуция – лента с надпис, 
етикет, номер върху обекта и пр. 
В играта с пространствени матери-
ални конструкции, в структуриране и 
деструктуриране на формите като в 

Йордан Кисьов / от изложбата
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„Танграм“ има от онова чисто докосване 
до потока на промените. Извън играта, 
в нищото на „дзен“ пространството, 
духовно извисените творчески лично-
сти могат да открият своите прозре-
ния. Защото илюзията Живот е илюзия 
за материалната форма. Това е илюзия за 
възможното чрез изкуството пътува-
не от собствения ни свят към света на 
другите, пътуване във времето и извън 
него. В композиция от моливи за рисуване 
е кодирана идеята за безсмъртието на 
творчеството. Изобразени като хипер-
бола, те се преобразяват в космичните 
символи на светлината – обелиските.
И когато целият този свят на художника 
премине през сетивата и въображение-
то ни, ние усещаме, че там, в изкуство-
то, живописните обекти и конструкции 
на Йордан Кисьов са се превърнали от 
образи в слово-откровение, което ни 
разкрива житейската и творческата му 
мъдрост и силния дух. 
Тази изложба, скромно назована „Живо-
пис“, е енигматична, нестандартна в 
класическото понятие за това изкуство, 
отличаваща се с концептуална слож-
ност, и според нас е достойна част от 
въображаемия музей на съвременното 
изкуство в България. Там твореца има 
своето значимо място в модерността 
на българската визуална култура още от 
80-те години на XX в., т.е. от десетиле-
тия насам. А ние и в бъдеще ще очакваме 
от него още много големи пратки с кар-
тини, за да ни изненадва и да се радваме 
на прекрасното му изкуство.

Пламена Димитрова-Рачева

ОТ КАРТИНАТА КЪМ ОБЕКТА. 
ИЗЛОЖБА НА ЙОРДАН КИСЬОВ 

Йордан Кисьов безспорно е един от най-
изтъкнатите и най-оригинални худож-
ници в България. Сравнително рядкото 
му появяване пред софийската публика 
се дължи на обективни обстоятелства, 
сред които не на последно място е и не-
говата относително голяма отдалече-
ност от столицата (живее и работи в 
Силистра). С решаващото съдействие 
на СБХ материалните и организационни 
препятствия бяха успешно преодолени и 
той можа да покаже наскоро последните 
си опуси в галерия „Райко Алексиев“.
Още в началото на залата зрителят се 
изправя пред един самоироничен „Авто-
портрет“ в тил, с вече оредяла коса, 
сплетена на къса опашчица, последван от 
„Арт-контейнер“, също с подобен кола-
жиран автопортрет, допълнен от над-
пис „Made by Kisiov“. Провиждаме тънко 
пародиране на заливащите ни отвсякъде 
англицизми, както и умно формулиран ху-
дожнически отклик на англосаксонската 
доминация в съвременния Art World (някъ-
де в експозиционно пространство преди 
време бях срещнал „сентенцията“, че ако 
не владееш английски, не си съвременен 
художник!).
Великолепният, звучен и преливащ от 
богати степенувания и разнообразни 
тонални съпоставки и фактурни ефек-
ти живописен език на Йордан Кисьов, 
изграждащ очарованието и вътрешната 
интрига на неговите по-ранни картини, 
тук е заменен от своеобразна сублимира-
на, редуцирана „антиестетическа“ мо-
нохромност, от специфична пластическа 
аскетика. В центъра на вниманието на 
автора са различни по размери и форма 
контейнери, които той с определени 
пропорционални и композиционни прин-
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ципи обиграва в пространството на из-
ложбената зала.
Става дума за много своеобразни право-
ъгълни форми, за добре осмислено аран-
жиране на цялостното пространство, 
за конструиране на една специфична ин-
сталация, изградена на модулен принцип, 
който обаче не е изведен на базата на 
традиционните геометрико-математи-
чески параметри, а има своя вътрешна 
художническа логика.
Йордан Кисьов е художник, който по осо-
бен начин съвместява несъвместимо-
то – концептуализмът с повишената 
чувствителност към материята, към 
предметността. Кой е казал, че концеп-
туално е налице само и единствено там и 
тогава, където и когато имаме демате-
риализация?
Предметност, материалност – отвъд 
тези определения се крият безбройните 
пресечни точки в опозиции като смисъл/
безсмислие, устойчивост/преходност, 
конструкция/деструкция, дух/материя.
Общото визуално впечатление е подпла-
тено с деликатно и разнообразно рази-
гран геометризъм на композиционната 
организация на предметната среда, с 
разграфяването и насищането със знаци 
(цифри, букви, геометрични мотиви) на 

отделните клетки на цялото. В същото 
време търсеният на моменти брута-
лизъм на физическото, предметно-осе-
заемо присъствие на обекта, неговата 
„безусловност“ са съчетани с илюзорни 
и илюзионистични ефекти както по от-
ношение на сложно пресичащите се прос-
транствени планове, така и на играта на 
плоскости и „многостени“, които в край-
на сметка изграждат един своеобразен 
пластически суперребус.
Напрежението между непосредствената 
материална предметност и подмолно 
присъстващата концептуална подоснова 
на цялостната инсталация, която, разби-
ра се, при такъв интелигентен художник 
не се афишира в демонстративни жесто-
ве или в натрапчиво авторско високоме-
рие, а тече, така да се каже, успоредно с 
визуалното въздействие, разчита се на 
едно по-фино равнище на възприемане. 
Налице е своеобразна игра между ready-
made и индивидуално изваяни експресивни 
„късове“, обработени от художника фор-
ми. Тази търсена двусмислица поражда 
внушения, изтъкани от ирония, самоиро-
ния и абсурдизъм.
Въпреки впечатляващата простран-
ствена композиционна „тоталност“ на 
тази своеобразна инсталация в излож-
бата преобладава минорният тон. Няма 
никаква „дидактика“, няма „послания“ 
или поучения. Общият ефект граничи със 
своего рода минимализъм, който обаче 
свидетелства за зрял синтез, за свое-
образна равносметка на един вътрешно 
богат, изключително наситен и осмислен 
творчески път в изкуството.

Чавдар Попов
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„СТРУКТУРИ“ – ИЗЛОЖБА 
НА МОМЧИЛ МИРЧЕВ
14 януари – 2 февруари 2019 г.
галерия „Контраст“, София

Момчил Мирчев е нарекъл своята из-
ложба „Структури“. Зад това донякъде 
абстрактно заглавие виждаме актуални 
прояви на неговото творчество, и по-
специално част от нефигуративните му 
пластики, които представляват особен 
интерес. 
Познавам пътя, по който преминаха 
търсенията на младия скулптор. Включе-
ните в настоящата експозиция обекти, 
своеобразни архитектонични структу-
ри, които са естественият резултат 
от досегашните му занимания с фигура-
та, са логично продължение на тази ли-
ния в неговото творчество. Поначало 
скулптурата, това е общоизвестно, за 
разлика от живописта и от някои други 
видове пластични изкуства, по условие, 
по презумпция, се съсредоточава във фи-
гурата, по-точно в човешката фигура. В 
това отношение Момчил извървя доста 
сложен и интересен път, който свиде-
телства за много задълбочена работа 
върху структурата, върху конструкци-
ята, върху функционирането и логиката 
на изграждането и на развитието на 
движението на човешкото тяло в три-
мерното пространство.
Мисля, че представените в изложбата 
обекти са естественият резултат на 
неговите търсения в областта на фигу-
ративното, преминаващо отвъд собст-
вените си конвенции. Най-важното е, че 
той успя да осъществи една своеобразна 
метаморфоза в еволюцията на опреде-
лени принципи на формоизграждането на 
фигурата Тази метаморфоза преминава 
последователно от фигуративното към 
архитектоничното, към нефигуратив-

ното, към абстрактното. В този сми-
съл, разбира се, мотото „Структури“ 
напълно съответства на съдържанието 
на изложбата. Търсенията на Момчил 
Мирчев, както и резултатите, до които 
достига, са свързани с извличането на 
определена вътрешна логика на основа-
та на последователни формоизграждащи 
принципи. Той се стреми да постигне 
една „формулност“ на функционирането 
на пропорциите, на баланса на обеми в 
пространството (вътрешни и външни 
пространства на обекта). Така обектът 
се превръща в стройна и завършена ар-
хитектонична конструкция.
 Другото, което прави впечатление, е 
„двойната“ оптика на възприемане и 

Момчил Мирчев / Ключ II
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на „прочит“ на творбите. Известният 
немски изкуствовед Алоис Ригл говореше 
навремето за осезаема и за оптическа 
форма на възприемане, за близка дистан-
ция в първия случай и за далечна дистан-
ция във втория. Когато гледаме произве-
денията на Момчил Мирчев отблизо, ние 
оценяваме качествата на обработената 
материя, на фактурата, на спецификата 
на материала. Неслучайно те са в кера-
мика, а две от последните му работи 
– в дърво. Що се отнася до оптическия 
принцип, скулпторът се старае и успява 
да създаде много убедителни и раздви-
жени силуети. Силуетът е това, които 
възприемаме от дистанция. Предим-
ствата на триизмерната форма, разбира 
се, се състоят в това, че можем да сме-
няме гледната точка и да умножим сякаш 
до безкрайност сумата от тези силуети, 
които изграждат някаква цялостна пред-
става за творбата. Така че от дистан-
ция в известен смисъл ние „елиминираме“ 
фактурата и материала, но пък остава 
чистотата и лаконичната изразител-
ност на формата.
Момчил Мирчев желае да изведе плас-
тиките си до ясен и категоричен знак. 
Ето защо той не прави многофигурни 
произведения или съчетани, многосъс-
тавни композиции, а се съсредоточава в 
единичната фигура и с това се опитва да 
я изпълни с максимално вътрешно напре-
жение. В този смисъл неговата изложба 
потвърждава една много добре известна 
максима (не съм чул някой да я е оспорил), 
че за да стигнеш дотук, трябва да ми-
неш през всичките букви на азбуката, 
през всичките елементарни „единици“ 
на изказа, за да навлезеш в зоната на по-
сложните „фрази“ и „абзаци“.

Чавдар Попов

ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА  
НА БОГОМИЛ БЛАГОЕВ 
В ГАЛЕРИЯТА НА МАЙСТОРА
11 април – 15 май 2019 г.
ХГ „Вл. Димитров – Майстора“, 
Кюстендил

Така се случи, че през последните ня-
колко години в галерията в Кюстендил 
организирахме изложби на няколко от 
позабравените или по-скоро не толкова 
познати на публиката автори от т.нар. 
кюстендилска художествена школа. 
Юбилеите им бяха повод отново да пред-
ставим тяхното творчество, макар и в 
малкия обем, в който то е съхранено при 
нас: Райна Евтимова – 2015 г., Драган Ло-
зенски – 2016 г., Никола Иванов – Шаната 
– 2017 г. И днес не ме напуска усещането 
за нещо толкова общо между всички тях, 

Богомил Благоев / от изложбата
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близко и уютно, но с осезаемия привкус 
на горчивина. Те са художници учители… 
или учители художници. Животът им е 
едно безкрайно пътуване до поредно-
то назначение, често отдалечено от 
родния им дом на стотици километри. 
Между часовете по рисуване, аритме-
тика, краснопис или история те все пак 
са намирали време да рисуват. Почти из-
цяло пейзажи и детски портрети. Най-
ярките спомени за тях са спомените на 
техните ученици. Други много често 
просто липсват.
И ако нашият живот е кораб, то нишката 
на спомена подобно на швартово въже го 
привързва здраво към кея/юбилея, готов 
или не за равносметка. Възможно е тази 
нишка да бъде скъсана още приживе, а 
после всичко да зависи от избора на след-
ващите поколения. Ще имат ли те въз-

можността (дано имат и способност- 
та!) да определят съществуването, 
дължината и здравината ѝ? Ще отразят 
ли юбилеите като тъжен помен или бла-
городен дълг, отговаряйки на въпросите: 
коя е истината, кое остава, кои са те, 
как така имат способността да опре-
делят посоката на нечие съществуване 
чрез просветата, науката и изкуство-
то, защо те и делата им ни призовават 
към признание и зачитане? 
Той е Богомил Благоев. Учител с главна 
буква, а Художник… нямах представа, че 
трябва да напиша тази дума с още по-
голяма буква. 
По повод своята 75-годишнина художни-
кът подреди в две от залите на Галери-
ята на Майстора в Кюстендил 75 твор-
би, голяма част от които са нарисувани 
в последните пет години. На афиша за 
изложбата е отбелязана и 50-годишна-
та му творческа дейност. Ако умножим 
тези 50 години по годините на негово-
то учителство, след това по броя на 
неговите ученици, включително и тези, 
които днес са едни от най-изявените 
художници на Перник, то цифрата ще 
бъде зашеметяваща.
Богомил Благоев е един от авторите с 
постоянно присъствие в общите излож-
би на пернишките и кюстендилските 
художници, както и на тези в Сапарева 
баня. Винаги участва с по една-две кар-
тини. Измежду многообразието от баг-
ри, форми, формати и авторски почерци 
на подобен тип изложби имам спомен за 
няколко негови творби, оставили прият-
но впечатление у мен. („Има нещо, не е 
без ич (нищо)“– е казвал някога Майсто-
ра). След настоящата изложба осъзнавам 
с каква степен на снизходителност съм 
определила за себе си творбите на този 
скромен, тих, работлив и талантлив 
художник. В процеса на нейната орга-

Богомил Благоев / от изложбата
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низация, в мрачния априлски предиобед, 
стоях пред празните стени в залата 
преди аранжирането и окачването. Не 
можех да си представя как подобен тип 
произведения, създадени в техника близ-
ка до поантилизъм, биха стояли една до 
друга без натрапчивото усещане за ед-
наквост, а дори по-лошо – за бъбривост. 
Едно от най-големите вълшебства на 
Галерията на Майстора е светлината. 
(„Ах, колко слова трябват на човека да 
опише нещо, което очите му обхващат 
само за един миг“– е написал в една от 
книгите си Антон Дончев). Неописуе-
мо е усещането за това как в един миг 
появилите се иззад облаците слънчеви 
лъчи, преминавайки през оберлихта, раз-
криват произведенията по нов, различен 
начин. Всяка следваща минута е непов-
торима, всеки поглед е откритие. 
Изведнъж видях, че еднаквостта е само 
привидна, че колоритните съчетания са 
изведени майсторски до степен „нищо 
излишно, нищо натрапчиво, нищо липс-
ващо“ – от една композиция цветът и 
формата избухват, другаде потъват, 
плисват, просветват, прииждат, раз-
стилат се, леят се, бушуват, притих-
ват, угасват…
Всички 75 творби сътвориха цялостния 
облик на юбилейната експозиция на Бо-
гомил Благоев, обгърната в приятното 
усещане за ведрост и светлина, с про-
зиращото удоволствие от процеса на 
създаването им… До следващия пристан.

Светла Александрова 
уредник в ХГ „Владимир Димитров –  

Майстора“

ПЛАКАТЪТ КАТО ПИЛИГРИМ

Организаторите на международното 
триенале на сценичния плакат избраха 
месеците, предшестващи деветото 
му издание, за акция, включваща поре-
дица от изложби в цялата страна. Тези 
пътуващи колекции не само съживяват 
уникалния фонд от безценни образци на 
световното и българското плакатно 
изкуство, който триеналето формира 
вече 25 години, но са и възможност за 
публиката в различни точки на България 
да се срещне с изкуството на стойност-
ния социален и културен плакат. 
Във време, когато комерсиалната рекла-
ма властва повсеместно, когато пред-

Димитър Трайчев / постер за изложбата
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стоящите европейски и местни избори 
за пореден път ще ни натрапят образи 
на политици, плакатите от сбирката на 
триеналето ни припомнят, че култура-
та може и трябва да бъде рекламирана, 
че публичното пространство е място за 
смислени и естетически издържани пос-
лания. 
След изложбите на фестивални плакати в 
Дома на архитекта – Варна, и на полити-
чески плакати, наградени в международ-
ното триенале в Монс, Белгия, и такива 
на български автори, спечелили междуна-
родни конкурси, изложени в залите „Рафа-
ел Михайлов“ във Велико Търново, пъте-

шествието на плаката продължава. 
Два от най-успешните проекта на три-
еналето, посветени на българските бук-
ви, се присъединяват към честванията 
на 24 май и международната инициатива 
Нощ на музеите чрез експозиции върху 
оградата на ХГ „Борис Георгиев“ – Варна, 
в Художествената галерия – Добрич и в 
пространството на хижа „Плевен“, на-
мираща се на 1504 м надморска височина в 
Стара планина. 
А на „морското равнище“ избрани плака-
ти за българската и световната сцена 
ще бъдат показани и в рамките на фес-
тивала „Аполония“ в Созопол през сеп-
тември 2019 г. 
С думите, които Стефан Цанев написа 
към каталога на второто триенале през 
1998 г., искаме да припомним на всички 
автори, изкушени от плаката, че по-
следният срок за участие в Деветото 
международно триенале на сценичния 
плакат – София е 3 юни 2019 г.
„Плакатът е безпризорното дете на из-
куствата, Пилигрим.
За него няма стряха, няма дом.
Ден и нощ, в студ и пек, той е на улица-
та, по площадите, в подлезите, 
по гарите, опърпан от ветровете, мок- 
рен от дъждовете.
Пресреща ни на ъглите, навира ни се в 
очите, плези ни се, хили се, плаче, крещи, 
вика ни:
- Хора, елате! Не забравяйте, че изкус- 
твото ви прави човеци!“

Албена Спасова

Людмил Чехларов / от серията „От А до Я“

Радован Йенко,  
член на международното жури  

на IX триенале, 2019 г./  
голямата награда на VIII триенале
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РИСУНКИ НА СКУЛПТУРА
ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ ДОНОВ
3 – 20 май 2019 г.
галерия „Арт алея“, София

В тази експозиция представям рисунки 
и малки скулптури, като вниманието е 
върху рисунките. Защо рисунки? Това са 
нарисувани скулптури, и по-точно скулп-
тури, които не съм могъл да осъществя 
по различни причини. Те стоят като са-
мостоятелни произведения, носят и за-
печатват идеите, които са ме вълнува-
ли. Това са чисто експериментални опи- 
ти. В случая говорим за конструкция и 
деконструкция. Важен е балансът между 
двете.
Под деконструкция разбираме разгло-
бяване, насичане на части на видимите 
форми и движения и допускане на „ни-
щото“. То, „нищото“ или „помеждуто“ 
между нарисуваните части допълва кон-
струкцията и ѝ предава духовен смисъл. 
В рисунките няма имитация, сюжетът 
не е водещ. Цветът засилва формата, 
където го има. Акварелите са цветни 
акценти в галерийното пространство.
Малките скулптури са самостойни. Те 
доказват, че големината не е най-важна 
за монументалността. Скулптурата не 
е имитация. Тя е форма и обем в прос-
транството. Онова, което научих от 
моя професор Любомир Прахов, е едно 
изречение:
„Скулптурата трябва да е като дъното 
на океана – никакви вълнения, нищо из-
лишно, само дълбоко и смислено...“
Учих и завърших техникум по керамика и 
стъкло в средното си образование. През 
1992 г. завърших Художествената ака-
демия, специалност „Скулптура“. Това 
бяха времена на преход от едно идеоло-
гическо изкуство – държавна поръчка, 
към свободни, понякога анархистични 

търсения в областта на авангарда и 
концептуализма. Някои удачни, други не. 
Една основна част от моето творчест-
во са скулптурни инсталации от глина, в 
които има поетично чувство, размисли 
върху същността на материала, ирония 
и история на изкуството. Понякога тези 
инсталации са намеса в градското прос-
транство. Те са провокативни, иронич-
ни и умозрителни.
Работя скулптура в най-различни мате-
риали: гипс, керамика, бронз, камък, гума. 
Работата с тях е в зависимост от идеи-
те, които ме вълнуват. Колега скулптор 
ме попита веднъж: „Как ти идват тези 
идеи?!“ Идеите са резултат от осмисле-
ни зрителни натрупвания. Естествено, 
вътре влизат впечатления от други 
културни обекти: архитектура, музика, 
поезия, сънища и настоящата реалност.
През прозореца и в реалността около 
мен виждам как светлината и сянката 
променят формите и обемите на осно-
вата на сивото ежедневие.

Георги Донов
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Георги Донов / от изложбата
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АННА БОЯДЖИЕВА В ДОМА  
НА ВЕРА НЕДКОВА 
31 януари – 5 май 2019 г.

През 1995 г. Вера Недкова (1906 – 1996) 
завещава на Националната художестве-
на галерия апартамента си на ул. „11 ав-
густ“ 2, личната си художествена колек-
ция, архива си, библиотеката си, както 
и множество свои творби. Една голяма 
част от тях са показвани пред българ-
ската публика. 
Вера Недкова принадлежи към поколе-
нието художници, които обновиха през 
30-те години на ХХ век българската 
пластична култура. Отдавна получило 
признанието на публиката и критиката, 
изкуството ѝ има значителен принос 
за развитието на българската култура. 

През дългия си жизнен и творчески път 
авторката оставя едно богато и разно-
образно наследство, което е отражение 
на нейния живот.
„В дома на Вера Недкова“ е нова програма 
за изложби, дискусии и срещи в простран-
ството на Къща музей „Вера Недкова“ в 
София. 
Апартаментът, който художничката 
обитава през годините, ни въвежда в 
нейния личен творчески свят, изпъл-
нен с много уют и интимност. Той е бил 
припознаван от самата нея като място 
за споделяне и срещи. Тази идея стои в 
основата на настоящата програма на 
Националната галерия за продължаване 
волята на Вера Недкова нейният дом 
да стане център за интелектуални и  
артистични събития.
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Анна Бояджиева и Вера Недкова / от изложбата
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Първата изложба „В дома на Вера Недко-
ва“ представя избрани творби на Анна 
Бояджиева. Професор в Художествената 
академия, тя работи в областта на съв- 
ременния текстил, пространствените 
обекти и инсталацията, като използва 
различни материали, техники и техно-
логии. 
На пръв поглед несъвместими в творче-
ските си търсения и похвати, Анна Боя-
джиева и Вера Недкова си кореспондират 
по един иновативен начин, като изо-
браженията преминават от едно прос-
транство в друго посредством обекти, 
картини и триизмерни образи. Идеята 
за тяхното съвместно представяне е 
да се потърси различна гледна точка на 
възприемане, както и визуална комуника-
ция между творчеството на двете ав-
торки. Работите им търсят и провоки-
рат общ диалог, който е съсредоточен 
основно върху формата, визуалния език и 
интерпретирането на фигурата, пречу-
пен през призмата на женската чувст-
вителност и сетивност. 
„Дръзкият колорит и пастьозност в мас- 
лените картини на Вера Недкова са в 
контраст с моите бели пластични фор-
ми, изградени от различни материали - 
текстил, синтетика, хартия, метални 
нишки и други. Дълбоко свързани и край-
но различни – такова е моето усещане 
за този визуален експеримент и съвмес-
тяване на творчество и лични съдби“, 
споделя Анна Бояджиева за участието си 
в проекта.
Като акцент в изложбата в Къща музей 
„Вера Недкова“ само за нощта на му-
зеите (18 май 2019 г. ) ще бъде показан 
джобен скицник на художника Христо Бо-
яджиев (1912 – 2001), баща на проф. Анна 
Бояджиева. 
Художникът Христо Бояджиев е завър-
шил живопис в Художествената ака-

демия в класа на проф. Борис Митов 
през 1935 г. Джобният скицник съдържа 
рисунки на негови състуденти и прия-
тели като Златю Бояджиев, Владимир 
Димитров – Майстора, Георги Карака-
шев, Владимир Кавалджиев, Борис Попов, 
Никола Златев и др. Те са негови колеги 
и приятели, с които са си разменяли бър-
зи скици и наброски. Рисунките в теф-
терчето датират от 30-те години на 
ХХ век и пресъздават креативния дух и 
творческата атмосфера на времето. 
През този период е творила и самата 
Вера Недкова.

Диана Драганова-Щир 
куратор на изложбата

ЗА СТЕФАН КУЛЕВ
20 март – 5 април 2019 г.
галерия „Средец“, София

През март в зала „Средец“ на Министер-
ството на културата бе представена 
изложба от живописни творби на Сте-
фан Кулев, а през юли той ще гостува 
в изложбената зала „Георги Велчев“ във 
Варна.
Стефан Кулев е художник, който живее и 
работи във Варна, и отдавна се откро-
ява с великолепната си, чиста и изящна 
живопис. Тя е в стиловите традиции на 
модерната абстракция, която великият 
Василий Кандински открива в мюнхенско-
то си ателие през 1908 – 1910 г. и отваря 
пътя на този тип визуално изразяване 
през целия XX век и до днес. Ако се позова 
на категориите на Хайнрих Вьолфлин, ще 
кажа, че Стефан Кулев работи изцяло в 
сферата на „живописното“ и е игнорирал 
и най-малките белези на „линеарност“, 
независимо че е завършил графика във 
Великотърновския университет. Той 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а



СБХ бюлетинброй
03 / 2019

33

изгражда картинното си пространство 
чрез цвета, чрез живописните мазки и 
жестове, които постигат впечатлява-
ща хроматична тъкан на платната. В 
този процес той използва дори пособия 
за графика като ракела и с тях обработ-
ва, изтрива, претърква и смесва живо-
писната маса по свой оригинален маниер, 
за да получи богати тонални ефекти и 
изразителна пластична повърхност. По 
този начин той засилва въздействието 
на чистия живописен език като самос-
тоятелен феномен, който не разказва 
за нещо друго, а преди всичко представя 
себе си като структура, като автоно-
мен израз и артистичен ритуал.
Така Стефан Кулев създава изключително 
изящна, фино и прецизно моделирана жи-
вопис. Едрите гладки зони преминават 
в пастьозни части със сетивни релефни 
акценти. Изображението някъде е амор-
фно, а другаде е ясно конструирано чрез 
хоризонтални или вертикални разграни-
чения, или силни цветови контрасти. 
Живописната повърхност предлага ес-
тетско наслаждение на всеки сантиме-
тър, на всяка мазка, на всеки колоритен 
нюанс или преход.
Стефан Кулев обожава морето. Той жи-
вее до него и с него. Като запален гмур-
кач познава тишината и тайнството 
на подводния свят. Със сигурност добре 
знае как застаналият на брега човек има 
силно усещане за свобода, защото няма 
препятствия пред възприемането на 
природата. Пространството е безкрай-
но отворено нагоре, навътре, настрани, 
а и надолу. Нищо не се изпречва пред се-
тивата, нищо не ги спира. Подобно усе-
щане, подобно свободно чувство е въп-
лътено в картините му чрез абстракт-
ната форма. Но заедно с него в тях се 
открива и привлекателна светлина, коя-
то в повечето от платната му струи 

от цялата повърхност. Тя е разтворена 
в нежните сиви, сини и бежови хармонии, 
които светят с някакво меко, седефено 
благородство. Тя разтопява деликатни-
те и незабележими движения на цветни-
те петна и повърхности в обща, сияйна 
и медитативна среда. 
Стефан Кулев е безупречен колорист. 
Напоследък в картините му се появяват 
и по-плътни, тъмни зони, които внасят 
контраст и повече драматичност на 
състоянието. Не липсват и по-интен-
зивни цветни петна, които озвучават и 
раздвижват хроматичната композиция. 
Стефан Кулев е много чист човек и по-
етичен живописец, който се е отдал на 
естетическото съзерцание, при което 
се любува преди всичко на визуалната 
и сетивната красота на своя образен 
свят. Прави го сериозно, професионално 
и с мяра, без да изпада в сладникава и ле-
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Стефан Кулев / от изложбата
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ковата игра. Той не се включва в съвре-
менния неоконцептуален маниеризъм, 
в който доминира инфантилността, 
перверзността и френетичността на 
художественото изразяване. Той пред-
почита стиловата сфера на модерната 
абстрактна живопис, която се обръща 
не към интелектуалното и умозрител-
ното, а към изтънчения живот на емоци-
ите, към светлите полета на духовната 
радост, която в Шилеровия контекст е 
смисълът и мисията на изкуството.

Румен Серафимов

ПЕТ – 
ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА И РИСУНКА
2 – 31 май 2019 г.
галерия „Аетерна“, Пловдив

Числото 5 е символ на човешкия микро-
космос, числото на човека, на кръга, на 
съвършенството, на центъра на мяс-
тото, на божественото, то символи-
зира и мечтателното съзерцание, сила, 
действаща като проводник или посред-
ник, светлина. Древните вярват, че 
законите, които определят световния 
ред под небето, са пет на брой, има пет 
цвята, пет вкуса, пет музикални тона, 
пет метала… списъкът е дълъг, с различ-
на терминология, с древни и съвременни 
интерпретации, но подтиква съзнание-
то ни към размишление и търсене на 
аналогии. 
В конкретния случай аналогия можем да 
открием от пръв поглед: 5 символизи-
ра белег на съюз (3+2) като 3 е женско-
то начало (Михаела Каменова, Николета 
Иванова, Петя Попова), а 2 – мъжкото 
(Венцислав Шишков, Огнян Христов).
Различни като темперамент и творче-
ски търсения, това, което ги свързва, е 
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Петя Попова / от изложбата

Венцислав Шишков / от изложбата
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не само изложбата в галерия „Аетерна“ 
в Пловдив. Завършили НХА преди няколко 
години, сега петимата работят в едно 
ателие, където слой прах от шлифован 
метал и гипс е покрил дялани камъни, 
кована мед, стърчащи арматури, парче-
та от заварки, калъпи, скици, рисунки... 
Обединени от обща цел в живота си, ху-
дожниците ни правят съпричастни към 
своето изкуство с настоящата изложба, 
в която всеки от тях представя по една 
рисунка – идеен проект и скулптури с 
различна смислова, философска, естети-
ческа и пластическа концепция. 
Стремежа на всеки човешки индивид към 
свобода и независимост превъплъщава в 
образ чрез скулптурите си Михаела Ка-
менова в серията „Избор“. Основен фор-
моизграждащ елемент в пластиките са 
метални модули с формата на птици, из-
образени в различни състояния – в дви-
жение нагоре и все по-високо, в издигаща 
се спирала, подобна на монолитна колона; 
преминават през масивните процепи 
на стени, полетели към слънцето; ято 
птици от стоманените модули, сво-
бодни да избират, устремени към виси-
ните или потърсили уединението като 
златната птица, кацнала върху самотен 
камък. Или както казва самият автор: 
„Акцентът е поривът като посока на 
движение, основен е самият летеж. 
Желанието на човек да се извиси и да е 
свободен като птица е образ на стреме-
жа към развитие. Независимостта носи 
тежестта на решенията по пътя към 
целта, като изборът остава личен.“
Водещата тема в творбите от цикъла 
„Нишките на живота“ на Николета Ива-
нова са онези взаимосвързани събития, 
които определят живота на човека. Тя 
разработва този цикъл от 2015 г., а в 
настоящата изложба като символ и на 
неизменния кръговрат присъстват кръ-

гът, нишките, копчето. Пришиването с 
тел и канап е основен елемент на всяка 
творба, акцентирайки върху различните 
връзки между обвивката и вътрешност-
та в голямоформатната работа „Същ-
ност“. В двата диптиха „Диалог“, раз-
работен в четири идентични кубични 
рамки с пресичащи се метални нишки, е 
представена връзката между две личнос- 
ти посредством търсената опозиция. В 
първия диптих към металните нишки са 
съшити железни копчета на принципа на 
контраста: един път в цветови аспект 
– бялата рамка се явява контрапункт на 
ръждясалото по естествен път копче, и 
обратно – бяло копче в ръждясала рамка; 
и втори път – пластически, чрез релефа 
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на повърхността – гладка и плавна или 
груба, на моменти драстична, където 
виждаме дори заварката, а силуетът 
като естествен завършек на творбата 
следва деформациите при обработване 
на метала. Това е валидно и за втория 
диптих, в който се вплитат художест-

вени медали, разказващи историята от 
литературна творба, силно впечатлила 
авторката.
Петя Попова се представя със серия от 
малкоформатни рисунки с молив и тън-
кописец и пластики от желязо, които 
нарича „Под обвивката“. Основен смис-
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Николета Иванова / от изложбата
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лово натоварен елемент в творбите 
е сферата, явяващ се символ на света, 
с нейната лъскава, гладка повърхност. 
Отправят се послания за историята 
на отделния субект или общността, 
населяваща една територия-вселена. 
Според Платон сферата е едновременно 
най-простата и най-съвършената фигу-
ра, тъй като всички точки от нейната 
повърхност са еднакво отдалечени от 
центъра. Сферата се пропуква, разчупва 
от силния сблъсък на материя и копнежи 
– асоциации откриваме в множеството 
линии при рисунките, а при скулптурите 
те се явяват арматурното желязо. Про-
цесът на разкъсване, отделяне пласт по 
пласт от повърхността, който в край-
ната си фаза стига до пълно разчленя-
ване, достига ниво на трансформация, 
конфигурация, създава нова структура. 
Така представената вътрешност под 
обвивката цели да покаже плетеницата 
от пътища с различни посоки, водещи 
незнайно къде, незнайно към кого.
Серията „Фаренхайт 451“ на Венцислав 
Шишков е базирана на книгата на Рей 
Бредбъри. В работите е отпечатан 
текст с нейното заглавие и името на 
главния герой в романа – Монтег. И как-
то в самата книга, в която 451 градуса 
по Фаренхайт е температурата, при 
която хартията се възпламенява, и при 
Венцислав Шишков тя е основата за 
формообразуването и промяната. Той 
съчетава различни видове материали, 
използвайки или първичния им цвят, или 
получени при обработката при високи-
те градуси. Тънките метални стълбове, 
застинали като пиедестали, увекове-
чават книгите – разкъсани на парчета, 
изпепелени от огъня, възпламеняващи 
се лист по лист, горящи. Сребриста, по-
златена или патинирана, достигаща до 
черно повърхност бележи няколко сте-

пени от този унищожителен процес. 
Скулпторът създава творби, в които се 
поставят въпроси за съзиданието и раз-
рухата, за преходното и непреходното, 
за сакралното и профанното.
Обединяващ център за творбите на Ог-
нян Христов е темата „Промени“. Как-
то самото заглавие насочва, тук е зало-
жена идеята за променящия се свят и в 
двата аспекта – духовен и материален, 
за трансформирането на същността от 
едно състояние в друго. Този миг на про-
мяна-кулминация скулпторът отразява 
в различен материал – мрамор, гранит, 
базалт, червен риолит, керамика. Ми-
гът, в който скулпторът вижда онзи 
внезапен образ, който препраща зрите-
ля към стихийността на природата и 
променливата същност на човека. Чрез 
образа на древноримския бог Меркурий, 
символизиращ промяната и движението, 
засяга темата за двойствеността, за-
ложена по природа във всеки един от нас. 
„Огън“, „Вода“, „Въздух“, „Земя“, поглед 
към „Минало“ и „Бъдеще“, всички те бе-
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Огнян Христов / от изложбата
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лежат стихиите и силите, управляващи 
човешкия живот. Кулминацията и край-
ната фаза на метаморфозата е „Духът 
след материята“. 
Изложбата „Пет“ е своеобразна антро-
пология на човешката природа, на ево-
люцията на индивида, но същевременно 
и апология на съзиданието, на устрема, 
на вечния стремеж към свобода...

Наташа Ноева

„ГРАДЪТ“ –  
ЗА ЕДИН ХУДОЖЕСТВЕН ФЕНОМЕН  
С ДНЕШНА ДАТА 

3 – 23 април 2019 г.
галерия „Академия“, НХА

Група „Градът“: Андрей Даниел, Божидар 
Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Греди 
Асса, Недко Солаков и Филип Зидаров.

Изложбата на група „Градът“ е събитие, 
което ни кара да погледнем назад. И да 
прокараме мислен мост към настояще-
то, а защо не и към бъдещето. Изявата 
на знаковата за 80-те години на ХХ век 
група и тогава, и сега предизвиква инте-
рес, провокира дебат, поставя неедно-
значни въпроси.

Естествено е група „Градът“, обособила 
се 1986 г. и станала особено популярна 
с едноименната изложба през 1988 г. в 
галерията на Съюза на българските ху-
дожници на ул. „Раковски“ 125 в София, да 
провокира в онези години лавина от ин-
терес. 
През призмата на експозицията от 2019 
г. напълно закономерно е поставянето 
на въпроса защо група „Градът“ някак е 
актуална и днес. Отговорът е в нейната 
знакова и многоаспектна за българското 
изкуство роля. 
За група „Градът“ никак не е лесно да се 
пише. По няколко причини. Тя не е просто 
творческо обединение, тя е общност от 
ярки индивидуалности, обединили усили-
ята си в един преломен за страната ни 
период и моделиращи цялостната социо- 
културна панорама от края на 80-те и 
началото на 90-те с дейността си.
В края на 80-те години изкуствоведът 
Филип Зидаров събира младите, но вече 
утвърдени живописци Андрей Даниел, 
Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, 
Греди Асса, Недко Солаков около идеята 
за изложба „без картини“. Така те сре-
щат различни форми на художествена 
изразност, при това с институционална 
подкрепа – в изложбената зала на СБХ 
(това става възможно благодарение на 
подкрепата на Иван Кирков). Художни-
ците реализират един по същността си 
постмодерен акт, който е и маркер за 
синхронизирането на българското изку-
ство с международните художествени 
процеси. Като към това е редно да се 
прибави, че със средства като „игра“, 
„парадокс“, наслагване на смисли и при-
криване на същностите в дълбочина 
тези млади творци успяват да надмог-
нат условностите на системата, да ре-
ализират пробив и да продължат ната-
тък. Ключът от отзвука и значимостта 

Вихрони Попнеделев / от изложбата
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на тези художници, обединени в група, 
се крие именно в „нататък“ и „отвъд“. 
Всеизвестно е, че в средата на 80-те 
години в българския художествен живот 
има раздвижване. Художниците от „Гра-
дът“ не са единствените, но при тях 
платформа, добре обмислените като 
концепция, сгъстени като реализация 
иновативни изяви в периода 1988 – 1992 г. 
провокират естествено силен резонанс. 
(През 1988 г. началото е поставено от 
изложбата „Градът?“; през май 1989 г. със 
съдействието на ДП „Вторични суро-
вини“ в Габрово е изградена „Вавилонска 
кула“; през 1990 г., по време на последния 
конгрес на ДКМС, групата осъществява 
пред НДК акцията „Хамелеон“, която е 
официално поръчка от ДКМС с предоста-
вен „материал“ от непопълнени членски 
книжки. Под въздействие на вятъра ха-
мелеонът става ту червен, ту син и като 
се замислим в социополитически план 
тази творба има пророческа мисия; през 

1990 г. по покана на галерия „Бонингтън“ 
към Политехническия университет на 
Нотингам, Англия, група „Градът“ прави 
първата си изложба зад граница, наречена 
„Градът Утопия“; през 1991 г. става факт 
и поредната неконвенционална проява – 
кратковременната „експозиция“ „Гра-
дът на тавана“ в таванското ателие на 
художника Дари Милев.)
При всяка форма на изкуство и за карти-
на, и за инсталация, обект, пърформанс са 
важни идея, средства и взаимодействие. 
Силна страна на художниците от излож-
бата „Градът“ още в зората на творче-
ския им път е владеенето на тези три 
понятия. А постоянството и въздейст-
вието оставят следи – в съзнанието 
на хората, в обществената нагласа, в 
личната еволюция... От хоризонта на 
днешния ден изложбата в галерия „Ака-
демия“ е смислов мост между тогава и 
сега. Като концепция тя съдържа няколко 
слоя, представени визуално и семантич-

Изложба на група „Градът“
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но. В най-горната част на галерията 
пояс фотографии документира градежа 
на експозицията „Градът?“ от 1988 г. и в 
контекста на линия на времето подреж-
да съвместните изяви на групата. 
Интергирането на произведения от са-
мата изложба – „Тичащият човек“ от 
Вихрони Попнеделев, „Фрагменти от 
рисувания фолксваген“ от Божидар Боя-
джиев, „Улицата“ от Греди Асса, „Сандъ-
че-чекмедже“ от Недко Солаков – ове-
ществява усещането за историчност 
и усилва актуалността на творбите. В 
следващия пласт на експозицията, услов-
но свързан с „настоящето“, са включени 
произведения, които са създадени след 
1992 г. Така редом с колективната страна 
е представена косвено и личната еволю-
ция на всеки от петимата артисти. Едни 
автори разчитат на пределната експре-
сия на живописта, други отхвърлят кла-
сическите средства и се обръщат към 
неконвенционалните форми, но не това 
има значение. Изявени творци за българ-
ския и световния художествен живот, 
шестимата членове на група „Градът“ 
представят и своеобразни „прогнозни“ 
посоки на бъдещето. Третият смислов 
слой на изложбата, бъдещето, всеки 
може да изгради на базата на видяното, 
пречупено през един важен сегмент от 
експозицията – лично презентираните 
концепции на всеки от участниците в 
групата. Тяхната гледна точка придава 
онзи финален щрих, който допълва пред-
ставата на зрителя и генерира отворен 
край. За мен създаденото звучи актуално 
и днес, защото онагледява измерения на 
свободата, а авторите заедно и поот-
делно демонстрират обхвата на нейни-
те граници.

Даниела Чулова-Маркова

МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ 
ПРАВЯТ ПЪРВИ КРАЧКИ НА 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА СЦЕНА 
С МЕЦЕНАТСКИЯ ПРОЕКТ 
НА ТОДОР СТАЙКОВ
14 – 29 март 2019 г.
галерия „Академия“, НХА

Когато по време на следването си започ- 
нах да се интересувам по-специализи-
рано от меценатството и различните 
негови прояви в България, у нас имаше 
само няколко души, които можеха да бъ-
дат наречени своеобразни поддръжници 
на изкуството. Повечето от тях бяха 
тясно профилирани към стари майстори, 
с някои малки изключения. 
Развитието на бизнеса през изминалите 
10-15 години създаде условия за заражда-
нето на именно такова меценатство, 
което е осъзнато, обмислено и информи-
рано. Такъв пример е проектът „Млади 
български художници“, иницииран от То-
дор Стайков през 2015 г.
За пета поредна година Тодор Стайков 
– един от учредителите на Съюза на 
колекционерите в България и жури от 

Благица Здравковска / от изложбата
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утвърдени живописци и скулптори, по-
сещават дипломните защити на сту-
денти от Националната художествена 
академия и селектират творби за излож-
ба. Тази година бяха избрани произведе-
нията на петнайсет живописци (Марта 
Райхел, Георги Атанасов, Ана Костова, 
Ивелина Петрова, Драго Дочев, Явор 
Костадинов, Делиана Стоянова, Васили-
ки Драконтаидис, Ангеларий Димитров, 
Елена Велкова, Иван Петков) и девет 
скулптори (Десислава Досева, Вержиния 

Михайлова, Мартин Трифонов, Марк Бой-
чев, Анатоли Йончев, Елена Аначкова, 
Христо Антонов, Стефан Коцев, Никола 
Цветанов, Благица Здравковска, Яна Ка-
раманджукова-Добрева).
„Целта на този меценатски акт е съз-
даването на колекция от най-младите, 
току-що завършили автори, чието раз-
витие да се следи и подпомага занапред“ 
– казва Стайков. И допълва, че за него 
това е повече от една перспективна 
инвестиция; това е възможност да по-

Ана Костова / Работно пространство / фрагмент
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могне и да бъде съпричастен към разви-
тието на българското изкуство.
Платформата „Млади български худож-
ници“ цели не само да подпомогне мла-
дите в този първоначален момент на 
сблъсък с реалния пазар на изкуството 
извън ателиетата на Академията, но 
и да проследи тяхното развитие зана-
пред, помагайки им за реализирането 
на индивидуални проекти, участия в 
изложби и пленери и други изяви. Както 
сподели проф. Станислав Памукчиев по 
време на откриването: „Тази изложба се 
опитва да ги направи видими“. И това е 
основният смисъл на меценатския акт 
на Тодор Стайков.
Галерия „Академия“ е събрала изключи-
телно разнообразни творби, в които 
се наблюдава както смелостта на вече 
изградения творчески почерк, така и 
опити за влияния от учители и кумири. 
Но всичко това е в рамките на нормално 
протичащия процес на търсене и съз-
ряване на един художник – от плахото 
подражание към индивидуалността и 
разпознаваемостта.

Румена Калчева

ЛУДОГОРИЕ 2019

Да дадеш живот, да създадеш – това и 
днес е може би най-ценното. Да вдъхнеш 
жизненост и придадеш нова стойност 
на нещо качествено, но забравено, е не 
по-малко извисяващо и достойно за ува-
жение дело.
Когато преди години към носталгич-
но оцветените, дълго лелеяни мечти и 
надежди Тодор Тодоров с постоянство 
добавя и катализираща доза непоправим 
оптимизъм, магията става. Възродена 
след три десетилетия, новата Нацио-
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Христо Антонов / от изложбата
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нална изложба „Лудогорие“ и днес, вече с 
четвъртото си издание, радва почита-
телите на изобразителното изкуство. 
С упорита всеотдайност директорът 
на ХГ „Проф. Илия Петров“ и ентусиази-
раният ѝ професионален екип успяват да 
запазят вълшебството живо. Възкресе-
на в най-красивото време, през сезона на 
трепетните очаквания, в един забеле-
жителен с природата и незабравимите 
гледки край, НИ „Лудогорие“ е вдъхновя-
ваща възможност за изява не само за бъл-
гарските художници, но и за артисти и 
от други, близки и далечни страни. 
Често се любувам на каталозите, доку-
ментиращи предходните три издания. 
Ако човек не е успял да види изложбите, 
би могъл от страниците на тези пред-
ставителни албуми да добие представа 
за автентичността на експозициите 
и силата на отделните творби. Всеки 
път, когато ги прелиствам, се убежда-
вам в значимостта на това събитие, 
което наред с усещането за наслада от 
жанровото, тематично и стилово раз-
нообразие, наред с удоволствието от 
богатството на талантливите интер-
претации, на многообразието от форми 

и посоки на търсения ми носи и радостта 
от позитивната енергия на изобрази-
телното изкуство. 
Когато най-после имах щастието да 
видя какво представлява днес разград-
ската художествена галерия „Проф. Илия 
Петров“, не мога да не споделя възхи-
щението си. Респект! Поздравления за 
директора, за действащия екип, както 
и за Община Разград, без чиято подкрепа 
подобна културна институция трудно би 
могла да съществува и да работи на та-
кова високо ниво. 

Любен Генов

***
Журито на НИ „Лудогорие“ 2019 в състав 
Любен Генов (председател), Ангел Гаджев, 
Божидар Тонев, Милчо Талев, Ганчо Кара-
баджаков, Борис Желев и Тодор Тодоров 
селектира за експониране 243 творби на 
143 автори. Награди: 
Номинация за живопис – Анелия Райкова, 
Антон Антонов, Иван Шишков, Цветан 
Казанджиев
Награда за живопис – Димитър Петров
Номинации за графика – Лора Янева,  
Галина Павлова

Наташа Ноева / Дом  
(награда за млад автор)

Ивелина Иванова / Част от времето  
(награда на СБХ)
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Награда за графика – Людмил Георгиев
Номинации за скулптура – Теодор  
Даскалов, Иван Тотев
Награда за скулптура – Румяна Русинова
Награда за чуждестранен художник –  
Вивиан Граус
Награда за млад художник (от Министер-
ство на културата) – Наташа Ноева
Награда на СБХ – Ивелина Иванова
Награда за нетрадиционни форми не се 
присъжда.

ЗА ИНТИМНОСТТА НА ДЕТАЙЛА 
В ИЗЛОЖБАТА НА СТЕФАН БОЖКОВ
25 март – 12 април 2019 г.
галерия „Стубел“, София

В днешно време, когато границите меж-
ду видовете изкуства са толкова спорни 
и лесно преодолими, когато интердисци-
плинарните изразни средства са основен 
похват и представите ни за изкуството 
са повече от субективни, изложби като 
тази на Стефан Божков звучат съвре-
менно и актуално. 
За Стефан – график по образование и 
призвание, живописта е само средство за 
постигане на графичното въздействие 
на черното и бялото. Той рисува върху 
черното платно така, като се издрасква 
металната плоча за офорт или върху ли-
тографския камък. Платната му са кол-
кото живопис, толкова и графика, дори в 
известна степен граничещи с илюстра-
ция. Авторът винаги е успявал да намери 
баланса между трите, или по-скоро да ги 
обедини в изкуството си така, че да бъде 
разпознаваем и харесван от всички. Точно 
този негов подход го прави съвременен 
и актуален творец, създаващ изкуство, 
което спокойно можем да ситуираме в 
европейски и световен контекст. 
В творчеството си Стефан Божков ви-

наги се е увличал от интимното, еро-
тичното. Откраднатите детайли, 
случайно видените, надниквайки зад за-
весата, моменти, които той пресъздава 
върху платното, карат зрителят да се 
чувства като натрапник в галерийното 
пространство. „Посветено“, „Dear J“ I, 
II и III, „Eдно малко радио“ са творбите, 
които изкарват онази частица от ху-
дожника Божков, който всички ние позна-
ваме. Той е деликатен, отнасящ се вина-
ги с голямо внимание към детайла, леко 
еротичен, но в никакъв случай с вулгарен 
привкус. 
Типичен пример за тази тенденция в 
творчеството му е работата „Eдно 
малко радио“, която е своеобразна репли-
ка на всеизвестната картина от Лувъра 
на Школата Фонтенбло „Габриел д'Естре 
и сестра ѝ дукесата на Виляр“ от 1594 г. 
Реплика, но само в един детайл – ръка-
та, която нежно посяга към голата гръд, 
той интерпретира като ръката, която 
завърта копчето на радиото в търсене 
на подходящата песен например. 
Серията от четири платна, озаглавени 
„The Banquet“ в сребро, злато и графит 
също носи известна доза скрита еро-
тика. Малко по-директни са детайлите 
от женско тяло, които той помества 
композиционно в тондо. Тондото само 
по себе си е изключително сложен за 
овладяване формат, с който авторът 
се справя без проблем. Към него той се 
ориентира и за детайлите от саксофон, 
решени отново в черно, златно и сребър-
но, които кръщава „Оръжие за нежност“. 
И тук еротичният подтекст не убягва, 
закодиран обаче в заглавието на творба-
та. За Стефан Божков заглавията имат 
изключително значение, толкова силно, 
колкото и самите картини, допълвайки 
ги и доизграждайки ги концептуално. Не 
без значение са и рамките, допринасящи 
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към усещането за нещо будоарно, ин-
тимно и класически издържано. 
Друга линия в изложбата са двигателите 
на мотори и самолетните витла, които 
той изобразява със същото внимание 
към детайла. При тях зрителят отново 
остава с усещането, че все едно надник-
ва някъде, случайно и неканен, и става 
свидетел на една застинала картина. 
Картина на нещо, което някога се е дви-
жило, но сега излъчва красива застина-
лост. Машината като естетическа ка-
тегория – това вълнува Стефан Божков 
в тези творби и това си е поставил той 
за задача да внуши с тях. 
Въпросът за красивото и неговата от-
носителност вълнува всеки творец в 

един или друг период от творчеството 
му. И Стефан не прави изключение в тези 
негови търсения. В изложбата си в гале-
рия „Стубел“ той изследва чрез творби-
те си вечните теми като различните 
измерения на красивото, границите на 
еротичното и значението на детайла 
като самостоятелна творба. С всички 
тези проблеми, които той сам поставя 
пред себе си по време на творческия си 
процес, той се превръща от художник в 
изследовател. За него изкуството не е 
самоцел, а повод за философски търсения 
и размисли. 

Румена Калчева

Стефан Божков / Едно малко радио
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ФОРУМ ДЪРВОПЛАСТИКА
4 – 24 април 2019 г.
галерия „Червената точка“, София

По традиция изложбите на секция „Дър-
ворезба“ винаги изненадват, предиз-
викват и приковават вниманието ни. И 
този път „Форум Дървопластика“, орга-
низиран по идея на куратора Боян Алек-
сандров, не прави изключение. Той е за-
мислен с мащабите на пътуваща изложба 
с работите на 37-мината участници и 
след „Червената точка“ в София ще по-
сети Трявна, Габрово, Велико Търново и 
Плевен. Творбите от дърво са създадени 
през последните години, като някои от 
тях са завършени дори и малко преди от-
криването на изложбата. 
Форумът преминава и надхвърля общо-
приетите схващания за дървопластика-

та като приложно изкуство, занаят или 
предмет от интериора и бита. Експо-
зицията съвместява творби с различна 
посока по отношение на иконография, 
пластически и смислови търсения, твор-
ческа интерпретация и идея, но обединя-
ващ остава материалът. Три поколения 
резбари и скулптори представят чрез 
една съвременна визия, с нова форма и 
съдържание тенденции в изкуството 
от дърво. Могат да се набележат как-
то пластики, в които е застъпена кла-
сическата форма (фигурата на Димитър 
Митев, увековечаваща женската красо-
та), така и експресивните портрети на 
музикална тематика на Христо Кирилов, 
стоящи като картина; стилизираните 
птици на Иван Бубев, живописният „Пей-
заж“ на покойния Ангел Стефанов, който 
се показва за пръв път пред публика. Още 
посоки в стиловото разнообразие показ-
ват реалистичното предаване на форма 
и детайл на гигантската мравка и листо 
на Антон Георгиев, абстрактните реле-
фи на Диана Василева, Йордан Йорданов и 
форми на Деница Дакова, Георги Великов, 
използвал първичността и автентична-
та грапавина на клона при разрез, фино-
то третиране на детайла в композици-
ята „Нощни птици“ на Илия Димитров. 
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от изложбата 
На преден план: Роман Синапов / Поглед отвътре

Антон Дончев / от изложбата
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Новата материалност и смесването 
на материали показват в работите си 
Роман Синапов (дърво и смола) и Нико-
ла Божинов (дърво и метал). Интересна 
гледна точка към познатия материал 
показват надживописването върху дър-
вото в творбите на Николай Златанов 
или татусите на Стелиян Стелиянов 
върху пластиката с форма на птица, за-
битите цветни клинове и пропуканата 
повърхност в творбите на Николай Мар-
тинов, както и експериментите с форма 
и цвят при Роберт Цанев, Петко Недял-
ков. Пластиките на Иван Ушев, Мариана 
Манева „Много шум за нищо“ граничат с 
инсталация, а артистичната интерпре-
тация на Валентин Митев за LED екран 
представлява като че ли коралов риф, 
дълго задържащ погледа. Величествено 
издигащите се колони с библейски сюже-

ти на Антон Дончев сякаш властват над 
пространството. Във всяка от творби-
те движението на формата кореспонди-
ра различно композиционно, сякаш се под-
чинява на законите на някаква биологич-
на маса, която набъбва, изскача, потъва, 
стърчи, люлее се, виси, протяга се, чака, 
гледа, живее…. 
Тази изложба се явява едно символно 
вместилище, в което скулптурите от 
дърво са свещен знак, пластики, чиито 
форми изглеждат неръкотворни с богат-
ството си от текстури, с повърхности, 
запазили своята автентичност или шли-
фовани и докоснати от висша енергия, 
с препратки от древни времена или с 
послания към бъдещето – те са живи и 
общуват с нас. Диалогът е осъществен. 

Наташа Ноева
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УТРЕ ДНЕС ЩЕ БЪДЕ 
ВЧЕРА. 1989.
ИЗЛОЖБА НА
ЛЮБЕН ФЪРЗУЛЕВ
7 – 11 май 2019 г.
галерия на СБХ „Шипка“ 6

❶

Самостоятелна изложба в 
галерия „Градска градина“ в 
град Плевен с живопис и Дви-
жещи се дървени машини: 
Машина „Време“; Машина за 
рисуване; Машина „Бягство в 
Египет“.

❷

Участие в Национална худо-
жествена изложба „Малък 
формат“ в град Сливен – жи-
вопис. 

❸

Направа на Движеща се дър-
вена машина „Пробуждане“.
Размери: 900/1500/800 см 
Материал: дърво, въже, брон-
зови звънци
Показана: В тревната площ 
на Водната каскада в град 
Плевен през месец юли – спон-
сор „ИЗОТ сервиз“ в Плевен и 
Общински съвет за култура.
Показва: Проекция на куб 
от четвъртото измерение 
в третото измерение. Тази 
проекция представлява два 
куба един в друг със свързани 
ъгли.
Начин на действие: Цен-
тралната част предста-
влява дървен куб със страни 
200/200/200 см, в който се 
намира друг дървен куб със 
страни 100/100/100 см. Ъгли-

те на двата куба са свързани 
с въжета. Те са завързани на 
четири греди на височина 400 
см. В малкия куб се намират 
бронзови звънци. На десет 
метра от кубовете има дър-
вен пулт с пет дръжки, които 
чрез въже, опънато на мака-
ри, са свързани с бронзовите 
звънци. Зрителите дърпат 
една или друга дръжка и се по-
лучава мелодия.
Идея: Събуждане на хората 
от третото измерение чрез 
куб, пришълец от четвърто-
то измерение.
Унищожена.

4

Направа на Дървена кон-
струкция „Горящият кон“.
Размери:  920/1700/320 см
Материал: дърво и въже
Показана на: Живопи-
сен пленер в град Ма-
дан през месец септем-
ври. Запалена през нощ- 
та на закриване на пленера. 

а к ц е н т
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❺

Движеща се дървена машина 
„Голгота“.
Размери: 900/450/280 см
Материал: дърво, въже, гипс 
и кукли
Показана на: Пленер „По ре-
ката“ през месец септември 
1989 г. в центъра на Благоев-
град; Самостоятелна изложба 
с дървени машини на улицата 
пред Кукления театър в град 
Плевен през месец април 1990 г.
Показва: Символичен кен-
тавър, от гърба на който 
излизат три пилона, на чии-
то връхове са завързани три 
кукли.
Начин на действие: При 
завъртане на ръчка се зад-
вижва система от макари и 
зъбчатки, чрез които се за-
въртат куклите, поставени 
в най-горната част на маши-
ната.
Идея: Показана е идеята за 
Триединството. След като 
„Бог, Син и Дух“ са в единство, 

кой ги ръководи? Кой върти 
ръчката?
Унищожена. 

❻

Направа на „Движеща се 
дървена машина с половин 
женски манекен“.
Показана на: Пленер „Худо-
жествен спектакъл“ през ме-
сец май в град Търговище. 
Размери: 380/70/60 см
Материал: дърво, женски ма-
некен, камък
Показва: Паметник, нап- 
равен от дънер с диаметър 
45 см и височина 300 см. На 
воденичен камък е изправен 
вертикално дънер. Върху него 
се намира долната половина 
на женски манекен, обърнат 
с краката нагоре. В долната 
част на дънера има дървена 
ръчка, цевни предавки и оси до 
основата на манeкена.
Начин на действие: При за-
въртане на дървена ръчка се 
задейства система от цевни 

и зъбчати предавки, които 
завъртат манекена около 
вертикалната ос в една или 
друга посока според желание-
то на зрителя.
Идея: Паметник на вярната 
жена.
Унищожена.

❼

Направа на инсталация „За-
пазено за Любен Костов“.
Показана на: Изложба „Земя и 
небе“ на покривната тераса 
на галерия „Шипка“ 6 в София 
през месец октомври 1989 г.
Размери: 170/1000/700 см
Материал: дърво, въже и 
стар стол
Показва: Ограден с дървена 
ограда, висока 170 см, без про-
луки, правоъгълник. Вътре, 
в центъра, е поставен стол 
с надпис „Запазено за Любен 
Костов“.
Идея: Изкуших се от мисълта 
да имам запазено място само 
за мен в галерия „Шипка“ 6 и 
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да мога да показвам каквото 
си искам и когато си искам 
(да не забравяме, че до това 
време за всички изложби се из-
искваше разрешение и обеза- 
телно се назначаваше жури, 
без значение дали изложбата е 
обща или самостоятелна).

❽

Направа на Движеща се дър-
вена машина „Строго се-
кретно“.
Размери: 460/1500/500 см
Материал: две табли от 
брачното легло на баба Ивана, 
дървени колела от каруците 
на дядо Кольо, бъчва, издялана 
от цял дъбов дънер (100/150 
см), търмък, вили, дървена 
зимна шейна за каруца, дървен 
ръчен стан, въже, синджир, ок 
на каруца, главини на колела 
от каруци и счупена кошница.
Показана на: Направена и по-
казана в село Стефаново през 
август 1989 г.; Изложба „Земя 
и небе“ на покривната те-
раса на галерия „Шипка“ 6 в 
София през октомври 1989 г.; 
Показана на тротоара пред 
Археологическия музей в Со-

фия през декември 1989 г.; Са-
мостоятелна изложба на ули-
цата пред Куклен театър в 
град Плевен през април 1990 г.  
На самостоятелна изложба 
във Френския културен ин-
ститут през месец октом-
ври 1992 г. беше показано само 
едно волско колело, останало 
от нея.
Начин на действие: Състои 
се от две части. Предната е 
подобие на влекач, а задната 
машина е подобие на лета-
телен механизъм с крила. Зад 
бъчвата на летателната ма-
шина има седло, на което се 
сяда. На бъчвата отзад има 
дървени дръжки, чрез които 
тя може да се върти на 90 
градуса. Бъчвата е свързана 
посредством два синджира с 
предния влекач, така че кога-
то се върти бъчвата, се вър-
ти и горната част на влекача 
заедно с вилите. На долната 
част на седлото има дървен 
педал, който се натиска с дес- 
ния крак постъпателно. По-
средством ексцентрик педа-
лът е свързан с дървена перка 
(120 см), която се върти и се 
намира отдясно на седналия.
Идея: Иронизиране на воено-
любците.
Унищожена: Оставена на съх-
ранение в двора на Кукления 
театър в град Плевен, през 
студената зима на 1991 г. е 
изгорена за отопление от не-
добросъвестни съседи. През 
пролетта беше останало 
само едно волско колело. Това 
колело го подарих през 1992 г. 

на Филип Зидаров. То е част 
от екстериора на неговата 
вила.

❾

Участие в изложба „Експе-
римент“ в галерия „Градска 
градина“ в град Плевен, спон-
сор Издателство „ЕА“ от град 
Плевен. Показване на Дървена 
кинетична инсталация „Пада-
не на член I“.

❶⓿

Хепънинг с Дървена кине-
тична инсталация „Пада-
не на член I“ и Движеща се 
дървена машина „Строго 
секретно“ на тротоара 
пред Археологическия музей 
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в София (кръстовището на 
улиците „Съборна“ и „Леге“). 
Спонсор – ЦК на ДКМС.
Дървена кинетична инстала-
ция „Падане на член I“ (отнася 
се за Член I от Конституция-
та на НР България за водеща-
та роля на Българската кому-
нистическа партия)
Размери: 5/1000/300 см
Материал: дърво
Идея: На тротоара са наре-
дени 1354 дървени плочки с 
размери 5/4 см във формата 
на цифрата 1. Бутаме първа-
та плочка. Тя бута втората, 
втората – третата и така 
нататък, докато падне и по-
следната. С това действие 
символично пада цифрата 1.

❶❶

Направа на Движеща се Дър-
вена машина „Триединство“.
Размери: 10/ 140/ 160 см
Материал: дърво, платно и 
боя
Показана на: Изложба „Експе-
римент“.
Начин на действие: Посред-
ством ръчка зрителят зад-
вижва седем дървени зъбчати 

колела с различен диаметър. 
Те са конструирани така, че 
ъгловата скорост на първото 
е равна на ъгловата скорост 
на последното. На двете 
крайни зъбчати колела има 
два дървени палеца на равно 
разстояние от центъра на 
колелата. Също такъв палец 
има и на дъската, разположена 
в горната част на машината 
– пак на същото разстоя-
ние от центъра, както при 
колелата. Трите палеца са 
свързани с летви и образуват 
равностранен триъгълник. 
Със завъртане на ръчката се 
завърта и равностранният 
триъгълник, понеже трите 
му върха са на еднакъв ек-
сцентрик. Зрителят може да 
композира както иска триъ-
гълника и дъската спрямо ма-
шината.
Идея: Кой движи Триедин-
ството и движи ли се то?
Собственост на автора. 

❶❷

Направа на Движеща се дърве-
на машина „Червеният стол“.
Размери: 300/160/160 см

Материал: дърво, ръка на ма-
некен и капроново въже
Показана на: Изложба „11.11“ в 
Благоевград през ноември 1989 
г.; Самостоятелна изложба на 
улицата пред Кукления театър 
в град Плевен през април 1990 г.

Показва: Голям червен стол, 
от едната страна на който 
вместо облегалка за ръка има 
ветропоказател.
Начин на действие: Преди 
да седне на стола, Червения 
човек трябва да насочи вет-
ропоказателя в необходимата 
посока. Завъртането на вет-
ропоказателя (ръка от мане-
кен), намиращ се в най-гор-
ната част на машината, се 
извършва посредством ръчка, 
която задейства цевни пре-
давки, оси и зъбчати колела.
Идея: Най-големият Червен 
човек (разбирай комунист – 
машината е правена по време 
на тоталитаризма) трябва 
да седне на най-големия чер-
вен стол. Но практически 
нито един човек не може да 
стигне до огромната седалка 
и столът е неизползваем.
Унищожена.
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❶❸

Направа на инсталация 
„Агресия“.
Размери: 200/200/50 см
Материал: дърво, желязо  
и гипс
Показана на: Изложба „Екс-
перимент“ и е посветена на 
събитията в Румъния през 
декември 1989 г.
Унищожена.

❶4

Направа на Движеща се дър-
вена машина „Бягство в Еги-
пет“.
Размери: 400/320/200 см
Материал: дърво, въже, мане-
кени, плат
Показана на: Самостоятел-

на изложба в галерия „Град-
ска градина“ в град Плевен 
през май 1989 г. Национална 
младежка изложба в галерия 
„Шипка“ 6 в София през юли 
1990 г.; Части от машината 
бяха показани на самостоя-
телна изложба във Френския 
културен институт през ок-
томври 1992 г. в София.
Показва: Правоъгълна дър- 
вена рамка, символизираща 
театрална сцена. В нея са по-
местени седнала върху магаре 
жена с дете в ръцете. Отво-
рена врата и мъж зад нея.
Начин на действие: В лява-
та част има два дълги лоста, 
които се дърпат един към 
друг, а после се отдалеча-
ват един от друг. Те имат 
ход около 80 см. При първото 
действие магарето с мане-
кена се задвижва наляво и 
стига до вратата. Вратата 
се отваря. Мъжкият манекен 
се издига нагоре. Завесата от 
шнурове се изтегля в дясно 
крайно положение. При вто-
рото действие фигурите се 
връщат в изходно положение.
Идея: Движението по точно 
определен път за отиване и 
връщане символизира предо-
пределеността на събития-
та в нашия свят.
Унищожена.

❶❺
Направа на Движеща се Дър-
вена машина „Време“.
Размери: 300/200/270 см
Материал: дърво, тухли, ка-
мък, гипс и въже

Показана на: Самостоятел-
на изложба в галерия „Градска 
градина“ през май 1989 г. в 
град Плевен; Самостоятелна 
изложба във Френския култу-
рен институт в София през 
октомври 1992 г.; Междуна-
родно биенале за съвременно 
изкуство в Истанбул, Турция, 
през октомври–ноември 1992 
г.; Показана в Софийска град-
ска художествена галерия 
през 2003 и 2010 г.

Показва: Паметник от тухли 
с бюст на него. В подножи-
ето на паметника (висок 80 
см) има още пет бюста. Зад 
паметника има часовников 
механизъм от дърво /висок 
300 см/. От часовниковия ме-
ханизъм излиза летва, която 
виси над паметника. На нея 
има каменна тежест, която 
виси точно над бюста.
Начин на действие: Дър-
вен часовников механизъм е 
задвижван от петдесетки-
лограмов камък за тежест. 
Махалото е дълго 200 см. Ча-
совниковият механизъм ра-
боти около 90 минути, след 
което тежестта трябва да 
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се вдигне отново. На всеки 
45 минути най-голямото ко-
лело (с диаметър 110 см) из-
вършва една обиколка. Пред 
часовника има паметник от 
тухли, на който се поставя 
гипсов бюст. Над бюста виси 
каменна тежест, която е за-
вързана за въже, навито на 
макара. Макарата чрез пус- 
ков механизъм е свързана с 
най-голямото колело. То при 
всяка своя обиколка освобож-
дава пусковия механизъм и 
камъкът, падайки, счупва бю-
ста. След това чрез макарата 
се навива въжето, камъкът се 
вдига и застопорява. Поставя 
се нов бюст и отново се пов-
таря цикълът.
Идея: Човешката слава е под-
властна единствено на вре-
мето. То казва кой ще остане 
в историята и кой не.
Откупена от Софийска град-
ска художествена галерия.

❶❻

Направа на „Движеща се 
дървена машина за ръкопляс-
кане“.
Размери: 200/200/250 см

Материал: дърво, въже
Показана на: Самостоятел-
на изложба в галерия „Градска 
градина“ в град Плевен през 
май 1989 г.; Международно би-
енале на хумора в град Габрово 
през юни 1989 г.; Самостоя-
телна изложба във Френски 
културен институт през 
октомври в София; Мeждуна-
родно биенале за съвременно 
изкуство в Инстанбул, Тур-
ция, през октомври–ноември 
1992 г.
Показва: Три дървени фигури, 
облак над тях и пред тях, на 
разстояние 150 см, малък по-
диум /50/50/20 см.
Начин на действие: Зъбчат 
дървен механизъм се задвижва 
от каменна тежест. Посред-
ством манивела и дървен съе-
динител механизмът се нави-
ва, след което съединителят 
се отпуска и машината е го-
това за действие. Спусъкът 
се намира в малък подиум, на 
който зрителят трябва да 
стъпи. Тогава механизмът се 
задейства и дървените фигу-
ри започват да ръкопляскат, 
да кимат с глави наляво и на-
дясно, а зад тях едно дървено 
облаче извършва кръгови дви-
жения.
Идея: Каквато и реч да изна-
сяте пред дървените фигури, 
те все ще ви ръкопляскат. 
Изразяване на единодушното 
съгласие на народа към народ-
ните ръководители (маши-
ната е правена по време на 
тоталитарната власт, оказа 
се, че същото е валидно и за 

демократичната власт).
Спечелила наградата на пуб-
ликата на Международното 
биенале в град Габрово.
Подарена на Дома на хумора и 
сатирата в град Габрово.

Други участия:
• Участие в Национална худо-

жествена изложба „Ястре-
бино“ в град Търговище –  
живопис;

• Участие в изложба „Земя 
и небе“ на покривната  
тераса на галерия „Шипка“ 6 
в София;

• участие в Национална Мла-
дежка изложба в галерия 
„Шипка“ 6 в София с „Дви-
жеща се дървена машина за 
рисуване“;

• Участие в пленер „Худо-
жествен спектакъл“ в град 
Търговище;

• Участие в пленер „По река-
та“ през септември в цен-
търа на Благоевград;

• Участие в пленер в град  
Мадан през септември;

• Участие в Изложба „11.11“ в 
Благоевград;

• Участие в акция на трото-
ара пред Археологическия 
музей в София (кръстови-
щето на улица „Съборна“ и 
улица „Леге“). Спонсор – ЦК 
на ДКМС

• Приет за член на Съюза на 
българските художници в 
секция „Живопис”.
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Библиография за 1989 г.:

• Вестник „Пулс“ от 17 януари, Димитър  
Грозданов, „Пътуването като изпитание“.

• Вестник „Пулс“ от 28 февруари, „В търсене 
на третото лице“.

• Списание „Изкуство“, Борис Климентиев, 
„Самодвижение на жанра“.

• Списание „Изкуство“ брой 1, „По повод ОХИ 
„Пейзаж“ във Видин.

• Вестник „Пулс“ от 25 април, Диана Николае-
ва, „Не подробностите...“.

• Вестник „Пулс“ от 26 декември, Весела Радо-
ева, Мария Василева, „Какво е това нещо?!“.

• Вестник „Септемврийска победа“ от 4 май, 
Димитър Стойков, „Асоциация за доброто“.

• Вестник „Септемврийска победа“ от 16 май, 
Димитър Грозданов, „Парадоксите на исти-
ната“.

• Вестник „Стършел“ от 26 май, Йордан Попов.
• Списание „Изкуство“, Диана Попова, „Ястре-

бино 89“.
• Вестник „Септемврийска победа“ от 11 юли, 

Мариана Грънчарова, „Пробуждане“.
• Вестник „Народна култура“ от 16 юни,  

Димитър Грозданов, „Двете измерения на 
смеха“.

• Вестник „Септемврийска победа“ от 27 юни, 
Вера Стефанова и Валери Какачев.

• Вестник „Пулс“ от 27 юни, Диана Попова, 
„Златен ли е „Златният Езоп“.

• Вестник „Пулс“ от 19 септември, Мария  
Василева.

• Вестник „Пулс“ от 5 декември, Диана Попова, 
„Вън и извън системата“.

• Вестник „Септемврийска победа“, Антон  
Кафезчиев, „Сред майсторите на портрета“.

Фотографии от изложбите  
на Любен Костов, 1989 г. (от архива на автора) 
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ЗА НОВАТА ВИЗИЯ НА БНТ
по повод статията „Много вдигнахме 
летвата” (в. „24 часа”, 13 септември 
2018, стр. 22)

Настоящият текст не е критика, не 
е провокация, не е противопоставяне, 
заяждане или обичайното отрицание на 
всяко ново явление, той е, както казва в 
своята легендарна телевизионна поре-
дица Кенет Кларк, едно лично гледище. 
Става дума за новата визия на БНТ. 
Новият знак на БНТ, а оттам и цялата 
графична идентичност с нищо не пре-
възхождат досегашния знак на Стефан 
Кънчев. Знакът на Стефан Кънчев e с 
по-богато съдържание и рафинирана 
графика, създаден с изключителна изо-
бретателност, брилянтно остроумие 
и съвършен виц. Той е, до ден днешен 
поне, достатъчно актуален, съвреме-
нен и модерен, затова не биваше да бъде 
сменян, а трябваше да стане основа на 
графичното лице на телевизията за се-
гашните ѝ необходимости. Големите 
фирми и институции са авторитетни 
и горди не като сменят знаците си, а 
като ги запазват, особено когато те са 
впечатляваща находка. Традицията не 
е без значение, респектът от истори-
ята – също, а великите постижения в 
изкуството не са ефимерна красавица, за 
да остаряват и повяхват. Отказът от 
знака на Стефан Кънчев е посегателство 
върху българската култура. Авторът на 
сегашния знак може и да има основание за 
самочувствие, но не бива да изрича не-
истини. Летвата на Стефан Кънчев не е 
надскочена, а в телевизията (в по-голя-

Стефан Кънчев / Лого на БНТ, 1959 г.

Николай Тонков - Бен / Лого на БНТ, 2018 г.
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мата част от нейното съществуване) 
не е използвана руска кирилица, защото 
такива колоси в графиката като Никола 
Николов, Стефан Чакъров, Стефан Кън-
чев и други не са допускали това. БНТ има 
голямо и стойностно художествено нас- 
ледство, оставено от артисти, които 
са работили в нея и за нея, и то трябва-
ше да бъде забелязано и оценено. 
„Когато отворих офиса си в София през 
2004 г., нямаше никой, който да се зани-
мава с правене на корпоративна иден-
тичност. Нито някой знаеше какво е 
това нещо.“ (цитат от статията) Тази 
констатация на автора на сегашната 
корпоративна идентичност никак не е 
справедлива. Тя е обида за много българ-

ски графици, които много по-рано и мно-
го добре са знаели какво е това нещо, ра-
ботили са в тази сфера и са били наясно с 
мястото и обществената значимост на 
този дял от графичния дизайн. Жалко, че 
БНТ не може да оцени богатството на 
телевизионна графика, което притежа-
ва, не разбира, че „модата е нещо „вели-
ко“ и не ни позволява да видим непреход-
ното“, не приема, че в изкуството мо-
дата не бива да е на мода, срамува се от 
своето минало и иска да изглежда като 
парижанка, без да знае, че „парижанката 
не се облича по парижки”. 

Стоян Дечев
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Стефан Кънчев / Проект за лого, 1970-те години на XX век
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ПРОМИШЛЕНИЯТ ДИЗАЙН  
ВЪВ ВРЕМЕТО...

Преди 55 години у нас бе положено нача-
лото и общественото утвърждаване на 
дизайна и професията дизайнер
За нашата професия знаеха малцина. Тя 
стана съдба за група художници, архитек- 
ти и инженери, когато дизайнът стана 
обективна необходимост за качест-
вото на промишленото производство, 
обслужването и жизнената среда. Тогава 
се полагат и основите на организирана 
дизайнерска дейност у нас и се утвърж-
дават главните методически принципи: 
функционалният подход при създаването 
на промишлената форма, ергономичните 
изисквания, технологичното и производ-
ственото равнище. На тази основа се 
изграждат и естетическите характе-
ристики на продукта – композиционно-
пластични, цветови и графични. Изрази-
тел на тези възгледи е Васил Стоянов, 
който отстоява дизайнерската линия 
на развитие в нейния функционален ва-
риант.
През 1963 г. е създаден Центърът за 
промишлена естетика и художествено 
проектиране – проектоконструкторска 
и научноизследователска организация, 
която обслужва най-тясно свързаните 
с техническия прогрес сфери: машино-
строенето, електрониката и приборо-
строенето, обществената, производ-
ствената и жилищната среда. През 1978 
година той е преобразуван в Централен 
институт за промишлена естетика. 
По същото време в Художествената 
академия (тогава ВИИИ „Николай Павло-
вич“) е открита специалността „Про-
мишлени форми“, а през 1969 г. излиза 
първият випуск дипломирани дизайнери.
Учредена е и държавна награда „Златни 
ръце“ – най-голямото професионално 

Добролюб Пешин, Боряна Главлешка, 
Александър Василев / Фамилия електронни 
калкулатори „Елка 50-59“, 1973 г.

Добролюб Пешин, Александър Василев,  
Сашо Драганов / Персонален компютър 
„Правец 16 N“, 1986 г.

Добролюб Пешин, Александър Василев,  
Сашо Драганов / Стенографска машина 
„Stenokey II“, 1986 г.
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отличие за добър дизайн у нас: „за съз-
даване на красиво промишлено изделие 
с високи технико-икономически пока-
затели“. България става член на ICSID – 
Mеждународния съвет на организациите 
по промишлен дизайн към ЮНЕСКО.
Със създаването и укрепването на сек-
ция „Дизайн“ към Съюза на българските 
художници дизайнерската професия се 
приобщи към семейството на пластич-
ните изкуства. Дизайнерите получиха 
по-добри възможности за професионално 
творческо развитие, за материално и 
морално стимулиране – наред с основна-
та си работа да реализират дизайнерски 
проекти чрез специализираните държав-
ни комисии за дизайн в промишлеността 
и дизайн в архитeктурата. В салоните 
на „Шипка“ 6 редовно се провеждат об-
щите и тематични национални изложби 
по дизайн. Всяка година СБХ удостоява 
със специална награда дизайнери с високи 
творчески постижения.
Първите творци в областта на дизайна 
са художници от различни жанрове, без 
специално дизайнерско образование. Те 
изучават и прилагат опита на Улмската 
школа „Баухаус“ и дизайнерските школи в 
Италия, Англия, САЩ, Япония.
За машиностроенето и транспортното 
машиностроене в началото работят 
Дончо Карапантев, Димо Попов, Кон-
стантин Смолянов, Огнян Шошев, Дросос 
Андрицудис, Петко Мишев, Елена Вълча-
нова, Илия Василев. По-късно навлизат и 
вече дипломираните дизайнери Бойко За-
горов, Мирян Мирянов, Емануил Манолов, 
Георги Гиков, Христо Проданов, Минко 
Минков, Видка Генчева, Кирил Беленски, 
Николай Слепцов и др. Те разработват 
дизайн-проекти на металообработващи 
машини, роботизирани системи, транс-
портни средства, електокари и мотока-
ри, селскостопански, пътностроителни 
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Атанас Янев / Касов апарат „Perfect“, 2013 г.

 
Румен Кискинов /  
Телевизионен приемник „София 94C“, 1986 г.

Михаил Пешин /  
Касов апарат „Carat Mobica“, 2014 г.
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машини за водещи в този отрасъл фирми 
като СО „ЗММ“, СО „Балканкар“, Комби-
ната за автобуси „Чавдар“ и др. 
Успешни комплексни дизайнерски раз-
работки за ЗММ са фамилиите струго-
ве „Хемус“, „Перун“ и различни видове 
металообработващи машини – базови 
модули за автоматизирани производ-
ствени системи. В тази област под ръ-
ководството на Константин Смолянов 
работят дизайнерите Мирян Мирянов, 
Георги Гиков, Минко Минков, Николай 
Слепцов. Други постижения в дизайнер-
ските решения са: мотокарите „Реккар“ 
(Емануил Манолов), автобусите „Чавдар“ 
(Бойко Загоров), дървообработващи ма-
шини (Георги Гиков), винтонавиващи ус-
тройства (Христо Проданов), робокари 
за автоматична обработка на товари 
(Емануил Манолов и Ирена Ламбаджиева) 
и др. 
През 1984 г. е създадено дизайн-бюрото 
на СО „Балканкар“, където са разработе-
ни и внедрени редица проекти за транс-
портна техника. Трябва да се има пред-
вид, че нашата страна по онова време 
изнася електрокари за 67 страни и е най-
голямата фирма в света за производство 
на кари. Дизайн-бюрото е наградено със 
специална награда за добър дизайн.
Пионери в дизайна на електрониката и 
изчислителната техника, радиоелектро-
никата и приборостроенето са Дими-
тър Петров, Добролюб Пешин, Стефан 
Вълев, арх. Елка Ненова, Спас Доневски, 
Параскева Дукова, Боряна Главлешка. По-
късно в тази област имат принос дипло-
мираните дизайнери Александър Василев, 
Румен Кискинов, Веселин Кандимиров, 
Венцеслав Венев, Емилия Чаушова, Емилия 
Попова, Петър Петров, Райна Драгоши-
нова, Донка Манукова и др. Резултат на 
тяхната творческа дейност е дизайнът 
на аудиосистеми, портативни и стацио-
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Михаил Пешин / Акумулаторен винтоверт

Бойко Загоров / Автобус Чавдар, 1986 г.

Ивайло Панайотов / Трамвайна мотриса, 2002 г.



СБХ бюлетинброй
03 / 2019

61

нарни телевизори, телефони и телефон-
ни уредби, пишещи машини, изделия от 
приборостроенето и медицинската тех-
ника. В областта на битовата радио- 
електроника и съобщителната техника 
като пример на решения, осъществени 
с висока пластична и графична култу-
ра, можем да посочим двете комплексно 
изградени стереосистеми „Студио 2“ и 
„Респром 101“, серията цветни телеви-
зионни приемници „Колорстар“ и порта-
тивния телевизор „София 31“. 
В дизайна на фамилии и системи от про-
мишлени изделия най-дълговременна и 
резултатна практика има в областта 
на електронноизчислителната техника. 
Търсенето и постигането на семейно 
сходство на изделия в този клон на ин-
дустрията започва през 70-те години 
на миналия век и намира пълно развитие 
при фамилиите електронни калкулатори 
и електронни касови апарати с марката 
„ЕЛКА“. Първата разработка (1973 г.), по-
стигнала висока степен на унификация 

на основните конструктивни елемен-
ти и корпусни детайли, с ярко изразени 
обемно-пластични, композиционни, цве-
тови и графични белези на фирмен стил 
е серията „ЕЛКА 50-59“ и свързаната с 
нея фамилия електронни касови апарати 
„ЕЛКА 80-96“. Във времето тези белези 
се променят и намират друго звучене при 
обновяването на продукцията на същия 
производител – фирмата „Оргтехника“. 
Дизайнът е на Добролюб Пешин, Боря-
на Главлешка и Александър Василев. Тези 
изделия намират широк международен 
пазар – изнасят се както в социалисти-
ческите страни, така и на Запад. 
През 1984-1986 г. е създаден дизайнът на 
гамата персонални компютри „Правец“. 
Със своя характерен облик те още един 
път потвърждават широкия диапазон на 
творческите възможности на нашите 
дизайнери, демонстрирайки на практи-
ка, че ефективният дизайн никога не е 
случаен. Това показва разработката на 
персоналния компютър „Правец 16N“. 

д и з а й н

Бойко Загоров / Къртач, Sparky, 2008 г.
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Оригиналното конструкторско решение 
е отразено в дизайнерско интерпрети-
ране, съобразено с ергономичните изиск-
вания за този вид изделия. „Правец 16 N“, 
отличен с държавната награда за дизайн 
„Златни ръце“, бе показан и предизвика 
определен интерес на международното 
изложение „ERGODESIGN '86“ в Монтрьо, 
Швейцария. Дизайнери на разработката 
са Д. Пешин, Ал. Василев и С. Драганов.
През тези години в Центъра за промиш-
лена естетика – Централния институт 
за промишлена естетика се полага на-
чалото на промишлeната графика и гра-
фичния дизайн у нас в неговия комплeксен, 
фирмен вариант. Основите поставят 
Стефан Кънчев (автор на запазения знак 
на ЦИПЕ), Иван Богданов, Дончо Карапан-
тев, Димитър Димитров, а след тях – 

Цветан Илиев, Вилиам Китанов, Владимир 
Йосифов, Стефан Вълев, Кирил Гогов, Иван 
Газдов, Людмил Механджиев и др. Те рабо-
тят по редица теми с основно значение 
при проектирането на символи за про-
мишленото производство и продукция, 
за управление на системи от електрони-
ката, роботиката и машиностроенето, 
запазени марки, визуална комуникация, 
корпоративен дизайн на фирми (тогава 
се използва понятието фирмен стил), за 
промишления интериор и екстериор, за 
курортни зони и туризъм, за болници и 
поликлиники. По-значителни разработки 
са: „Система от знаци за електрониката 
и приборостроенето“, „Графично реше-
ние на каровата продукция на СО „Балкан-
кар“, „Производствени комуникационни 
знаци за промишления интериор и ексте-

д и з а й н

Цветан Илиев и Вилиам Китанов / Визуална комуникация за болнични заведения
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риор“, „Система за визуална комуникация 
на Българския туристически съюз“, „Гра-
фично представяне и визуална комуника-
ция на Института за бърза медицинска 
помощ „Пирогов“, „Визуална комуникация 
за поликлиники“, „Графично представяне 
на завод „Балкан“ – Ловеч“ и др. 
Качествена промяна в дизайнерския 
процес е преходът към комплексно про-
ектиране при решаването на проблеми, 
свързани с хуманизирането на жилищна-
та, обществената и производствената 
среда като: „Програма 90 – дизайн-про-
грама за обзавеждане с промишлени изде-
лия интериора на кухните в жилищата“, 
разработена от колектив с ръководител 
арх. Тодор Младенов, проекти за обза-
веждане на стоматологични кабинети, 
на детски градини, училищни кабинети 
по химия, физика и биология. През по-
следните години от съществуването на 
ЦИПЕ в десет дизайнерски бюра работят 
повече от 60 души дизайнери, част от 
които завършили други специалности, 
които навлизат в дизайна в процеса на 
работа. След 1969 г. в творческите ко-
лективи се включват абсолвентите от 
специалност „Промишлени форми“ на 
Художествената академия. Не е възмож-
но изброяването на всички, внесли своя 
творчески принос в дизайнерското дело 
през разглеждания период. Ако се при-
бавят и дизайнерите, работещи в дру-
ги институции и проектантски звена, 
както и в базите за развитие към про-
мишлените предприятия, страната през 
80-те години разполага с мащабен твор-
чески потенциал. След 1989 г. картината 
на дизайна у нас рязко се промени. Измени 
се преди всичко профилът на външната 
и вътрешната търговия. Много клиен-
ти се отдръпнаха от нашия пазар, пред-
приятия останаха без работа, започнаха 
масови уволнения, като между първите 

потърпевши бяха и дизайнерите. 
Индустриалният дизайн като дейност, 
директно свързана с промишленото про-
изводство, престана да е актуална. Го-
ляма част от дизайнерската колегия ос-
тана без работа и бе принудена да търси 
препитание в други области, където 
можеше да приложи професионалните си 
знания и умения.
Някои от съществуващите предприя-
тия продължиха дейността си в новите 
условия. Създадоха се и нови фирми. Паза-
рът наложи изменения и в производстве-
ната номенклатура. В тези условия, но 
в много по-малък мащаб, качественият 
дизайн на наши творци започва отново 
постепенно да се налага. Български про-
изводители, които имаха тясно сътруд-
ничество с утвърдени дизайнери с добри 
резултати в съвместната работа през 
годините, продължиха да им възлагат ди-
зайн-проекти.
Дизайн-бюрото на фирмата „Спарки“, 
която произвежда ръчни ел.инструменти, 
ръководено от Бойко Загоров, разработ-
ва нови продукти, неотстъпващи по 
нищо на водещи фирми с такъв профил. 
Ивайло Панайотов проектира транс-
портни средства. В дизайна на градско 
обзавеждане Павлин Павлов е сред воде-
щите в бранша.
В областта на електрониката дизайне-
ри работят за фирмите „Датекс“, „Ор-
гтехника“ „Дейзи“ и „Елтрейд“. Появиха 
се интересни конкурентни решения на 
касови апарати, принтери, алармени сис-
теми и други електронни изделия. Ориги-
нални дизайнерски разработки направиха 
Атанас Янев, Лъчезар Димитров, Михаил 
Пешин и Добролюб Пешин. 
Бурното развитие на високите техно-
логии коренно промени както инженер-
ното, така и дизайнерското проекти-
ране. Това наложи нов подход и начин на 
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мислене. Използването на 3D компютър-
ни програми стана основно изискване в 
този процес. Взаимодействието между 
дизайнери и конструктори се улесни 
значително. Цифровите технологии, 
миниатюризацията на градивните еле-
менти и съвременните технологически 

и производствени възможности коренно 
измениха облика на продукцията. Дизай-
нерите получиха нови, огромни проек-
тантски възможности за реализация на 
идеите си.

Добролюб Пешин
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Стефан Кънчев / Проект за пощенска марка  
от серията „Исторически кораби“, 1975 (I серия)
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НОВО ВДЪХНОВЕНИЕ 
ЗА СТАРИТЕ ПЕЧАТНИ ТЕХНИКИ

В наши дни е все по-лесно да се сдобие-
те с печатни материали. Няколко клика 
делят желаещите от чистото, бързо 
и достъпно дигитално производство. 
Дигиталните преси са все по-близо до 
офсетовото качество, а новите много-
тонни офсетови преси вече нямат нуж-
да от печатари, а от оператор. Разбира 
се, има и много нововъведения с цел кон-
трол на качеството или по-достъпни 
ефектни изпълнения за малките тиражи.
Практиката показва, че големите инвес-
тиции често се правят, за да се опти-
мизира себестойността на печатното 
изделие, но същевременно инвестиция-
та поражда зависимост и нужда от по-
голям брой задачи за дадената машина и 
нейния оператор. 
В бързината хората нямат време, а по-
някога дори и желание за детайлите. 
Но все повече се появяват и такива, 
които се интересуват най-вече от де-
тайлите, онези детайли, които са по-
стойностни, впечатляват още на пръв 

поглед и при допир остават траен от-
печатък върху съзнанието на хората. 
Това са формите на възкръсналия висок 
печат, или както вече го наричаме дори 
и в България, летърпрес.
Високият печат (на английски relief 
printing) представлява група от печатни 
техники, които използват преса и на-
мастилена релефна повърхност, чиито 
по-високи елементи пренасят мастило-
то върху хартия посредством натиск.
Най-популярен сред видовете висок  
печат несъмнено е подвижният набор 
от букви. Появил се първо в Китай (1040 
г.) и Корея (1377 г.), наборът от букви е 
основният метод за разпространение на 
информация от XV до XX век.
Този вид висок печат се нарича летър-
прес (от английски letterpress printing), 
макар и да не съществува като официа-
лен термин в българския типографски 
речник. Приемаме чуждицата поради две 
важни причини: нуждата от конкретика 
в историята на книгопечатането с пре-
са и подвижни печатарски букви и модер-
ното възраждане на тази техника в цял 
свят, включително и в България.
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Подвижен набор върху кутия с печатарски букви
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Летърпресът е стара печатна техника, 
усъвършенствана в средата на XV век 
от Йоханес Гутенберг, който почерпил 
вдъхновение от винтовите преси за 
грозде. Пресата на Гутенберг поставя 
началото на втората информационна 
революция – книгопечатането (за първа 
се счита писмеността). Това радикално 
изменя обществото, неговата култура 
и грамотност. В резултат броят на кни-
гите нараства двойно на всеки няколко 
години. 
Печатните форми при летърпреса най-
често са набор от метални или дървени 
букви (на английски typesetting), а за гра-
фичните елементи и изображения могат 
да се използват медни или дървени гра-
вюри, линолеум и други. 
Любопитен факт – кутиите за печа-
тарски букви са подредени спрямо това 
колко често се употребява всяка буква. 
Оттам произлиза и английското наиме-
нование на малки и главни букви (lower 
case и upper case), които били съответ-
но в долната и горната кутия. Човекът, 
който правел наборите от букви – думи, 
изречения, параграфи – се e наричал сло-
вослагател (на английски typesetter). 
В периода от XV до XX век при печатане-
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Печатар, работещ на Гутенбергова преса 
в печатницата на Уилям Какстън, който 
показва свои екземпляри на крал Едуард IV  
и кралицата

Оловна печатна форма (буква), изобразяваща 
лигатурата „fi“ от шрифта Garamond

Медна печатна форма (клише), повдигната 
върху дървена основа до височина за печат
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то на книги и други изделия се е ползвала 
тънка хартия, за която плоският от-
печатък е бил задължителен. По това 
време релефът се е считал за дефект. 
До появата на механичните машини все-
ки отпечатък се е правел на ръка – от 
намастиляването и правилното поста-
вяне на всеки един лист до самия натиск, 
който трябва да бъде с точната сила и 
еднакъв за всеки отпечатък. 
И в по-късния период на Индустриалната 
революция Гутенберговата преса оста-
ва до голяма степен непроменена, дока-
то от 1800 г. започват да се появяват 
различни механични машини за летър-
прес в Европа и Америка. Лорд Станхоуп 
създава подобрена версия на класическа-
та дървена преса, но от чугун. Неговата 
подобрена версия използва 90% по-малко 
човешка сила, има двойно по-голямо пе-
чатаемо поле и е способна на двойно по-
вече отпечатъци в час (480).
През 1811 г. Фридрих Кьониг и Андреас 

Бауер създават преса с подобен дизайн, 
но задвижвана от парен двигател (до 
1100 отпечатъка в час). Те продали два 
от първите си модели на „The Times“ в 
Лондон, което значително повлиява на 
вестникарската им дейност. Фирма-
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„Горна“ и „долна“ кутия за печатарски букви

Словослагатели в печатницата на Христо Г. Данов, Пловдив, 1905 г.
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та на Кьониг и Бауер „Koenig & Bauer AG 
(KBA)“ и до днес е една от водещите в 
производството на печатарски машини.
През 1843 г. в САЩ Ричард М. Хоу създава 
парна преса с 6-цилиндров двигател, спо-
собна да направи милиони копия на ден. 
Пресата на Хоу е ротационна и печата 
посредством голям цилиндър. Премина-
ването от листов към ролен печат до-
пълнително ускорило процеса. От друга 
страна, малкоформатните ръчни преси с 
възможност за настройка до 15-30 мину-
ти и 1000 отпечатъка в час с един печа-
тар стават достъпни в средата на XIX 
и XX век и се използват за малки задачи 
в печатарските студиа по цял свят и до 
днес.

Публикация в „Scientific American“ от 
1860 г. показва такъв модел преса, а  
изображение на подобен модел е използ-
вано за българската 50-левова банкнота 
с Христо Г. Данов от 1992 г. 
Съществуват различни ръчни и автома-
тични преси, но механичните Heidelberg, 
произвеждани в Германия между 1923 и 
1985 г., правят летърпреса безкомпро-
мисен и достъпен. По спецификации ско-
ростта на печат може да достигне до 
5000 отпечатъка в час, а настройката 
отнема сравнително малко време. Този 
шедьовър на германския гений се ползва 
и до днес в много печатници по света, 
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Пресата на лорд Станхоуп

Парната преса на Ричард М. Хоу

„Scientific American“, издание II, номер 25,  
Ню Йорк, 16.06.1860 г.
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най-вече за щанцоване, но, разбира се, 
и за печат в почти всяко студио за ле-
търпрес. Машината се е произвеждала 
във вариант с печатаемо поле А4 или А3, 
но има по-големи цилиндрични версии – 
най-голямата е с размер на печата до 
640 x 900 мм. При правилна поддръжка 
машините ще надживеят всички нас, а 
Heidelberg са може би най-известните и 
надеждни печатарски преси и до днес.

До появата на офсета, който замест-
ва летърпреса през XX век, и масовата 
употреба на компютри Гутенберговата 
преса и нейните разновидности оста-
ват основният метод за разпростра-
нение на книги и други печатни изделия, 
макар и да претърпяват редица подо-
брения. Повечето печатари от старата 
школа прекарвали 5-10 години в чиракува-
не при майстор печатар и може би цял 
живот в набори и друг ръчен труд със 
своите антични машини. Някои от тях 
все още практикуват и отказват да 
приемат модерните похвати и тенден-
ции. Те трудно се примиряват с новите 
приложения на летърпреса, но от друга 
страна, все повече са младите хора, кои-
то преоткриват тяхното наследство. 
Една от основните причини за възраж-
дането на летърпреса е желанието на 
хората по света да се докоснат до нещо 
автентично и красиво, одухотворено 
от занаятчийски ръце. Ръчно изработе-
ните продукти и нискотехнологичните 
процеси са все повече на почит в диги-
талната ера.
В наши дни летърпресът е повече от 
печатна техника. Все повече хора го 
превръщат в начин на живот не само за 
себе си и своите близки, но и за всички, до 
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50-левова банкнота, лице и гръб, 1992 г.

Преса за летърпрес Original Heidelberg T  
(260 х 380 мм)

Цилиндрична преса за летърпрес Original 
Heidelberg Cylinder KS (380 х 520 мм)
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които се докоснат. Ставаме свидетели 
на различни социални събития и инициа-
тиви. Студиата за летърпрес са култур-
ни и исторически средища. Благодарение 
на силния интерес и достъпа до интер-
нет летърпресът пренася наследство-
то си извън пределите на печатницата. 
Организират се световни събития, из-
ложби и изложения. Типографският музей 
„Tipoteca Italiana“, който е само на един 
час от Венеция, е наистина интересен и 
може би един от най-хубавите в Европа. 
Летърпрес общността работи вър-
ху няколко независими документални 
филма, списания и други, а новите пе-
чатари дори стават самоуки механици 
на 100-годишните си преси. Появяват 
се заведения, в които може да пиете 
кафе, обградени от антични действащи 
преси и може би да поръчате следващи-
те си визитни картички. Печатните 
продукти намират приложение както в 
малките канцеларски материали, така и 
в големи серии ефектни опаковки за из-
вестни световни марки. 
Съвременният летърпрес напълно пре-
дава чара на класическата техника, но ни 

радва с няколко нововъведения, които ни 
карат да се влюбваме наново всеки път, 
когато видим отпечатък. Това са обем-
ната хартия (с дебелина от 0.4 до 1-2 мм) 
и силният машинен натиск (4-40 тона), 
който тя позволява. Неща, считани за 
забранени в миналото. 
Иронично е, но именно компютрите са 
техниката, която спомага за възраж-
дането на летърпреса. Компютърните 
файлове, превърнати във фотополи-
мерни, магнезиеви, месингови или медни 
клишета като модерна печатна форма, 
правят възможно лесното използване на 
собствени дизайни в летърпреса. При-
лагат се прости цветове (spot colors), а 
самите мастила се забъркват по поръчка 
или на ръка чрез употребата на рецеп-
ти от цветови системи като Pantone®. 
Това означава, че всяка задача е различна, 
а всеки цвят се отпечатва самостоя-
телно посредством индивидуално клише. 
Пример: ако във вашия дизайн има жъл-
то, зелено и лилаво, то всеки един от 
тях се забърква и напечатва с отделно 
клише, а не се използва CMYK както при 
дигиталните принтери. Резултатът 
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Преса за офсетов печат Heidelberg Speedmaster XL 106  
(750 мм x 1060 мм, 6 цвята и лакираща секция, дължина на машината 16.59 м)
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е наистина впечатляващ, тъй като 
спот цветовете често са по-наситени. 
Именно заради това летърпресът от-
нема повече време и ресурс. Разбира се, 
съществуват и други технически особе-
ности, с които трябва да се запознаете, 
ако ви се наложи да правите дизайн и/или 
предпечат за летърпрес.
Модерните летърпрес дизайни намират 
приложение най-вече във визитните кар-
тички и поканите за различни събития, 
предимно сватби. Разработват се голе-
ми сватбени комплекти за всеки гост, 
в които хората инвестират и на които 
разчитат да направят сватбения им ден 
още по-специален. Използват се комбина-
ции от други ръчни и машинни техники 
за обогатяване на летърпреса – от ак-
варелни фонове и калиграфии до топъл, 
дигитален и ситопечат. Резултатът е 
наистина красиви и стойностни проек-
ти, които са високо ценени в цял свят.

Без съмнение летърпресът е една от 
най-интересните форми на печат. Макар 
и старинен, той преживява силен рене-
санс през последните години и дава тла-
сък и на други ефектни печатни техни-
ки. Някои от тях са още по-стари, като 
ситопечата например, но и назадничави 
на българска почва. Други са по-промиш-
лени и недостъпни – топлият печат, 
златната порезка и прегето. Трети са 
забравени във времето поради липса на 
приложение, като дигиталните дублика-
тори (ризографът). Но не задълго.
Летърпресът не само променя облика 
на цялата индустрия за втори път, но 
поставя основите на модерното сту-
дийно печатарство. Новата млада вълна 
е бъдещето на печатното изкуство и 
можем да сме сигурни, че за тях новото 
вдъхновение дебне отвсякъде. 

Янко Джаров
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Българска коледна картичка, изпълнена с летърпрес
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к о м и к с 

МЕСЕЦ НА КОМИКСА В  
ЧЕШКИЯ ЦЕНТЪР И СЪЮЗА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
6 – 29 март 2019 г.

С комикс събития беше изпълнен ме-
сец март в Чешкия център и Съюза на 
българските художници. Програмата 
започна на 6 март в галерия „Шипка“ 6 
с откриването на изложбата „В това 
време на едно друго място / 100 години 
чешки комикс“, подготвена от Чешките 
центрове в партньорство с Институ-
та за чешка литература към Академия-
та на науките на Чешката република и 
Философския факултет на Университе-
та „Палацки“ в Оломоуц като част от 
събитията през 2018 г., отбелязващи 
стогодишнината от създаването на Че-
хословакия. Изложбата бе открита от 
заместник-председателя на СБХ Антон 
Стайков, посланика на Чешката репу-
блика Душан Щраух и директорката на 
Чешкия център Дагмар Остранска. Спе-
циални гости бяха кураторите Павел 
Коржинек и Томаш Прокупек. По време на 
откриването бяха наградени победите-
лите в младежкия конкурс за комикс, пос-
ветен на темата „Свобода“, организи-
ран от секция „Комикс“ към СБХ и Чешкия 
център. Всички конкурсни работи бяха 
изложени във фоайето пред изложбената 
зала и можеха да бъдат разгледани пара-
лелно с изложбата до 28 март.
На следващия ден, 7 март, в Чешкия цен-
тър Павел Коржинек и Томаш Прокупек 
разказаха за изследователската си ра-
бота, свързана с историята на чешкия 
комикс, и представиха най-интересните 
явления от съвременната чешка комикс 

сцена. Страстни любители и задълбоче-
ни познавачи на чешката комикс култура, 
двамата имат голяма заслуга за инсти-
туционализирането на проучвания върху 
чешкия комикс в миналото и днес, а също 
и за популяризирането на продукцията 
на съвременните чешки комикс автори в 
Чехия и чужбина. За публиката, сред коя-
то имаше както професионалисти, така 
и любители на комикса, бе интересно да 
научи, че не само научните публикации, 
но и жанрово многообразните комикси 

Й. Б. Камил (сценарий),  
Марко Чермак (рисунки)  
/ страница от комикса „Синята петорка“
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от чешки автори се радват на щедра и 
относително стабилна подкрепа в рам-
ките на специализираните програми на 
Чешката република в областта на нау-
ката, образованието и културата.
Между 12 и 16 март Чешкият център бе 
домакин на включената в София Филм 
Фест филмова програма „Комикс и кино“. 
Показани бяха превърналите се в класика 
чехословашки комедии „Кой иска да убие 
Джеси?“ (1966) и „Четири убийства сти-
гат, миличък“ (1970), в чието създаване 
участва художникът Карел Саудек (1935–
2015), наричан Кралят на чешкия комикс, 
както и „Алоис Небел““ (2011), заснет по 
едноименната графична новела, която 
преди малко повече от десет години 
проправя в Чехия пътя на комиксите за 
възрастни, посветени на важни исто-
рически и социални теми. Българското 
заглавие в програмата бе „Дъга – разкази 
в картинки“. Преди прожекциите в им-
провизираното Комикс кафе в галерията 
на Чешкия център посетителите имаха 
възможност да разгледат внушителна-
та „История на чехословашкия комикс“, 
както и редица от най-новите чешки 
комикси, а също и да си купят българ-

ски комикси и да се запознаят с някои 
от техните автори. На 14 март в Ко-
микс кафето гостуваха художниците от 
„Проектът Дъга“, а на 15 март – част 
от екипа на списание „Ко-миксер“. Започ- 
нало през 2011 г. като студентски про-
ект, списанието има вече девет броя, 
съдържащи кратки комикс истории от 
различни автори, които са обединени от 
една тема, различна за всеки брой. Про-
грамата „Комикс и кино“ завърши на 16 
март с детска събота – след прожекци-
ята на „Приключенията на Фердо мрав-
ката“ (1977) над 20 деца между седем- и 
десетгодишна възраст се забавляваха, 
създавайки с помощта на младата ху-
дожничка Ива Груева свои комикс герои и 
кратки комикс истории, по време на две-
те Работилници за комикси в галерията 
на Чешкия център.
През втората половина на март в Чеш-
кия център се случиха и три интересни 
срещи с комикс автори. На 18 март изда-
телство „Кибеа“ и авторът Петър Ста-
нимиров представиха графичната нове-
ла „Пръстенът на нибелунга“, шеметно 
пресъздаваща средновековния немско-
езичен епос. На 20 март българската 

к о м и к с

Сватоплук Хрънчирж (сценарий), Адолф Борн (рисунки) / Шерлок Холмс – „Баскервилското куче“
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публика се запозна с Луцие Ломова, коя-
то е сред най-успешните чешки илюс- 
тратори и комикс автори. Между 1991 и 
1999 г. тя рисува за популярното чешко 
детско списание Čtyřlístek комикс серия-
та за мишките Анча и Пепик, която все 
още се радва на голям читателски инте-
рес и има две самостоятелни издания. 
През последните години Луцие Ломова 
работи и в областта на комикса за въз-
растни. Графичните ѝ новели „Анна иска 
да скочи“ – многопластов разказ за една 
обикновена жена и нейните необикнове-
ни преживявания, „Диваците“, посвете-
на на чешкия пътешественик и изследо-
вател на южноамериканския континент 
Алберто Войтех Фрич, и криминалната 
история „За отстрел“ освен на чешки са 
публикувани и на френски в основаното 
от известния теоретик на комикса Ти-
ери Гронстийн издателство „Éditions de 
l’An 2“. Последната среща на 27 март бе 

с Войтех Машек, сценарист и художник 
на комикси, който разказа за работата 
си върху едни от най-интересните и 
успешни съвместни проекти на чешка-
та комикс сцена през последните годи-
ни, както и за авторската си графична 
новела „Сестри Дитлови“, получила не-
отдавна наградата „Муриел“ на Чешка-
та комикс академия за най-добра комикс 
книга на годината и за най-добър комикс 
сценарий.
Месецът на комикса в Чешкия център и 
СБХ имаше музикален финал – последно-
то събитие в богатата му програма бе 
концертът на младия чешки музикант 
Thom Artway.

Михаела Кузмова

к о м и к с 

Ярослав Рудиш (сценарий), Яромир 99 Швейдик (рисунки) / Алоис Небел
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Свобода Цекова /  Постер за Месец на комикса 
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ДОРИАНА БАКАЛОВА (1943 – 2019)

Дориана Бакалова е родена в София. През 1967 г. завършва Художестве-
ната академия, специалност „Текстил и мода“, при проф. Марин Върба-
нов. Работи в областта на дамското облекло и модата като художник 
дизайнер – в Центъра за нови стоки и мода, ЦУМ и др. Със свои модели 
участва във всички форуми за дизайн в България и чужбина.

 
ДИОНИСИЙ ДОНЧЕВ (1935 – 2019)

Дионисий Дончев е роден в Плевен. Завършва живопис в Художест-
вената академия при проф. Илия Петров през 1958 г. Същата година 
се включва в групата на плевенските художници. Работи в областта 
на портрета, пейзажа, натюрморта и композицията. Участва в съз-
даването на живописния комплекс на Панорама „Плевенската епопея 
1877 г.“. За творческата му дейност е удостоен с орден „Кирил и Ме-
тодий“.

 
ОЛГА СТОЯНОВА (1927 – 2019)

Олга Стоянова е родена в гр. Дупница. Завършва Художествената ака-
демия през 1953 г., специалност „Декоративно-монументална скулп-
тура“ при проф. Любомир Далчев и работи в областта на скулптура-
та. Дългогодишен преподавател в Средното художествено училище 
за приложни изкуства в София. Носител на орден „Кирил и Методий“ и 
множество други отличия.

 
ДИМИТЪР КОЦЕВ (1954 – 2019)

Димитър Коцев е роден в София. Член е на СБХ от 1991 г. Работи в 
областта на живописта. Изявите му пред публика са съвместно с 
неговия брат близнак Атанас Коцев. Двамата завършват живопис и 
стенопис в Художествената академия. В изложбите от последните 
години Димитър Коцев представя предимно рисунки, наситени със со-
циални смисли.

i n  m e m o r i a m



Вивиан Граус / Териториални навици V 
(Награда на СБХ за чуждестранен художник, „Лудогорие“, Разград, 2019 г.)
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