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бази за членове на СБХ –  
лева за легло

за гости на СБХ – 
лева за легло

забележка

1. с. Боженци 18,00 23,00

2. гр. Вършец затворена

3. гр. Долна баня затворена

4. Велико Търново

18,00 23,00

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

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

6. гр. Балчик за членове на СБХ за гости на СБХ

40,00     стая 48,00     стая

50,00     стая с ателие 60,00     стая с ателие

7. Созопол

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

цени за външни лица 
в лева

1 – 30 юни 40,00     стая за двама 
15,00      за допълнително легло 
50,00     ателие за двама

60,00

70,00

1 юли – 10 септември 55,00     стая за двама 
20,00      за допълнително легло 
70,00     ателие за двама

85,00

105,00

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

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

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

ЦЕНИ В ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2020
ОТ 1 ЮНИ ДО 31 ОКТОМВРИ

с ъ о б щ е н и я
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Скъпи колеги,
Бюлетинът, който държите в ръцете си, показва, 
че работата на художниците не е спирала въпреки 
затворените изложбени зали и социалните ограничения, 
въпреки финансовите затруднения на работещите в 
сферата на изкуството в неправителствения сектор 
заради карантинната обстановка, а и не само заради нея. 
Иска ни се да вярваме, че следващите страници ще покажат 
именно това – неспирният работен процес, силата на 
творчеството и идването на младото поколение с нови 
идеи и мечти. 
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ЕДНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ… 

На 26 май 2020 г. по инициатива на госпожа Майя Виткова-Косев започна 
благотворителна акция с набиране на помощи за 100 художници от СБХ. 
Само за 18 дни под нейно ръководство, благодарение на десетките дарители, 
с помощта на Марта Игнатова, на други служители от административния 
отдел на СБХ и със съдействието на някои колеги художници бяха осигурени 
необходимите средства и хранителни продукти, предвидени за акцията в 
полза на Съюза на българските художници.

Даренията от общо 6950 лв., 220 евро и много хранителни продукти, събрани 
от 66-ма дарители и помощници, бяха разпределени в отделни 100 пакета, а 
на 19 юни бяха официално предадени от Майя Виткова-Косев и получени от СБХ 
в следния вид: Сума от 2600 лв. (две хиляди и шестстотин лева) от анонимен 
дарител, разпределена както следва:
 - 1600 лв. (хиляда и шестстотин лева), които съгласно волята на дарителя 
трябва да бъдат разпределени поравно между 80 художници – по 20 лв. на човек; 
средствата се предават, разпределени в 80 идентични пощенски плика, с 
придружително писмо от организатора на акцията
 - 1000 лв. (хиляда лева), които съгласно волята на дарителя трябва да бъдат 
разпределени поравно между 20 художници – по 50 лв. на човек; средствата 
се предават, разпределени в 20 идентични пощенски плика, с придружително 
писмо от организатора на акцията
1. 100 чанти с основни хранителни продукти (общо 1600 кг). Всяка от чантите 

съдържа по 23 продукта (общо 2300 бр.), а именно: 1 кг брашно, 1 л олио, 1 
кг захар, 1 кг боб, 1 кг леща, 1 кг ориз, 1 кг сол, 1 пакет спагети, 1 буркан 
зелен фасул, 1 буркан/консерва грах, 1 консерва домати, 1 бутилка оцет, 1 
пакет бисквити, 1 пакет макарони, 1 консерва пастет, 1 прясно мляко, 1 
пакет юфка, 1 бурканче нутела, 1 консерва риба тон, 1 буркан сладко, 1 буркан 
лютеница, 1 консерва сарми, 1 кг пчелен мед

2. 18 допълнителни пакета, които да бъдат прибавени към 18 от чантите с 
основни хранителни продукти за най-нуждаещите се художници, като общо 
пакетите съдържат по няколко от следните продукти: леща, макарони, 
спагети, грах, ориз, сладко, пастет, листа за сарми, оцет, юфка, захар, боб, 
мед, зелен фасул.

В периода от 22 юни до 3 юли 2020 г. пакетите бяха разнесени и лично предадени 
на 100 художници от София, Перник, Кюстендил, Плевен, Монтана, Лом, Видин, 
Сливен, Ямбол, Силистра и др. Ето в хронологичен ред и имената на всички 
дарители и помощници, които се включиха в акцията, като някои от тях 
пожелаха да останат анонимни: Надежда Кирякова, Виолета Воденичарова, Боян 
Петров, Ива Попова, Петър Димов и Кристина Спасовска (300 лв.), Анонимен 
дарител 1 (200 лв.), Любен Генов (350 лв.), Анонимен дарител 2 (50 лв.), Диана 
Грудева (60 пакета макарони), Анонимен дарител 3 (30 лв.), Мария Райчева 
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(100 лв.), Стела Танева (25 лв.), Петя Денева и Теодора Дончева – Теч (50 лв.), 
Анонимен дарител 4 (100 лв.), Анонимен дарител 5 (200 лв.), Косара Хаджипетрова 
(20 пакета спагети), Деница Спасова (80 пакета спагети), Галерия „Астри“ (200 
лв.), Анна Шопова (40 лв.), Росица Ралева (50 лв.), Албена Щениовска-Еглофф 
(100 лв.), Таня Митакева (200 лв.), Гергана Либова (50 лв.), Леда Гачурова (30 лв.), 
Пламена Димитрова (2 консерви грах, 2 консерви пастет, 1 кг ориз, 1 кг боб, 1 
буркан сладко), Анонимен дарител 6 (6 консерви грах, 2 кг боб, 6 кг ориз), Татяна 
Антонова (50 консерви пастет), Севдалин Генов (3 кг ориз, 3 кг леща, 4 пакета 
макарони, 1 пакет спагети, 3 буркана зелен фасул, 2 консерви грах), Мария Русева 
(135 лв.), Анонимни дарители 7 (60 лв.), Ваня Бонева (40 л мляко), Нина К. (40 eвро), 
Анонимен дарител 8 (30 eвро), Йоанна Нанова (50 лв.), Валентин Дойчинов (100 
лв.), Катя Маринова (30 лв.), Анонимен дарител 9 (370 лв.), Анонимен дарител 
10 (150 евро), Теодора Вълчева (3 кг ориз, 3 кг леща, 2 пакета макарони), Даниел 
Койнов (10 консерви риба тон, 10 консерви сарми), Анонимен дарител 11 (25 кг 
мед, 3 консерви сарми и 4 буркана листа за зелеви сарми), Ирен Караджова (30 
бурканчета нутела), Анонимни дарители 12 (2 консерви грах, 2 буркана сладко, 
2 консерви риба тон, 2 консерви сарми, 2 кг боб и 2 буркана лютеница), Елица 
Матеева (50 лв.), Петя Боюкова (40 лв.), Весела Кондакова (100 лв.) и Анонимен 
дарител 13 (50 лв.), Райна Стоймирова (50 лв. и закупуване на албум в полза на 
акцията за 150 лв.), Жанет Оджакова (30 лв.), Виктория Дичева (50 лв.), Диана 
Кръндева (19 буркана сладко), Анонимен дарител от Мюнхен 14 (100 лв.), Анонимен 
дарител 15 (100 лв.), Йордан Митаров (300 лв.), Цветомира Цветанова (30 лв.), 
Анонимен дарител 16 (250 лв.), Анриета Жекова (2 буркана мед), Юлия Георгиева 
(30 лв.), MatchPoint Productions (200 лв.), Майя Петкова (150 лв.), Марта Игнатова 
(логистика СБХ) и Анонимен дарител 17 (2600 лв.)!

Ръководството на Съюза на българските художници изрази своята 
признателност към дарителите и партньорите в проведената кампания и 
официално поднесе своите специални благодарности към госпожа Виткова-
Косев за протегнатата ръка и положените усилия за набиране на хранителни 
продукти и финансова подкрепа. Ангажираните в осъществяването на 
акцията със своята отзивчивост и положителна енергия спомогнаха 
изключително много за успешното завършване на това добро дело. Всички те 
получиха и сърдечните поздрави и благопожелания от искрено трогнатите от 
благородния жест художници, до които стигнаха даренията.

ДАРЕНИЕ ОТ СБХ

Дарителка, член на СБХ, пожелала да не бъде назована, предаде от името на 
съюза 500 лв. за ремонтни дейности в Дома за стари хора в с. Гара Орешец, 
община Димово. Заедно с благодарственото писмо от кмета на общината 
г-н Светослав Славчев получихме плакет и пожелания за успех към всички 
художници. 
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РЕШЕНИЕ НА УС НА СБХ

На заседание на Управителния съвет на СБХ, проведено на 26 юни 2020 г., бе 
обсъдена тема, свързана с редовността на плащането на членски внос от 
страна на членовете на ръководствата и секретарите на секции, както и на 
председателите на представителствата. По точката в дневния ред докладва 
Ивайло Дженев, а допълнения бяха направени от Любен Генов и Антон Стайков. 
Беше представен и списък на секретарите на секции, на председателите на 
представителствата с посочените съответно дължими суми. Оказва се, че 
за съжаление доста от тях са с неплатен членски внос, като някои дори не са 
плащали повече от 10 години. 

В Устава на СБХ, раздел „Задължения на членовете“ , чл. 13, т. 7, е написано, че 
всеки член на СБХ е длъжен да внася в срок предвидените в настоящия Устав 
имуществени вноски (членски внос). До размера на тези вноски се разпростира 
и имуществената отговорност на всеки от членовете за задълженията 
на Съюза (Чл. 15). Една от причините за отпадането на членството в СБХ е 
именно невнасяне на членски внос повече от две години (Чл. 16, ал. 1, т. 4). Това 
е и едно от основанията за прекратяване на членство, което става с решение 
на УС на СБХ (чл. 16, ал. 2), като възстановяването може да стане с молба до УС 
и погасяване на дължимите имуществени вноски (чл. 16, ал. 3).
След продължителен дебат по темата се стигна до общо съгласие в 
Управителния съвет за пореден път на тези наши колеги да им бъде отправена 
любезна покана да изчистят задълженията си към СБХ. Единодушно бе взето и 
следното решение на УС: 
Членове на СБХ с неплатен членски внос да не бъдат допускани до участие в УС 
на СБХ, в Експертния съвет, в Стопанския съвет, в Съвета на фондация ПИБ, 
в Контролната комисия на СБХ, в секционните ръководства и ръководствата 
на представителствата на СБХ, в журита на изложби, организирани от СБХ, 
както и да публикуват материали в бюлетина на СБХ. 

В случай че имуществените вноски на ангажираните на различни длъжности 
колеги не бъдат изплатени, то съответните ръководства на секции, 
представителства и др. ще трябва да изберат на тяхно място други свои 
представители с редовно платен членски внос.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ" – МОНТАНА 2020

Пълният текст на статута и заявление за участие – на sbhart.com.
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и 
приложни изкуства. Авторите могат да представят до три творби от всеки 
раздел. Максимален размер на творбите 100 см. Те трябва да бъдат предадени в 
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подходящ за експониране вид от 21 до 29 септември 2020 г., като задължително 
се попълва формуляр за участие.
Изложбата с одобрените от журито творби се открива на 5 октомври 2020 г. 
в ХГ „Кирил Петров" и галерия „Кутловица", Монтана.

За контакт:
• живопис: Любомир Мечков, 0889 701 367
• скулптура, графика, приложни изкуства: Дончо Планински, 0886 064 441

КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ  
ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ В СИТЕ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ – 2021

Пълният текст на статута и заявление за участие – на sbhart.com.
Тази година ще бъдат избрани 6 вместо 12 художници, защото шестима от 
избраните не можаха да заминат за Париж заради наложената карантина. 
Друга промяна в регламента няма.
Приемане на заявления и творби – 3 септември 2020.
Обявяване на решението на журито и откриване на изложбата – 9 септември.

XII МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА СЪВРЕМЕННА ГРАФИКА (BIECTR) 
TROIS-RIVIÈRES, КАНАДА

Международното биенале за съвременен печат Trois-Rivières, най-голямото 
събитие в Канада, насочено към графиката, ще се проведе от 20 юни до 12 
септември 2021 година. Могат да участват професионални художници, които 
използват печатните техники в творчеството си. Онлайн регистрация се 
приема до 16 август 2020 г. Одобрените творби ще се обявят през ноември 
2020 г. Таксата за участие е 40 USD или 40 EUR.
Условията и формулярът за участие са достъпни на английски, френски и 
испански език на сайта biectr.ca, на сайта на СБХ – sbhart.com, както и на имейл: 
info@biectr.ca – Marie-Florence Lemire-Dubuc.
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ПОРТРЕТ. ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИИ 
„ЖИВОПИС“ И „СКУЛПТУРА“ 
16 юни – 30 юли 2020
СБХ, „Шипка“ 6
В трите изложбени зали 
на етаж 1 (1А, 1B, 1C)

ПОРТРЕТЪТ КАТО ГРИЖА

Докато се разхождах и разглеждах излож-
бата, мислех и за началото на портрет-
ното изкуство така, както го е разказал 
Плиний Стари в „Естествена история“. 
То е започнало с очертаване на линии око-
ло човешката сянка. Плиний пише, че „Бу-
тад, грънчар от Сикион, пръв изобретил 
в Коринт изкуството на моделиране на 
портрети в пръст, което използвал в за-
наята си. Направил откритието чрез дъ-
щеря си; която, лудо влюбена в млад мъж, 
който се готвел да замине на дълго пъ-
тешествие, очертала профила на лицето 
му, хвърлен на стената от светлината 

08
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на лампата. Щом видял това, баща ѝ за-
пълнил очертанието, като сложил глина 
върху повърхността и така направил ре-
лефно лице, което после втвърдил с огън 
заедно с други грънчарски предмети.“ 
През вековете тази легенда има множес- 
тво версии. Това, което поне за мен е 
интересно и важно, е, че портретът се 
ражда от желание за близост, макар и с 
копие, със сянка, когато липсата на любим 
човек е неизбежна. Другото важно нещо 
е, че първият портретист според този 
разказ е жена – Кора от Сикион. 
Разхождах се сред изложбата, първа-
та, на която съм от много време насам. 
Портрет след портрет. Преди всичко 
човешки фигури, преди всичко с фокус 
върху лицето с допълнителен фокус (под 
линия) и върху маската, която и към на-
стоящия момент трябва да носим. Много 
интериори, но и много екстериори. Какви 
лица. Някои от тях анонимни, други ав-
топортрети, трети – част от глобално 
разпознаваемия визуален канон на съвре-
мието и класиката. 
Заедно съжителстват вглъбената ме-
ланхолия на голите лица, изпълнени в 
гризайл, на Кирил Златков, с работата на 

покойния Андрей Даниел – „Хопър и Шел“, 
картина-почит към Едуард Хопър, в коя-
то самотен силует е на бензиностанция 
и не е ясно дали зарежда, чака или няма да 
се помръдне, защото вече е там, където 
движението е равно на неподвижност. 
Край тях е и покойният пианист Румен 
Тосков, като скулптура на Емил Попов. До 
тях в тази пролетна и лятна пандемия 
са портретите на имена-емблеми като 
Шекспир и Селинджър на Юлий Таков, 
Дейвид Хокни на Станислава Запрянова, 
Франсис Бейкън на Юлиана Трайкова. Чо-
век може да срещне и Стивън Хокинг и 
Макс Ернст, ако е внимателен и не бърза. 
Също така и скулптурата „Маймуната“ 
на Детелин Рачев – едно от малкото 
буквално нечовешки лица, работа в тра-
дицията на характерните гримаси на 
Франц Ксавер Месершмит. 
Ходейки в пространството, ме заливаха 
различни вълни от влияния, препратки 
и цитати – топли, съвременни, класи-
чески, студени, майсторски, енергични, 
наивни или скучни. Жаждата на окото ми 
за детайли и допир, за образи и лица беше 

09

Андрей Даниел (1952–2020) / Хопър и Шел 
Почетно участие

Детелин Рачев / Маймуната – портрет
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утолена. Наблюдавах и другите посети-
тели. Спокойни възрастни двойки, млади 
родители, невръстни деца, преподава-
тели със студенти. Гледаха и обсъждаха 
работите на Силвия Богоева, Моника По-
пова, Любен Зидаров и Станислав Памук-
чиев. Подслушвах как разискват разнооб- 
разието от техники или че изложбата е 
неравна, но наистина интересна. 
В нея наистина има голямо разнообразие 
от присъствия, поколения и гласове, но 
това не е минус. Понякога е нужно да се  
види и усети диапазонът на изкуство-

то, а той наистина е от земята до не-
бето, от хола до площада, от пролетта 
до апокалипсиса, от селфито до усеща-
не за автентична интимност. Усеща 
се и лек здравословен полъх на промяна. 
Прозорецът, образно казано, е отворен 
и освен шум сякаш въздухът има и ми-
рис на свобода, надявам се. В рамката на 
очакваното, но и извън нея. В полето на 
хубавата или шокираща изненада. 
Експозицията успешно и мощно ми при-
помни, че портретът е пристанище, 
вид убежище, фар, свидетелство за сре-
ща, начало или продължение на разговор 
със себе си и с човека, към когото искаш 
да се обърнеш и погледите и думите ви 
да се срещнат. Да има потвърждение, 
че не си изоставен в открито море, ма-
кар и в милионен град. В очакването да 
се получи отговор е необходимо да не се 
забравя, че е нужно и другият човек да 
бъде чут и видян, за да бъдеш самият ти 
разпознат. Нужна е взаимност. 

Стефан Иванов
Пенчо Добрев / Стивън Хокинг

Явор Костадинов / Най-после те намерихМоника Попова / Автопортрет  
по време на раздяла (фрагмент)

а к ц е н т



СБХ бюлетинброй
03 / 2020

11

WYSIWYM – WHAT YOU SEE  
IS WHAT YOU MEAN*
МОНОДИСЦИПЛИНАРНОСТ  
НА ПЛУРАЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Настоящата колективна изложба на сек-
циите „Живопис“ и „Скулптура“ към СБХ, 
носеща условното заглавие „Портрет“, 
е едно събитие с положителен заряд и 
оптимистичен отзвук и настроение. 
Най-напред то дойде с вълната на об-
лекчение и ентусиазъм след тежката 
обстановка през зимата, която се отра-
зи особено на творците. С тази изложба 
СБХ обаче не само заявява своя потен-
циал да бъде централна платформа за 
творческа самоинициатива и място за 
среща с публиката. Съюзът иска да про-
дължи да бъде добър стопанин и домакин, 
готов да поощрява създаването и обме-
на в областта на изобразителното изку-
ство и да допринася за активното само-
определение на творческата общност. 
И също така организация, която въпреки 
целия си „багаж“ е отворена към бъдещо 
предефиниране на своите функции.
Въпреки всичко да се търси критичес- 
ка перспектива към едно вътрешно-
институционално мероприятие с общ 
и отчетен характер е проблематично 
и невъзможно, между другото и пора-
ди факта, че тя може да експлицира в 
разпилени общи разсъждения, напълно 
неадекватни на случващото се в поли-
тически, социален, епидемичен и т.н. 
план. Което на свой ред рискува да има за 
единствен ефект да засегне всички, най-
вече участниците и организаторите. 
Но като имаме предвид, че българската 
култура отдавна, много отдавна е из-
губила своята проблемност и е станала 
„безпроблемна“, което е същото като 

„заплетена в собствените си вътреш-
ни проблеми“, това не бива да тревожи 
никого. Освен това съмнение относно 
необходимостта и мястото на кри-
тическата реакция идва да затвърди 
за пореден път сложната ситуация на 
критиката изобщо, особено на мястото 
ѝ в СБХ. Така че тук ще се ограничим с 
няколко съвсем общи бележки, като от 
страничен наблюдател. 
Толерантността, разнообразието, плу-
рализмът са заложени още в концепция-
та на изложбата, доколкото може да се 
говори за такава, тъй като това е го-
дишната изложба и за двете секции и в 
нея априори трябва да участват всички, 
които желаят. С нея организаторите за-
явяват желание за близко следване на ак-
туалните тенденции и творчески енер-
гии, колаборация, солидарност и комуни-
кация. В изложбата участват 140 автори 

Иво Бистрички / Дaна

*Виждате това, което имате предвид
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с общо 184 произведения на скулптурата 
и живописта и тя заема целия ремонти-
ран първи етаж на „Шипка“ 6, състоящ 
се от три зали. Самото количество из-
ложени творби прави невъзможна всяка 
нормална рефлексия, защото произведе-
нията са прекалено много и никое от тях 
не получава възможност да се заяви само 
по себе си и защото не са придружени 
от допълнителна информация. Младите 
автори са обособени в пространството, 
но са поместени в такъв количествен и 
консервативен формат на разнородна, 
но единна в разностилието и възмож-
ностите си множественост, че е много 
трудно да се разпознае посоката на све-
жия полъх, който би трябвало да внася 
присъствието им. 
Такова щедро предоставяне на част от 
институционално рутинираното поле 
за изява в една като цяло далеч от оп-
тимално организирана среда би могло 

да постави поне една фокусна точка. 
Наистина, има някаква йерархия в под-
реждането, но център или структура на 
експозицията, така или иначе, липсват. 
Тематичното задание е прекалено общо 
и наблюдателят сам трябва да потърси 
своите жокери в конундрум от малофор-
матни кавалетни артефакти. Такъв тип 
изложба изисква известно структурира-
не и поне условни посоки за групиране на 
авторите. Иначе може да се случи несъз-
нателно да препраща към увеселителни 
формати, като този на парижкия Есенен 
салон от 1914 г., когато той все още е 
актуален, но в който на прохождащите 
кубисти им е забранено да участват, 
защото изкуството им няма да бъде 
взето насериозно. Но може би родната 
сцена най-сетне има нужда от свобода и 
самоирония…
Общо взето, липсата на помощни експо-
зиционни устройства, без които произ-

Изглед от изложбата / зала 1C
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ведения в изложбена зала днес вече или 
все още не могат да функционират като 
„изложба“, защото има известни стан-
дарти и тук, може би предполага изпроб-
ването на други подходи. Ако си спомним, 
че интелектуалният материал, който 
образува познавателната, епистемо-
логична основа за анализ на визуалното 
изкуство още от 70-те и 80-те години 
на ХХ в., е антропологията, тогава тук 
може да се приложи някой от методите 
на социалната антропология. Те биха 
подбудили разсъждения за битието и мо-
ралната роля на артистите в съвремие-
то, отношението на държавата, особе-
но актуални предвид наложилата се изо- 
лация, срещата с/на автори, попадащи 
в унаследен от далечни времена преди 
раждането им репрезентативен модел, 
отношението на произведението към 
писмеността и информационната среда, 
въпроса за приемствеността между по-
коленията и други подобни. 
На първо място, развитието на из-
куството от ХХ в. в България живее в 
няколко устойчиви романтични мита с 
визуална наситеност и фиксация, първи-
ят от които е благоприятната база за 
продуциране и благоприятни условия на 
работа. Това е нещо, което потвържда-
ва настоящата изложба и макар и спора-
дичната все още поява на чуждестранни 
артисти, трайно заселени тук. 
Следващият мит засяга устойчивата 
значимост, приложимост и реализация 
на съответното отделно произведение 
между пазарно-идеологическата функ-
ция, пазарно-пазарната функция, пълна-
та неприложимост, както и – и това е 
особено важно – в определен, не незна-
чителен момент, способност да бъде 
оръдие на диверсия. Тази устойчивост 
се основава именно на знаковостта на 
отделната творба и нейната функция,  

Женя Адамова / Музикалното момче

Боян Пенчев / Пикасо
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макар и в микроструктурите на акаде-
мичния дебат за формата, който все още 
парадоксално или не у нас съществува. 
Това също се потвърждава от изложбата 
„Портрет“.
Но важен е изводът, че при оценяване на 
рисковете и вътрешните противоре-
чия, които носи лавиране върху крилете 
на мита, то все пак е продуктивен драз-
нител за младото поколение и успява да 
ги ангажира. Важно е също да се осъз-
нае, че експонирането на обща изложба 
трябва да отговаря на определени изиск-
вания, за да могат да получат адекватна 
изява съответните позиции. Отдавна 
изкуството е въпрос на авторска пози-
ция, при която устойчиви клъстери като 
тема, мащаб, формат, предистория от-
падат от вниманието и СБХ е време да 
вземе и това предвид. 

Галина Декова

ИЗЛОЖБАТА „ПОРТРЕТ“

„Всеки портрет, нарисуван с чувство, е 
всъщност портрет на художника, а не на 
модела. Моделът е само случайност, не и 
поводът. Не той е разкрит от художни-
ка, а по-скоро художникът се разкрива 
върху платното.“ 
Оскар Уайлд

Настоящата изложба „Портрет“, ор-
ганизирана от секциите „Живопис“ и 
„Скулптура“ в СБХ, отправя към ауди-
торията интересна провокация в много 
посоки относно мястото на този жанр в 
съвременното изобразително изкуство, 
отношението към личността, твор-
ческите импулси и мотиви на автора за 
създаването му. Изложбата „Портрет“ 
изпълва трите зали на първия етаж, 
които впечатляват с оформлението на 
интериора, явяващ се главен медиатор 
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за презентирането на експозицията от 
живопис и скулптура и комуникирането с 
публиката. 
Бихме могли да кажем, че пространства-
та изглеждат малко и недостатъчни за 
съвместяването на толкова много про-
изведения – 184 творби (114 картини и 70 
скулптури) на 142 художници от три раз-
лични поколения. Още с пристъпването в 
експозиционното пространство поразя-
ва многообразието от стилови похвати 
и творчески индивидуалности. Трябва 
да се отбележи факта, че има едно от-
носително устойчиво присъствие на 
портрета в съвременната живопис и 
скулптура, което до някаква степен е 
трудно обозримо в конгломерата на ка-
валетното творчество, умишлено ус-
ложнен и в съдържателния репертоар на 
многобройните тематични изложби. Но 
именно изложбата „Портрет“ в галерия-
та на „Шипка“ 6 осигурява необходимата 
системност в представянето на този 
жанр и възможност за едно по-цялост-
но наблюдение върху неговото битие. В 
тази експозиция се изявяват свободата 
на творческия избор, пристрастията на 
автора по отношение на формоизграж-
дането и постигането на физиономична-
та индивидуалност, характерността на 
състоянието, интереса към личността. 
Изложбата представя разнолика галерия 
от персонажи – образи на интелектуал-
ци, приятели и близки на художниците, 
автопортрети. Има смесване на меди-
ите – живопис с фотография, колажи, 
има произведения, близки до академич-
ния реализъм, и абстрактно определящи 
се форми, в които образът се разлага 
на съставни елементи, създавайки само 
усещането за наличието му – същност-
та се заменя от видимостта, т.е. се 
отдалечава от портретното. Много- 
образие и многостиловост, които в един 

момент стават трудни за дефиниране. 
Изложбата задава жанрова и тематична 
рамка, но и възможност за проверка на 
жизнеността на жанра. Несъмнено нали-
це са различни гледни точки и интерпре-
тации, но макар и да се доближават към 

а к ц е н т

Стоян Дечев / Последният бръснар

Кирил Златков / Портрет I
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съдържанието на тематиката, трудно 
биха могли да изчерпят цялостния замисъл. 
В този текст стремежът не е да се 
правят обобщения или да се изведат под 
общ знаменател автори и произведе-
ния като представители на определена 
тенденция или направление. В рамките 
на един кратък обзор не е възможно да се 
направи подробен анализ на тази мащаб-
на изложба, за да покаже в пълнота сила-
та ѝ. Затова този текст не претендира 
за изчерпателност, нито си поставя за 
задача да изведе определена проблема-
тика, а по-скоро да очертае обща кар-
тина на жанра портрет в съвременното 
българско изкуство. 
Една част от участващите в изложбата 
поставят като обект на интерпрета-

ция собствения си образ. Емил Бачийски 
представя чрез творбата си „7 селфи-
та“ обръщането към себе си, създаване 
на автопортрет в седем различни със-
тояния, засягащи различни аспекти от 
живота. Това са 7 панела във формата 
на телефон от патиниран месинг и гипс, 
които скулпторът създава по време на 
наложената изолация заради пандемия-
та. Тук препратката към себе си и Аз-а 
е индиректно постигната чрез упо-
требата на символите – ключ, кръст, 
сърце, наковалня, книга и чаша, бастун, 
чук. Авторът създава карта на живота 
си, която е отделена в седем състояния 
– моят дом, моят храм, моето семей-
ство, моето училище, моето убежище, 
моят път, и седмото – това съм аз.  
В памет на Андрей Даниел на творбите 
му „Автопортрет с броня“ (1992) и „Хо-
пър и Шел“ (2018) е отредено почетно 
място. Художник с могъщо присъствие в 
нашето изкуство, личност с особен ар-
тистизъм, изобразителен талант, фан-
тазия. Творбите му не е необходимо да 
бъдат анализирани, те сами разказват 
своята история. 
Награда за живопис от името на колек-

Силвия Богоева / Портрет на Доми / Награда 
от г-н Тодор Стайков за млад автор

Олег Гочев / Заспиване с доматени очи
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ционера г-н Емил Иванов получава Нико-
лай Русчуклиев с „Автопортрет – със-
тояния“, малък по формат, но експреси-
вен в цвета и формата. Зрителят бавно, 
на етапи, прониква в образа и наслагва-
нията в сложността на живописния език. 
За автора „рисуването е като дишане-
то – процес на живеене. Да живописваш 
непрестанно е процес, в който се включ-
ва механизъм, в който цялото същество 
се излива на платното.“ 
В своя автопортрет Станислав Памук-
чиев изследва вътрешната трансфор-
мация на Аз-а посредством монохромния 
живописен език. Този портрет, смея 
да кажа, е изтръгнат от дълбините на 
житейските му прозрения. Експлозията 
от енергия, струяща от експресивно по-
ложената мазка, приковава вниманието 

и повежда към редица въпроси за екзис-
тенциализма. 
Артистично решение за автопортрет 
предлага Любен Генов. Грабва те живо-
писната полифония от цветове, хар-
монията от нюанси и същевременното 
трептене и вътрешно напрежение на 
средата, от която изплува като воден 
дух (по наименованията от картините) 
силуетът на художника, макар и бегло 
маркиращ физиономичните граници. 
Интерес в експозицията представлява 
серията портрети, изобразяващи ху-
дожническата гилдия. Един такъв при-
мер е „Портрет на приятел“, правена, 
по думите на Кирил Матеев, по спомен. 
Керамичната глава притежава особена 
доза монументалност и изразителност 
на образа. Макар и да не назовава порт-

Марк Бойчев / ПортретЮлий Таков / Селинджър
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ретувания, индивидуалните характе-
ристики на скулптора Борис Гондов са 
ясно различими. При третирането на 
елементите от лицето авторът ос-
тавя недоразработена едната част от 
лицето, което обаче в никакъв случай не 
нарушава естетическите качества на 
творбата, а точно обратното. Оттук 
следва и препратката към образа на Б. 
Гондов и неговото творчество. В под-
съзнанието на наблюдаващия изникват 
образите на „Самуиловите войни“ в с. 
Ключ. Друг такъв пример е Никола Енев, 
който разработва портрети на худож-
ници, много загадъчно и сфуматно пре-
дадени като образи, контрастиращи на 
гъстата пастьозна мазка за фон.
Ярък представител на жанра портрет 
е Десислава Минчева. Творбите на ху-
дожник от нейната величина вълнуват 

сетивата и съзнанието. В единия от 
портретите ѝ, в чийто лик, макар и ос-
тавен без название, разпознаваме скулп-
тора Симеон Симеонов, тя разкрива с 
присъщата за твореца духовна енергия 
и пластическа сила интимното емоцио-
нално състояние на модела. Вторият 
портрет разкрива образ от друга кул-
тура, от Далечния изток, също толкова 
изящен и внушителен, излъчващ духовно 
благородство. Изобразителният стро-
еж на картината, категоричността в 
рисунката, живописната виртуозност и 
чистота извеждат тежестта на худо-
жественото послание.
С портрет „В памет на Георги Трифонов“ 
изненадва Николай Янакиев. Тук образът 
на художника е представен в черно-бя-
ла гама, с множество нюанси на сиво в 
хроматична атмосфера, извисен над 

Орлин Иванов / Портрет на Калина Свилен Костадинов / Автопортрет
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динамичната, наситена със символни 
елементи композиция, характеризиращи 
живота и творчеството на Трифонов. 
Портретите на Любен Зидаров, който 
навърши достолепните 97 години, са 
с неповторимо светоусещане и само-
ирония. В тях е видимо, че обектът на 
интерпретация в така поставените 
заглавия „Човекът с шлема“ и „Нахал-
ният грешник“ е самият художник. При-
казност, лаконизъм, идеализъм, доброде-
телност, гротеска често се съчетават 
в едно композиционно пространство, за 
да разкрият авторовия замисъл за чове-
ка и мястото му в света. 
Индивидуалното въздействие е повече 
от автентично в голямоформатната 
живописна работа на Ралица Стоице-
ва „77“. Това е своеобразна апология на 
творческата същност на човека, зада-

дена по индиректен път чрез употре-
бата на метафора, алегория, символ в 77 
малки платна. 
Провокация с голямоформатното плат-
но „Автопортрет по време на раздяла“ 
показва Моника Попова. Няма как да не 
отбележим и автопортретите на Нико-
лай Маринов, Нина Русева, Петя Денева, 
Ана Костова, Ива Маркова, Илия Иванов, 
Валентина Ничева, Валентин Дончевски, 
Атанас Стаменов. 
В „Портрет на Владимир“ I и II, наситени 
с вдъхновение, емоция и размисъл, Нико-
лай Майсторов изобразява свой близък. 
Портретите са с подчертана конструк- 
тивност на формата, изпълнени със 
съвършено владеене на материала (пас-
тел). 
В живописта интересът към характера 
на портретувания, за когото настрое-

Светлозар Петков / Портрет по Чехов... 
Гергана Димитрова / Пандемична неделя 
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нието и състоянието са следствие, бе-
лежат портретите на Иван Б. Иванов, 
Петър Арнаудов, Иван Димов, Донка Пав- 
лова, Момчил Георгиев, Иво Бистрички, 
Любомир Савинов, Дона Неделчева, Юли-
ана Текова, Мартина Караиванова, Юлий 
Таков, Гергана Николова, Севда Потурлян, 
Нели Гашарова и др. 
С портрети на пианиста и композитор 
Владимир Хоровиц с наименование „В 
тишината на времето“, изработени от 
чугун, участва Ваклин Василев, който по-
лучи престижната награда на Съюза на 
колекционерите в България. Тези порт-
рети са част от един голям проект, кой-
то занимава автора от години. Създава-
нето на портрети на класически музи-
канти за него е своеобразен акт срещу 
масовата попфолк музика, която се на-
лага днес. Авторът смята, че традиция-
та е в основата на човешката култура, 
генератори на която са силни индиви-
дуалности, променили представите на 
околните. Като естетическо и смислово 
внушение материалът и формата са от 
съществено значение и скулпторът ги 
подчинява на основния похват – корози-
ята, което подсилва авторовия замисъл 

и послание.
Приковаваща погледа в изложбата с мощ-
ната си форма е извисяващата се фигура 
в керамика и гипс „Портретен ескиз на 
Румен Тосков (Рупето)“ от Емил Попов. 
Водещ импулс за автора е да увековечи 
таланта на един голям джаз музикант, за 
когото се подготвя паметник в София по 
инициатива на проф. д-р Коста Костов.
Изключителна като пластика и внуше-
ние е и фигурата „Дядо Влайчо безсре-
бърника“ на Иван Славов. Тя въздейства 
освен с мащабността си и със силата на 
жеста, върху която акцентира скулп-
торът. Друг пример за творба, която 
остава в съзнанието, е „Портрет на 
Кристо“ от Спартак Дерменджиев. Впе-
чатляващи са главите на Снежана Симе-
онова, Женя Адамова, Пенко Гелев, Румяна 
Русинова, Диан Димов, Николай Маринов, 
Момчил Мирчев, Красимир Ангелов, Бо-
гомил Живков, Боян Пенчев, Свилен Кос-
тадинов, Стефана Чернаева, Милослав 
Бонов-Мибо, Милена Младенова, Цвето-
слав Христов, Ивайло Савов, Красимир 
Джидров, Петко Генов, Тодор Димитров, 
Симеон Шивачев и др. Макар и със загат-
нат наратив, постигнат чрез засилване 

Бойко Колев / Снимките като сувенирАглика Карамфилова / Портрет на К.
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на детайла, търсещи измеренията на аб-
стракцията в един по-широк периметър 
са портретите от Стефан Лютаков 
– „Портрет по памет на момиче, зодия 
Риби“ и на Иван Русев – „Теодосий“. 
Разностранните търсения и опити на 
младите художници в областта на порт-
рета са изненада. Могат да се видят 
творби с класическо разбиране за жанра 
в живописта при Благовеста Желязкова, 
Ана Костова, Ива Маркова, Гергана Бала-
банова и такива като на Явор Костади-
нов, Калина Мавродиева, които вървят по 
посока на експеримента и абстракцията. 
Награда за млад автор от г-н Тодор 
Стайков за цялостно представяне в из-
ложбата получават: Силвия Богоева за 
живопис, която участва с „Портрет на 
Елисавета с рокля на цветя“ и „Портрет 
на Доми“, две творби в духа на акаде-
мичния реализъм, и наскоро завършилият 
НХА Шабан Хюсмен за скулптура, който 
показва глава от месинг. В тази работа 
има едно откъсване от традиционното 
разбиране за портрета, защото, макар 
и да са набелязани основните елементи 
от лицето, скулпторът постига смис-
лово въздействие чрез деструкция на 

образа в пластическото изграждане на 
формата. В скулптурата изявяват свои-
те търсения и Марк Бойчев, Вержиния 
Михайлова, Анатоли Йончев, Диан Димов, 
които в стремежа за наслояване на по-
вече смислово-съдържателни пластове 
тръгват по линия на сюжета и предмет-
ния разказ. 
Несъмнено с цялата си многоликост из-
ложбата „Портрет“ изправя зрителя 
пред търсене на новите, актуални хо-
ризонти на този жанр в опит да намери 
потвърждения за тях сред творбите, 
независимо че този процес няма едноз-
начен характер. Жанр, който поставя 
сериозни изпитания пред всеки творец в 
опита му да открие как еволюира той в 
актуалния социокултурен контекст. 

Наташа Ноева

онко Бонов / Портрет на просветител

Силвия Стратиева / Хелън с шапка
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ВИЖДАШ ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА,  
КОЕТО ВИЖДАШ
ИЗЛОЖБА „МИНИМАЛИЗЪМ BG“

Куратори:  
Красимир Русев и Румен Жеков
2019 – Изложбени зали „Р. Михайлов“, 
Велико Търново; 2019 – „Зала 2019“, 
Пловдив; 5 март – 30 май 2020, СБХ, 
„Шипка“ 6, София, зала 1А

Проектът изложба „Минимализъм BG“ 
има своята предпоставеност в разви-
тието на нефигуративното изкуство 
в България. Предпоставеност в сложни-
те и противоречиви, но емоционално и 
творчески живи процеси на разкриване, 
усвояване и работа със силата на пла-

стическия идиоматичен език, с феноме-
на на формата и живописната материя. 
В историята на българския пластицизъм 
усилието за догонване и пресичане с иде-
ите на модернизма даде тласък на про-
дуктивна динамика, на нови артистични 
практики, на разширяващи се граници в 
разбирането за живопис.
Крайната фаза на освобождаване от 
сюжет, отказът от изобразяване, от 
всеки наратив и осъзнаването на психо-
логическия актив и феноменологичната 
тайна на визуално-пластичното, на не-
говата самодостатъчност и намиране-
то на цел вътре в самото него създаде 
естетическия и духовен максимализъм 
на абстрактното изкуство. Последната 
фаза на това разбиране и артикулиране 

Изглед от изложбата / Зала 1А
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на изкуството роди минимализма. Той се 
появи закономерно като реакция и корек-
тив на попарта с неговата парадоксална 
„иконология“ на масовата култура и на 
абстрактния експресионизъм като екс-
тремни прояви на психичното в полето 
на визуалното изразяване. Тези револю-
ционни процеси, преобърнали света на 
изкуството, са вдъхновени в опиянени-
ята, в утопиите и контраутопиите на 
Новия свят, във фикцията за свобода, 
родена върху дългата и уморена култур-
на история на Запада.
Като почти всичко в новото българско 
изкуство, създадено в сложната симби-
оза между унаследеното, разпознатото 
като уникално свое и привнесения кул-
турен и цивилизационен опит, така и 
българският абстракционизъм и мини-
мализъм са хибриден конструкт, неар-
тикулиран и интуитивно постигнат. В 
практиките и опитите за минимално 
изкуство е постигнат специфичен ав-
тономен резултат в усилието за догон-
ване, ускорено внедряване и усвояване 

на езикови форми, идващи като зара-
зителен пример от световната сцена. 
Можем по-скоро да говорим за инвенции 
от минимализма и тяхната интерпре-
тация в българския контекст. Можем да 
говорим за влияние, за заемане на езикови 
форми и тяхното опълване със съдържа-
ния, специфично родени и отглеждани по 
тези географски, исторически и духовни 
топоси. В тези сложни релации прозира 
интуитивният порив към минималното, 
към празното, скритото и невидимото, 
към естетическа аскеза. Изкуството 
на крайно редуцирани и опростени фор-
ми търси пътищата на неосъзнатото 
влечение и разкриване в измеренията 
на безпределното и неназовимото, на 
влечението към енигматично закрити 
съдържания, докосващи и тревожещи 
нашето съзнание, разравящи нашите 
психични и духовни пластове. 
Формите на минималистично изкуство в 
България са създадени в различен от за-
падния социокултурен контекст, имат 
свои опорни точки в духовно унаследе-
ното и създават специфичен културен 
резултат със своя автономна емоцио-
нална и духовна температура, със свое 

Симеон Шивачев  / Монопейзаж

Симеон Стоилов / Вътрешно
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самосъзнание. Като пример: еволюция-
та на творческата програма на Петър 
Дочев в посока на краен идеопластичен 
синтез носи своя естетически формален 
максимализъм, но устойчиво пази дълбок 
вътрешен, духовно унаследен порив към 
абсолют, към метафизичен хоризонт на 
духовно разкриване.
В началото на 90-те години, след смя-
ната на политико-икономическата и 
социокултурна ситуация, тези процеси 
на развитие в българското изкуство 
бяха недостатъчно обговорени и остой-
ностени. Критиката в това време 
възторжено приветстваше радикал-
но различните поведения, нови езици и 
медии, поощри виталността, но и аро-
гантността на всичко, което не носеше 
белези на културна памет. Картината 
и пластическото като проблем бяха 

декласирани. В тази „следреволюцион-
на“ ситуация качественият резултат 
на много артисти „еволюционисти“, на 
тяхното честно, съсредоточено уси-
лие в посока на разкриване силата на 
абстрактно-пластичен идиоматичен 
израз, на неговата концептуализация, на 
разширяване границите на живописта, 
на нови практики и артикулации остана 
в периферията на теоретичния инте-
рес. Напрежението между пластично и 
концептуално бележи целия период на 
културен преход.
В тази сложна, противоречива, но и про-
дуктивна ситуация бяха направени ре-
дица значими и мащабни проекти, които 
изведоха и защитиха резултата на този 
вътрешен процес на развитие в новата 
българска живопис. Основната програма 
на секция „Живопис“ на СБХ се опитваше 

Изглед от изложбата / зала 1А
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да следва отблизо всички актуални раз-
вития. Посоките на нефигурални, инфор-
мални, неоабстрактни изразявания бяха 
представени и утвърждавани в десетки 
значими изложби. Проекти като: 
• „Посоки в абстрактното“  

(куратори М. Василева, Д. Попова),  
СБХ, „Шипка“ 6, 1995

• „Графит, пепел, ръжда“  
(Ст. Памукчиев), АТА център, 1996

• „Пластическият образ на 90-те“  
(Св. Стефанов, Р. Руенов), НДК, 1996

• „Плюс/Минус живопис“ (И. Траянова), 
СБХ, „Шипка“ 6, ХГ – Варна, 1996 –1997

• „Картината“, СБХ, „Шипка“ 6, 1998
• „Култура/субкултура“ (И. Траянова,  

Е. Мусакова), ХГ – Варна, 1999
• „Граници на живописта“ (Д. Грозданов, 

Ст. Памукчиев), СБХ, „Шипка“ 6, 1999
• „Граници на фигуративността“  

(Ф. Зидаров), СГХГ, 2000
• „ЖивописНО“, СБХ, „Шипка“ 6, 2001
• „Формално/Неформално“ (Д. Грозданов, 

Б. Климентиев), СБХ, галерия  
„Райко Алексиев“, 2001 

• „Българска живопис след 1989 г.“,  
(Р. Руенов), НДК, 2002 

• „Ахрома“ (Ст. Памукчиев), СБХ, 
„Шипка“ 6, 2002 

• „Автор – формат“ (С. Стоилов),  
СБХ, галерия „Райко Алексиев“, 2002 

• „Лични митологии“, СБХ,  
„Шипка“ 6, 2005 

• „Пластично – Концептуално“  
(Ч. Попов, И. Траянова), която обиколи 
изложбени пространства в Полша, 
Нидерландия, Германия, Австрия, 
Словакия, 2006 – 2007 

• „Илюзии за ума и очите. Между 
хиперреализма и абстракцията“  
(М. Василева), СГХГ, 2009 

• „Огън“ (Ст. Памукчиев), „Небе“  
(И. Бистрички), част от проекта 
„Идея за дом“, СБХ, „Шипка“ 6, 2012 

• „Неразказаната абстракция“ (П. Цанев, 
Ст. Памукчиев), СБХ, „Шипка“ 6, 2014 

• „Август в изкуството“, ХГ – Варна  
(Р. Серафимов), 2015 

• „Спорът за реалността“  
(Ст. Памукчиев, П. Цанев, К. Василев),  
СБХ, „Шипка“ 6 и галерия „Райко 
Алексиев“, 2017 – 2018

• „Територия SACRA” (Кр. Русев), 
Изложбени зали „Р. Михайлов“, 
В.Търново, 2017 

• „По другата повърхност“ (Кр. Русев), 
Изложбени зали „Р. Михайлов“,  
Велико Търново, 2017

• Мащабен проект с три издания 
„10х5х3“, СБХ, „Шипка“ 6, 2003, 2007, 
2011, представи актуални визии за 
живописта на 30 активно работещи 
изкуствоведи и куратори.

В тази последователност от големи 
изложби и изследователски проекти за-
кономерно „Минимализъм BG“ се появи, 
като посочи и изследва специфичен и 
значим сегмент от широката панорама 
на новата българска живопис. Изложба, 
която представи, защити и остойности 
творческите усилия, авторските от-
крития на десетки художници, работе-
щи в трудната, неразличима, недефини-

Веско Велев / Кръгът
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рана територия на краен редукционизъм, 
на радикално освобождаване от наратив 
и разтваряне във феномена на чистата 
форма и пластическия материал. Живо-
пис, която разкрива своя психологически 
и духовен актив, която носи като висока 

мярка чистотата и самодостатъчност-
та на естетическата цел, положена в 
абсолюта на минималния израз. Максима-
та „Колкото по-малко, толкова повече“ 
следва интуитивния импулс към просто-
та, вглъбеност, истина.
Особеното автономно, артистично 
качество на десетки художници, дали 
тласък на значими процеси в новата 
българска живопис, очаква да бъде ви-
дяно и оценено, да бъде теоретично 
защитено като специфичен резултат. 
Резултат, появил се в много различни 
времеви и социокултурни условия спрямо 
тези, в които се е родил на Запад. Ако 
американският минимализъм е реакция 
отговор на свръхиндустриализацията, 
масовото производство и потребление, 
на тоталната комерсиализация и масо-
вата култура, то появата на тези фор-
ми в българското изкуство са по-скоро 
културен проблем на приобщаване. Ако 
за Доналд Джъд „първата битка, която 
води художникът, е да се освободи от 
старото европейско изкуство“, тоест 
освобождаване от културна норма, то за 
българския художник битката е за усвоя-
ване и приобщаване към културна норма, 
за преодоляване на предразсъдъци, унас-
ледени от предишното време, в процеса 
на ново творческо разкриване. 
В изложбата „Минимализъм BG“ се съдър-
жа въпросът за амбивалентния харак-
тер, диспозиция, различие и самостойно 
качество на тези развития в българска-
та живопис. Ако за класическия американ-
ски минимализъм спекулативната тео-
ретична мисъл изведе формулата: „Виж-
даш само това, което виждаш“ (Франк 
Стела), то за „Минимализъм BG“ можем с 
немного уговорки да кажем: „Виждаш по-
вече от това, което виждаш“.

Станислав Памукчиев

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Магда Абазова / от изложбата 
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ХОРИЗОНТИТЕ  
НА ДОНЧО ЗАХАРИЕВ
12 март – 30 май 2020
галерия „Райко Алексиев“, СБХ, София

Една от своеобразните жертви на пан-
демията, в чиито условия принудително 
минаха няколко месеца от нашия култу-
рен живот, беше и изложбата на Дончо 
Захариев в галерия „Райко Алексиев“. Едва 
наредена, тя не можа да бъде нормално 
открита и за съжаление стоя дълго в 
плен на кризисната ситуация, а твор-
бите ѝ имаха странната съдба да бъдат 
затворени в експозиционното прос-
транство до отмяната на извънредно-
то положение. За радост от 14 до 30 май 
изложбата „Хоризонти“ беше отворена 
за публиката. По особен начин звучеше 
нейното заглавие при тези необичайни 
обстоятелства, когато всеки от нас си 
задаваше тежки въпроси относно оцеля-
ването ни, бъдещето на нашето изку-
ство и перспективите...
Разбира се, съвсем други бяха смисълът и 

посланието ѝ, а първото чуване на наи-
менованието „Хоризонти“ събуди у мен 
асоциации, свързани с идеята за път без 
точно определена цел и с представата 
за безбрежност и за нещо недостижимо.
Спомням си не едно пътуване, при което 
в преследване на хоризонта по шосета-
та, пред нас, отвъд широкомащабния ни 
взор, като на голям екран са се разкри-
вали драматичните състояния на при-
родата с вълнуващи гледки. Ставали сме 
свидетели на впечатляващи картинни 
зрелища като стълпотворенията на 
облаците с причудливи форми, издигащи 
се до безкрая, пронизвани от сноповете 
светлина на кървавия заник на слънце-
то. Завихрящите се в далечината бури 
внезапно са ни приближавали, връхлитали 
са ни пороите, в които неусетно сме се 
врязвали, изгубвайки видимостта и вся-
каква представа за пространство, небе, 
земя, посоки, напред, назад… Заклещени, 
пленени, сме спирали. Изчаквали сме, до-
като всичко мине, за да продължим към 
очерталите се отново хоризонти, ясни 
със своите обветрени контрасти, с ка-
тегоричните си „горе“ и „долу“ на недос-
тижимата хоризонтална линия на грани-
цата на небесната и земната твърд…
Дали тези мои асоциации с картини от 
действителността могат да имат 
нещо общо с живописта на Дончо Заха-
риев? Не точно, но… Преди повече от 
25 години Пламена Димитрова пише за 
него следното:„Брегът в картините на 
Дончо Захариев остава място за срещи 
на трите материи – въздух, вода и земя. 
В живописта си художникът търси адек-
ватния израз на натурната им същност. 
Той пластично наслагва върху платното 
като поантилистите равни живописни 
мазки. Предава на хомогенното звучене 
на цвета трептене, блясък на факту-
рата. Нежните преходи и преливания на 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Дончо Захариев / от изложбата
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багрите, отразяващи във въздушното 
и морското пространство слънчевата 
светлина, визуално приближават или 
отдалечават бреговата линия от хори-
зонта. Брегът в пейзажите, дори кога-
то го няма нарисуван, остава единстве-
ната отправна точка към необятност-
та на пространството и в откритото 
море. И ако е необходимо да дефинираме 
спецификата на изкуството на Дончо 
Захариев, още веднъж можем да потвър-
дим, че той е творец, обърнат към пей-
зажа-състояние. Творбите му съчета-
ват принципите на неоимпресионизма 
с лиричното багрено обезпредметяване 
на пространствената среда…“
Няма да е честно, ако пренебрегнем тази 
пряка връзка на неговата живопис с пей-
зажа, но би било недостатъчно, ако в 
тълкуването ѝ останем там… Въпреки 
че платната от серията „Хоризонти“ 
приличат на пейзажи, а носят звучност-
та на лиричната абстракция, за мен те 

са по-скоро метафорите, с които ав-
торът е съумял да изрази мистиката на 
едни по-особени състояния на натурата, 
успявайки да улови и пресъздаде магията 
на сливането на въздушна и водна шир, 
на суша и море, на материк и небеса… 
На тази медитативна уравновесеност 
като контрапункт на пластичните 
качества на такъв тип ефирна живо-
писна материя в изложбата се редуват 
и платна с друга стойност, наситени с 
различен тип експресивност. Другото 
лице на твореца е намерило израз в серия 
живописни платна с бурни, динамични 
композиции от завъртащи се като във 
вихър форми, петна и мазки, напомнящи 
с контрастните си цветови пулсации 
за взрив; или в напрегнати в енергиен 
дисбаланс кръстовидни или диагонал-
ни, колоритно наситени композиционни 
структури.
Струва ми се, че звучи актуално и сега 
онова, което Чавдар Попов написа пре-

Изглед от изложбата / зала „Райко Алексиев“
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ди пет години за експозицията, пред-
ставена на първия етаж на „Шипка“ 6 
по повод 70-годишнината на художника: 
„При първия, повърхностен „прочит“ на 
изложбата зрителят сякаш оставаше 
с впечатлението за известна разнос-
тилност. Действително, експозицията 
беше съставена от две серии платна, 
разнолики по характер, рисувани сякаш 
от двама различни художници – едните 
експресивни, драматични в посланията 
си, другите – лирични и съзерцател-
но омиротворени. По-внимателното 
вглеждане обаче разкрива основните 
съдържателни страни на живописното 
творчество на автора, които свиде-
телстват в крайна сметка за съвместя-
ване на „несъвместимото“… Чрез свои-
те творби Дончо Захариев визуално ин-
терпретира полярните усещания и пре-
живявания на личността, съжителства-
щи последователно или синхронно в един 
и същ човек. Оригиналността на подхода 
на художника може да се определи и като 

опит за разкриване на сложната амбива-
лентност на вътрешния свят.“
Ако не крайната цел, а пътят към нея 
е това, което ни учи на най-важните 
неща, то по стъпките, извървени от 
предишната си голяма изложба в София 
(2015 г.) до хоризонтите на това най-ма-
щабно свое представяне, в изкуството 
си Дончо Захариев картина след картина 
добавя новите щрихи към метафоричния 
образ на художник, познал много. И кога-
то един артист върви напред и намира, 
но губи пътя, спира, връща се, повтаря и 
пак продължава напред, а в кръгозора на 
новите му близки или далечни хоризонти 
се долавя полъх с други, различни интри-
гуващи стойности, те само ще подчер-
таят истината за силата на доказалия 
се, но останал скромен, искрен и все още 
търсещ творец.

Любен Генов

Дончо Захариев / от изложбата

Дончо Захариев / от изложбата



СБХ бюлетин брой
03 /2020

30

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

ЗА ИЗЛОЖБАТА 
НА ФИЛИП ПОПОВ
21 май – 13 юни 2020
галерия на СБХ, „Шипка“ 6, зала 1B

На няколко пъти имам честта да откри-
вам изложби на Филип Попов, но и досега 
не се осмелих да напиша текст за него. 
Неговото творчество на пръв поглед е 
податливо на интерпретация с използ-
ване на обичайните философски цита-
ти от съвременни мислители. Но това 
е прекалено лесно и лицемерно, когато 
се изправиш пред това необичайно из-
куство, което не обича формалността 
в избора на сюжета (ако има сюжет?) и 
не заслужава дежурно оплетено писание 
или пък хипстърска бележка в безплатно 
седмично издание. 
Филип Попов е далеч от дигиталното 
изкуство, както и от хладността и 

роботичното, където често се опит-
ват да го подредят от страх да не при-
знаят, че неговите графики (графики 
ли са?) действат силно емоционално и 
хипнотично – не с оптичната си нео-
бичайност и халюциногенност, а именно 
с отклоненията от симетрията и ви-
брациите. Неговото изкуство е едно-
временно „Бразилия“ (бел. ред. – филм на 
Тери Гилиъм), мухата, която отклонява 
сигнала, пронизително силните високи 
честоти, които не можем да чуем с ухо-
то, и ниските честоти, достъпни само 
за изчезващите китове. 
Не е случайно, че един от малкото доб-
ри текстове за него е написан не от 
критик на визуалното, а от поетесата 
Надежда Радулова. Той е от каталога към 
изложбата и ще го прочетете тук.

Антон Стайков

Изглед от изложбата / зала 1B
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В ORDER ФИЛИП ПОПОВ 
ВЪОБРАЗЯВА НЕПОСТИЖИМОТО

Поставя мен и теб, и себе си в метапози-
ция спрямо поредица от обезпокоителни 
обекти, съставени от линии и точки, 
които трептят и произвеждат много-
измерност. Тези обекти могат да бъдат 
видени като (архи)архитектурни компо-
зиции или като музикални конструкции, 
или като свръхпрецизни дигитални пая-
жини, или като живи мавзолеи, или като 
неразшифровани извънземни обелиски, 
или като нещо шесто и седмо. Шансът 
обаче това да се случи, един от тези 
възможни сюжети да се разгърне, е ми-
нимален, защото преди да се капсулират 
в принудата на видимото, обектите 
трептят и произвеждат звук. Обекти, 
които звучат. Звук, който се вижда. И с 
който – рано или късно, по-близо или по-
далеч, лесно или пък мъчително – влизаме 
в резонанс. И веднъж влезли в резонанс, 
биваме всмукани, погълнати, превърнати 
в трептящи в определен ритъм и пери-
одичност частици. Извадени от надред-
ната си позиция на възприемащи, аз и ти 
(защото тук „ние“ е невъзможно множе-
ство) ставаме отделни точки от мате-
матическа безкрайност, или по-скоро от 

безкрайно много математически безкрай-
ности. Това дотук обаче е само опит за 
механистично, рационално обяснение на 
случващото се. Затова да се върнем от-
начало. В ORDER Филип Попов въобразява 
непостижимото. 
Нека тръгнем от предпоставката, че аз 
и ти гледаме обекти, които трептят. 
Разбира се, тази предпоставка е под-
веждаща, защото скоро ще установим, 
че гледаме не е точната дума; думата е 
слушаме. Слушаме с очи. В мига, в който 
стане пределно ясно, че образът тук е 
проводник на звук, предпоставката, че аз 
и ти гледаме тези обекти, които треп-
тят, че сме на безопасно разстояние от 
тях, губи валидност и в миг изпадаме от 
височайшия трон на реда в ужаса на нев- 
ротичния хаос. Аз и ти вече нямаме очи, 
нямаме преграда, която да отрази вибра-
циите на черните струни. Без кожата 
на зрението ние сме уязвими създания, 
оголени до ритмичните, но крайни пулса-
ции на сърцата си, до глухото бучене на 
собствената си кръв. Ставаме слепи сви-
детели на смъртността си. Безформени 
обекти на някакъв нечовешки поглед. Не 
ние гледаме тях, те гледат нас. Прозре-
нието идва твърде късно… Да, тези вну-
шителни обекти не са част от изложба, 
наречена ORDER, подредена за определен 
период на определено място. Те са живи, 
безсмъртно живи нечовешки очи, които 
се взират в нас от четирите стени на 
залата и ни поглъщат до последния ни 
атом, до последната ни точка. И размно-
жават крайността ни до степен на без-
смъртност.
В ORDER Филип Попов постига непости-
жимото – произвежда безсмъртност.
И никога няма да си тръгнем оттук. 

Надежда Радулова
ORDER / Каталогът към изложбата
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ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ ПИТА:  
КАКВО ПРЕДСТОИ „ПРЕД МЕН“
2 – 27 юни 2020
зала „Райко Алексиев“ – СБХ, София

Като „последна разходка“ определя ху-
дожникът Венцислав Занков изложбата 
„Пред мен“, подредена в столичната га-
лерия „Райко Алексиев“ през месец юни. 
И наистина при сегашните обстоятел-
ства, когато на дневен ред са самотата 
и изолацията дори сред природата, из-
ложбата може спокойно да бъде наречена 
и така. 
Експозицията събира 12 голямоформат-
ни платна и пластики от чугун, които 
въздействат цялостно в изложбеното 
пространство, превръщайки го в единно 
произведение на изкуството. Тя повди-
га редица философски въпроси, които 
днешната пандемична ситуация извади 
на бял свят. Чрез големите формати и 
скулптурите си художникът се опитва 
не толкова да потърси техния отговор 
за себе си, а да накара зрителя да прежи-
вее произведението и така сам да дос-
тигне до тях. Чрез дървото като обект 
на изобразяване, но също и като символ, 
Занков изгражда една нова реалност в 
пространството на галерията. Излож-

бата може да се възприеме като свое-
образен декор на застинало действие: 
една човешка фигура се разхожда сред 
монументите на дървета – картините 
и техните знаци – чугунените пласти-
ки. Тя е отправила взор напред и търси 
това, което е „пред нея“. Така режиси-
рана, експозицията повдига две основни 
теми – първата е социална и засяга ек-
зистенциалната самота и мястото на 
човека в обществото в състояние на 
изолация, а другата – екологична. 
Занков се вдъхновява от периода на от-
къснатост заради епидемията и си пос- 
тавя за цел да подреди произведенията 
си в галерията така, че те самите да 
образуват една цялостна, нова творба, 
която да бъде съпреживяна от зрителя. 
Но посетителят не е сам – в центъра на 
галерията се извисява антропоморфна-
та фигура на протагониста. Зрителят 
се оказва в ролята на случаен натрап-
ник в една сцена, в която не е главен 
герой, а само наблюдател. Но също така 
и припознавайки себе си в тази човешка 
фигура, той започва да си задава екзис-
тенциални въпроси – какъв е смисълът 
на човешкото битие, какво остава след 
нас, какво е нашето място в природата?
Дървото също носи своя символика, коя-

Венцислав Занков / от изложбата

Венцислав Занков / от изложбата
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то има отношение към тези въпроси. То 
е универсален символ на връзката меж-
ду Земята и небето, като мост, който 
свързва трите нива на Космоса. За много 
народи то е символ на дълголетието. 
Дървото на живота в християнството 
се свързва с божественото проявление, 
а родословното дърво – с приемстве-
ността на поколенията. В своите голя-
моформатни картини Занков третира 
дървото като натюрморт, а не като 
пейзаж. „Те не са гора, а по-скоро единич-
ни същности, оголени корони, напрегна-
то впити в мрачно небе. Мъртва приро-
да или притихнал живот: Nature morte 
/ Still Life“, казва той. Неоновото дърво 
в дъното на залата пък препраща към 

забързаното ни градско ежедневие. То 
свети ярко в кървавочервено като рек- 
лама на магазин и носи същия смисъл на 
знак, с който са натоварени и информа-
ционните табели на улицата. То маркира 
началото на пътя, който е поела антро-
поморфната фигура – нейната „последна 
разходка“. 
Авторът оставя заглавието на излож-
бата „Пред мен“ като отворен въпрос и 
пита: какво има пред мен и какво остава 
след мен. Въпроси, които всеки човек си 
задава на някакъв етап от живота си. И 
въпроси, чиито отговори можем да по-
търсим в изложбата на Венцислав Занков. 

Румена Калчева

Венцислав Занков / от изложбата
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БЕЗКРАЙНОТО ЮНОШЕСТВО  
НА АЛЕКСАНДЪР СЕРТЕВ
10 – 27 юни 2020
СБХ, „Шипка“ 6, етаж 2

В тази огромна колекция от разнообра-
зие, която може да съперничи само с на-
ционалните биеналета на фотографи-
ята, които в 80-те години на миналия 
век шумно се експонираха в салоните на 
ул. „Шипка“ 6, има повече от 300 снимки 
– цветни, черно-бели и стереофото-
графии. Откъдето и да започнем да гле-
даме изложбата, няма начало или край на 
дадена тема. Да, това е нашето море, 
това са познати хора и места. Но това 
са и много непознати страни от Европа 
и не само! Като че всичко е снимано на 
един дъх. Ако трябва да анализираме фо-
тоизложбата, първо трябва да кажем, че 
тя е направена с почудата на едно дете 
към нейно величество Фотографията. 
С изключителен усет за композиция и 
уловен момент, лаконично разкриване 
на силни вътрешно човешки състояния. 
Направена е с любов. Не, това не е кон-
курс. Трябва да призная, че Сашо може да 
се съревновава единствено само със себе 
си. Сякаш чувам познати гласове и мело-
дии, това са вратите на старата къща, 
това е Копривщица, това е Бачково и ба-
бата, позната от приказките. Авторът 
на тези творби е белокосият къдрокос 
Александър Сертев, приличащ на алхимик, 
който забърква в своите визии мечти-
те на много младости. Търсенията му са 
разнообразни, решени с нови технически 
и творчески приноси на границата между 
фотографията, дизайна и плаката. 
През 1961 г. завършва Художествената 
академия в ателиетата на Илия Бешков и 
Веселин Стайков. За своя учител Бешков 
споделя: „Той рисуваше, той говореше, 
той беше пример. Негови съседи в квар-

тал „Изгрев“ бяха художници и хора на 
духа – Васил Иванов, Илия Петров, Дечко 
Узунов.“ Това общуване е старт, който 
го изстрелва с невероятни възможности 
за интерпретиране в цялата палитра на 
изкуствата. При него връзката между 
визуалните изкуства, музиката, лите-
ратурата и киното са дълбоко, органич-
но и взаимно обяснени. Съчетанието на 
класическите похвати и техническите 
търсения на младия артист раждат 
творби с национален, европейски и све-
товен принос в областта на визията. 
За това е многократно награждаван не 
само в България, но и в САЩ, Русия, Фран-
ция и другаде. Получава единствената за 
България награда „За ключово изкуство 
– Холивуд 1980“. Друга негова гордост 
е плакатът за Международния балетен 
конкурс във Варна, който е не само но-
ваторски, но и най-издаваният българ-
ски плакат през последния половин век. 
Макар и с професията на приложната и 
изящната графика и плаката, след годи-
ни на творчески търсения и успехи той 
винаги се връща към своята вярна любов 
– фотографията. Сегашната изложба 
е нещо като ретроспектива, в която 
включва всичките си цикли и постиже-
ния от своите срещи и пътувания. Още 
14-годишен се запалва по фотография-
та във фотолабораторията на баща си 
– прочутият камерен музикант Стоян 
Сертев от квартет „Аврамов“. Извън 
музикалната си ангажираност Стоян 
Сертев прави стъпки и в професионална-
та фотография. Освен че заснема теат- 
рални и оперни постановки, той е един 
от първите фотографи, които снимат 
на цветен диапозитивен филм (1938), 
дори прави рекламни снимки. Баща му е 
приятел с известни български художници 
и артисти, които присъстват на него-
ви концерти. Така сред нотни листа и 
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фотопринадлежности професионалната 
„Лайка“ попада в ръцете на любопитния 
и сръчен юноша. С нея Александър обикаля 
България, дори получава разрешение да я 
ползва по време на военната си служба. 
На полето на незабравимите войнишки 
изпитания с много хумор и закачки съз-
дава фотографска колекция на преживя-
ванията на своите връстници от така 
наречената „Катедра 22“ – спасението 
за музиканти, артисти и художници. От-
тогава са срещите му с незабравимите 
Милчо Левиев, Джони Пенков, Светлин Ру-
сев, Людмил Стайков и още много твор- 
ци от различни области. Дори в ранните 
си фотографски опити Александър има 
много зрели попадения. Особено при зас-
немането на стара архитектура и кул-
турно-исторически ценности. Някои от 
тези снимки са изпълнени професионално 
и отговорно и сега са единствени свиде-

телства от отминали епохи – Старата 
джамия в Карлово (1964), Кръстатият 
дъб край с. Кокаляне (1974), мелницата от 
Созопол, Старият конак в Мелник (2005). 
Персонажите в неговите снимки са ав-
тентични – от селския и градския бит 
и от софийската бохема, а някои са като 
герои от исторически филм. Например 
гроздоберачът с турски дрехи, заста-
нал пред каруца с дървен сандък (кораб), 
в който се събира гроздето, мачкано от 
децата за тяхна голяма веселба (Велики 
Преслав, 1957). Или пък снимката на жи-
вописния уличен джаз оркестър (Париж, 
1984). Неговият обектив ни развежда из 
различни градове – стилната Будапеща, 
живописната Хавана, Прага, Берлин. Със 
същата обгриженост и професионали-
зъм разказва в образи за музеите и сре-
щите си с обикновени хора и събития 
в други градове по света. С много от 

Александър Сертев / от изложбата 
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тези снимки той участва в повече от 
20 международни изложби и фотосалони 
във Варшава, Мюнхен, Оснабрук, Бърно, 
Листауел, Лахти, Холивуд, Москва, Монс, 
Токио, Монтивилие, Париж и др. Има и над 
30 участия в биеналета и колективни из-
ложби на български художници в страна-
та и чужбина. 
През 2013 г. получава наградата „Златен 
век“ – печат на Симеон Велики за цялос-
тен принос към българската култура. 
В свое интервю по повод тази изложба 
авторът наблегна на така наречената 
бездуховност на управляващите ни поли-
тици и администратори. С право – от 31 
години липсва всякаква институционална 
грижа за българското фотографско изкус-
тво. До края на 90-те години то имаше 
устойчиво участие в европейския и све-
товния фотографски живот, български 

автори са били в десетката по престиж-
ност на европейското фотоизкуство. И 
сега имаме фотографи със световни пос 
тижения, но за тях почти не се говори.
Не мога да кажа, че познавам цялото 
творчество на Сертев, видял съм де-
сетина негови изложби от последните 
години. Общото в тях е, че в своето фо-
тографско изложение той се стреми към 
една енциклопедичност, да разкаже още и 
още по избрана тема. Обикновено сним-
ките са в един до три формата и вари-
рат от 40/50, 50/60 и 50/70 см. В другите 
изложби не, но в тази има една форматна 
монотонност. Тя е представена като ка-
талог за изложба. Разбира се, „Парижката 
изложба“ и „Катедра 22“ са с разчупено го-
леми формати, с което имаме акценти и 
фотографски завършени послания. 
Има много снимки, които се помнят. 

Александър Сертев / На лов за новини, 1963 г.
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Не можем да пренебрегнем и факта, че 
тези експозиции винаги са подкрепени, 
съпътствани от сладкодумните разкази 
и обяснения на автора. Явно в направа-
та на такава генерална фотоизложба, в 
такава голяма и представителна зала 
действат други визуални зависимости, 
които трябва да се отчитат. Например 
колкото е по-голяма изложбата, толкова 
по-прецизна трябва да е селекцията. За-
ради уникалността на момента не могат 
да се допускат дефокусирани и техниче-
ски неиздържани творби. В момента па-
зарът дава възможност да се направят 
перфектни копия с различни технологии 
и формати. Дори вкарването на различни 
технологии в една изложба само обогатя-
ва колекцията. 
Тази изложба е едно изключение в пореди-
цата от фотоизложби с досадното захлас- 
ване по творчеството на чуждестранни 
фотографи. Със снимките на Александър 
Сертев при една по-сериозна подборка и 
популяризиране може да се направи излож-
ба на световно ниво. Ето това е чудесна 
визитна картичка за България на фона на 
търсенията ни за привлекателни турис-
тически реклами. 
И накрая, от моя опит – когато говорим 
за ниво на фотографска изложба, има за-
дължителни етапи с атрибути, които 
съпътстват разпространението и рек- 
ламата на една такава изява. Изложба, 
екип, куратор, плакат, покана, каталог, 
пресконференция, медии, откриване, кок-
тейл и, разбира се, удобни за продажба 
оригинали. Нека да се поучим от велики-
те Кристо и Жан-Клод. Да, и те работят 
без спонсори, но са коректни донори на 
колекционери и музеи. 
Поклон пред фамилията фотографи Сто-
ян и Александър Сертеви.

Зафер Галибов

ИЗОБРАЗИТЕЛЕН ПРЕВОД НА 
ВИДИМОТО.
ДА СПРЕШ ВРЕМЕТО – ИЗЛОЖБАТА 
ОТ ФОТОГРАФИИ НА ХУДОЖНИКА 
АЛЕКСАНДЪР СЕРТЕВ 

Експозицията, независимо че разкрива 
само една малка част от творчеството 
на Александър Сертев, отбелязва худож-
ник, който не просто е измежду най-
находчивите, а, оказва се, е и сред най-
влиятелните в сферата на българската 
фотография. Фотография, свързана не 
просто с определени жанрове, но и като 
панорамен исторически и духовен обзор 
от националното ни време. Предишните, 
както и сегашната му изложба, го пред-
ставят като вещ майстор на визиите, 
съхранител на техния характер; сред 
заснетите присъстват и образите на 
безценни личности, с които е общувал. 
Рядкост е да се срещне такова отноше-
ние към портретуваните и към обекти-
те изобщо в моментите, когато обек-
тивът се превръща в социално мислещо 
устройство, чрез което фотографът и 
позиращият – човек, хора, природа или 
архитектура – придобиват единна същ-
ност. В някои случаи отразеното е белег 
за време, което не е кой знае какво и ще 
се забрави, но снимката – не. Важното е, 

Александър Сертев / Улични музиканти, 1984 г.
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че е съществувала истинска причина пъ-
тищата на тези две страни – позиращи-
ят и „позиращото“ и фотографът, да се 
срещнат. На желанието на художника да 
запази същността на видимото във вре-
мето... „Снимката е тайната на тайна-
та. Колкото повече ви разказва, толкова 
по-малко знаете“ – цитират фотограф-
ката на мълчанието Даян Арбъс. Но слож-
ната като психика Арбъс не познава на-
шата съдба, за която всеки реален факт 
разбива мълчанията и налага истини. 
За Александър Сертев въпросната акси-
ома в настоящата експозиция са над 300 
фотографии – най-pанните са от 1956 г. 
Но показаното е част от творчеството 
на Александър Сертев и по съвсем друга 
причина – в нея авторът не е предста-
вен с огромното си дело на график, на 
приложник, на оформител и плакатист. А 
той преди всичко е такъв: завършва в Ху-
дожествената академия графика, в ате-
лиетата на Илия Бешков и Веселин Стай-
ков, където допълва съкровеното си от-
ношение към визионерството. Очевидно 
е как чрез фотографията Сертев намира 
идеалното средство, за да коментира 
своето време и съществуването на не-
щата. Характеристиката на постигна-
тото е очевидна: снимките му никога не 

са направени отстрани, което определя 
човечността на артиста и формата на 
изобразеното. На тази база фотографии-
те, които е осъществявал, са вълнуваща 
част от страстта му към съществено-
то и умеенето да намира начини на дос-
тигане на онова как то изглежда. 
 „Най-хубавото в една снимка е, че тя 
никога не се променя дори когато хора-
та в нея го правят“ – е казал Анди Уор-
хол. Необходимо ли е да добавя, че именно 
това е най-хубавото във фотографиите 
на Александър Сертев: визиите им не се 
променят и не престават да предизвик-
ват вниманието ни.
Моделите му са леко неудобни хора. Пейза-
жите му са интимни, романтични, сякаш 
непредставителни. Рецептата на тези 
фотографии не е, че са снимани известни 
хора и ефектни места, а начинът, по кой-
то са заснети. Наистина в най-честите 
случаи фотографията сплотява страте-
гията си с имиджа на нещата, но това не 
е същото, което повсеместно се прави в 
тази сфера, което общо можем да измер-
ваме като документалистика от най-
съществен, висок порядък. Всъщност 
колкото и този творец да се е наложил 
с направеното, нищо не промени факта, 
че притежава една голяма скромност да 
бъда себе си не пред фотообектива, а зад 
него. 
Подобни изложби са повод да се отбеле-
жи абсолютната нужда да бъде създаден 
фонд на фотография с подобни качества 
и съхраняващ толкова интересна памет. 
Напомнят ни го думите на Ървинг Пен: 
„Мога да бъда обсебен от всичко, ако го 
гледам достатъчно дълго. Това е прокля-
тието да бъда фотограф.“

Калин Николов

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Александър Сертев  
Мъгливо утро в Париж, 1963 г.
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ПОЕТЪТ, КОЙТО 
И ДНЕС ВДЪХНОВЯВА.
ПЪТЕКИ – ИЗЛОЖБА  
НА ВЛАДИМИР ПЕНЕВ
17 юни – 7 юли 2020
галерия-книжарница „София прес“

Владимир Пенев посвещава изложбата на 
90-годишнината от рождението на своя 
баща – поетът на димитровградското 
утро Пеньо Пенев. 
Въпреки влиянието на учителя си, проф. 
Светлин Русев, Владимир Пенев сравни-
телно отрано открива артистичната 
си индивидуалност, за да заеме прес-
тижно място в нашето съвременно пла-
стическо изкуство, тоест във фаланга-
та на своите колеги и приятели Ивайло 
Мирчев, Николай Янакиев, Милко Божков, 
Свилен Блажев и др. 
Един поет беше казал някога, че стихо-
вете, посветени на майката, са винаги 
хубави. Основно място в изложбата си 
„Пътеки“ Владимир Пенев е отделил на 
портретите на своя баща, поета Пе-
ньо Пенев. Така както поетът достига 
до убедителна дълбочина на чувството 
към своята майка, така Владимир Пенев 

е изразил и съкровено преживял физиче-
ските черти, характерната душевна из-
разителност и нравствената неприми-
римост на големия поет, превърнал се в 
символ на онези неспокойни и превратни 
години от средата на миналия век, „ко-
гато се наливаха основите“ на епохата 
на социализма у нас. Експресивният ярък 
колорит – внушение за кървави петна 
и за стичаща се кръв, които не са прос-
то фон, а са в органично композиционно 
единство със самата личност на поета, 
носят силен заряд, внушават позната-
та ни тревога на емоционалния творец, 
отишъл си рано от този свят, за пъте-
ката на човека и за бъдещето на чове-
чеството. 
Централно място в експозицията зае-
мат двата портрета, поставени един 
до друг и съизмервайки се един с друг – 
на Пеньо Пенев и на неговия кумир в по-
езията Владимир Маяковски, на когото е 
кръстен художникът. Освен тези порт-
рети с убедително пресъздадени физи-
ческа прилика и характер, в изложбата 
могат да се видят пейзажи, обгърнати 
в лирическа загадъчност, сред която чо-
вешкият силует напомня за своята пре-
ходност сред тържествуващата веч-
ност на природата. 
Част от експозицията „Пътеки“ са ти-
пичните за Владимир Пенев композиции 
с обърнати фигури, които са един ракурс 
на художника към неизменно толкова 
сложния и противоречив свят на човеш-
ките взаимоотношения и чувства.
Изложбата е съпътствана от албум с 
творби на Владимир Пенев, както и от 
библиофилско издание на поезията на Пе-
ньо Пенев, озаглавено „Аз, глас и съвест 
на епохата“ на издателство „Захарий 
Стоянов“. 

Йонко Бонов

Владимир Пенев / Пеньо Пенев (фрагмент)
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EIFFEL PLAY И VENUS REMIX.
ПАРИЖКИТЕ ПРОЕКТИ  
НА ЦВЕТАН СТОЯНОВ

Цветан Стоянов е творец с активна 
творческа позиция и многостранни ин-
тереси. Той експериментира и търси 
композиционни решения с различни фор-
ми, структури и цвят. Художникът е 
един от избраните в конкурса на СБХ за 
резиденция в Сите де-з-ар в Париж през 
2020 г. и от февруари до април осъщест-
ви два проекта за open studio в творче-
ските ателиета на Ситето. 
Париж е град с много предизвикателства. 
В него всеки художник може да намери 
своето вдъхновение. Цветан Стоянов 

се фокусира върху два емблематични об-
раза. Айфеловата кула е един от тях. Тя 
се е превърнала в символ на индустри-
ална мощ и полет на човешката мисъл, 
съзвучен с ритъма на забързания XXI век, 
станала е неотменна част от ежедневи-
ето и празничния живот на мегаполиса. 
Цветан Стоянов е запленен от симфони-
ята на хармонични пропорции и строгата 
красота на разнообразни детайли в нея. 
Металната конструкция внушава ста-
билност, разпалва творческото въобра-
жение и го вдъхновява за художествения 
проект „Eiáel Play“. В него авторът мик-
сира свободно силуета на кулата с разно-
образни по форма капки и така обновява 
някои свои любими теми. 
Цветан Стоянов изследва чрез рисунки-
те си архитектониката на Айфеловата 
кула и я преоткрива сред танца на капки, 
които логично следват силуета ѝ. Худож-
никът използва идеята за homo ludens. 
Чрез артистична игра осъществява по-
редица от трансформации, с които пре-
минава от една форма в друга, от твърдо 
в дифузно, от светло в тъмно. За тво-
реца кулата е апотеоз на техническата 
мисъл, която той превръща в запомнящ 
се художествен знак, в който чрез игра 
на въображението си взаимодействат 
различни видове изкуства. В рисунъка се 
търси елегантност, лекота, ефирност 
и поетичност. Творецът се насочва към 
свободна интерпретация на Айфеловата 
кула, такава, каквато я моделира негова-
та художествена фантазия. Чрез игрови 
принцип в творбите се реализира прос-
транствен и конструктивен диалог.
Друг импулс за артистичен проект на 
Цветан Стоянов е знаменитата статуя 
на Венера Милоска. Безценен експонат в 
Лувъра, тя е една от най-съвършените 
скулптури, възприемани като еталон за 
красота. Нейното магическо въздейст-

Цветан Стоянов / Venus remix III
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вие провокира проекта „Venus Remix“. 
Цветан Стоянов използва силуета на 
изящната фигура за създаването на нови 
композиционни и смислови простран-
ства, свободно и с артистичен усет я 
колажира върху разнообразни структури 
или реклами. Като имплантира античния 
шедьовър в съвременен контекст чрез 
своите рисунки и колажи, артистът 
поставя въпроси относно различните 
представи и стойности за красивото 
от класическата епоха до съвремен-
ността. Така културният диалог „минало 
– настояще“ се осмисля многопосочно и 
многопластово. Чрез различни смисловни 
наслагвания авторът търси съпоставка 
във времето, изследва новото състоя-
ние на познатата форма сред свободно 
положените мазки и различни графични 
структури. В резултат е получен убе-
дителен междукултурен и извънвреме-
ви диалог, в който всеки един детайл 
в композицията реорганизира своята 
художествена стойност. Артистични-
ят проект на Цветан Стоянов поста-
вя също и множество вечни въпроси: за 
женската красота, за преходността на 
модните тенденции и за истинските 
ценности в изкуството. 
Реализацията на посочените два проек-
та на Цветан Стоянов е рефлексия на 
българското преосмисляне на космопо-
литния дух на Париж и неговата специ-
фична атмосфера. Чрез тях се осъщест-
вява пореден диалог между творци и 
артефакти от културното наследство 
в глобалния свят. Стимули за тях са ве-
ликолепните възможности и предизви-
кателства за творческо пребиваване в 
ателиетата на СБХ в Сите де-з-ар. 

Иванка Влаева

РЕПОРТАЖИ В ЦВЯТ.
ИЗЛОЖБА НА  
МАРИАНА МАРИНОВА
25 февруари – 14 март 2020 
галерия „Ракурси“, София

Мариана Маринова е назовала колекцията 
„Репортажи в цвят“, защото картини-
те са вдъхновени от „трохите на живо-
та“ (Радичков), малките неща, които не 
забелязваме – прозорец, кипариси, хор-
тензии, влак, слънчев лъч, случайна сянка 
или отражение, мараня над градината. 
Тези непретенциозни сюжети хем са тук, 
в картините, хем постепенно изтляват 
и почти изчезват, разтворени в цвето-
вете и погълнати от светлината. Някои 
картини ни канят да изчистим обувките 
и да влезем в техния светъл свят. Дру-
ги остават спокойни като острови сред 
лунно езеро. В тях времето е спряло, а 
пространството – мистично. 
Мариана Маринова рисува и слуша джаз, а 
четката ѝ танцува, движена от ритъма 
на Чарли Паркър. Интерпретационният 
принцип се чувства ясно в живописните 
серии. Особено поетични, те звучат и 

Мариана Маринова / от изложбата
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музикално. Чрез повторенията на тема-
та и малките изменения в гамата и ри-
тъма се създава усещане за протяжност 
във времето. Сякаш наблюдаваме непод-
вижен обект дълго време. Изгряват и за-
лязват слънца и луни, минават ветрове и 
облаци. Можеш да спреш пред „Небесни-
те пасбища“ и да тръгнеш след малката 
фигура на жената, изгубена сред кипари-
сите. Можеш да поискаш да си заточе-
ник на острова на светлината – цикъл 
„Островът“. Можеш да се потопиш в 
трептенето на маранята над летните 
градини или да скочиш в движение в ско-
ростния влак за Гент... 
Мариана Маринова е художник с траен 
интерес към цвета и светлината – са-
мите инструменти, тялото и душата, 
на живописта; при нея те престават да 
са средства. Превръщат се в цел. Първа-
та асоциация, породена от вибрациите 
на мазките, ни води към поантилистите, 
които моделират формите и простран-
ството с еднакво големи точки. Обаче 
армията от цветни петна на Мариана 
е жива и всяко петно се превръща в ге-
рой – има свое мнение, характер, форма 

и движение. Леонардо въвежда термина 
„всеобща светлина“ – божествената, 
всепроникваща. Собствена светлина 
излъчват и картините на Мариана. Ху-
дожничката си играе едновременно и 
със светлината, и със сянката. Събира 
и влюбва допълнителните цветове от 
спектъра – оранжево със синьо, жълто 
с лилаво. Противоположните цвето-
ве се допълват, влизат в диалог, пеят, 
танцуват и ни изнасят спектакли. Ма-
риана се учи от големите освободители 
на цветовете – постимпресионисти, 
фовисти. Следва уроците на любимите 
учители Иван Кирков и Андрей Даниел. 
Светлина, цвят и ритъм се структури-
рат в добре обмислени композиции. За-
вихрят се и се извисяват, успокояват и 
затихват и пак изригват с нова енергия. 
Енергията е перпетуумобилето в изку-
ството на Мариана Маринова. Тя владее 
физиката на светлината, химията на 
цветовете и алхимията на любовта към 
изкуството.

Мария Ландова

МОНОЛОЗИ –  
РИСУНКИ В ИЗОЛАЦИЯ.
ИЗЛОЖБА НА СТАНИСЛАВ 
ПАМУКЧИЕВ 
28 май – 12 юни 2020
Галерия „Арте“, София

Изложбата представя част от рисунки-
те, произведени от Станислав Памукчи-
ев в домашната му кухня през месеците 
на принудителна изолация – лаборатор-
но-монологична ситуация. Монолог, оп-
ределен от него като екзистенциално 
напрегнат. Екстремно драматичен, ще 
добавя аз. Негов хоризонт са натрапва-
ните очертания на едно хаотично на-
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стояще и съвършено неясно бъдеще. В 
такава перспектива единствен ресурс за 
някаква стабилност става миналото. В 
дългосрочен план – много рисков ресурс, 
трябва да се признае. 
Памукчиев обаче няма намерение да се 
умилява от възпоменания, още по-мал-
ко да съчинява миналото си. Не тръгва 
към конкретни „спомени“, а нахълтва в 
генетичното и историческо помнене на 
човека и през него навлиза в паметта за 
битието. Става дума за битийни смисли, 
неповлияни от значенията на нещата, 
задавани от функциите им в едни или 
други фактически ситуации. Погледът 
е към тоталността на битието. При 
такъв поглед се откриват архетипични 

фигури, „архетипни сенки“, както пише 
Памукчиев. Неговите сюжети се раз-
гръщат в утробата на битието. Пози-
ция, заявена колкото деликатно-фоново, 
толкова и директно в повечето рисунки.
Не е изненада, че централни стават 
темите за сетивно-чувственото тяло, 
любовта, пътя, смъртта, спасението. 
Изложбата е структурирана от три ци-
къла, които неслучайно – и като аранжи-
ране – преминават един в друг, проник-
ват се и се тълкуват взаимно: „Докосва-
не“, „Завръщане“, „Сакралното“.
Първият „търси израз на страстите, 
копнежите, съдбовната обвързаност на 
вечната двойка“, пише Памукчиев. Коп-
неж по „допир, близост, общение, споде-
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ляне, усещане за смисъл“. Всичко това –  
отвъд опияняващата аура на първото 
докосване. Съблеченото е повече от 
голото, казва се. Е, добре, телата тук 
са съблечени и от „кожените дрехи“, 
в които Господ облича Ева и Адам след 
грехопадението. Но не са съблечени от 
грехопадението. Тези копнеещи тела са 
напрегнати, тревожни, сгърчени. Дори 
при постигната близост остават син-
гуларни, може да се каже – самотни. По 
границите на телесното слагат бари-
ерите си срамът и страхът от пълно 
себеразкриване. И в същото време се 
търси пътят към него.
Само наглед парадоксално този път е 
назован „завръщане“. Има такова сти-
хотворение на Цочо Бояджиев, в което 
„един уморен гренадир се завръща“. Поз- 
нал безсмислието на всичките си „за-
воевания“ и „слава“, които „сега нямат 
тежестта дори на перото на шапката 
му“. „И само този път има значение, 
но толкова дълъг е пътят, по който се 
връщаме, толкова дълъг е пътят.“ За 
този път е думата и на Памукчиев.
Той е завръщане през ущърбностите, 
липсите, сривовете, провалите, натру-
пали се в скитането из живота. Той е 
опитът или поне копнежът за тяхното 
възмогване. Две рисунки се оглеждат в 
изложбата взаимно под ъгъл. На едната 
сгърченият „Бекетов“ човек тегли в 
лодката на живота си своето хипоте-
тично съвършенство, на другата съ-
щият този човек тегли в същата лодка 
агнеца – своето спасение. Между едно-
то и другото или – много по-скоро – с 
едното и другото върви напред в дълбо-
кото пътят, само наглед парадоксално 
наречен „завръщане“.
В програмния си текст към „Монолози – 
рисунки в изолация“ художникът казва за 
третия цикъл така: „Свещеното“ тър-

си мотиви от влизането в свещеното 
време на Страстната седмица с поява-
та на теми като: „Рождество“, „Кръ-
щението“, „Влизане в Йерусалим“, „Раз-
пятието“, „Възкресението“, „Притча-
та за Добрия пастир“. Че причината за 
създаването на тези рисунки е случай-
ното попадане на Страстната седмица 
в натрапеното ни време на изолация, е 
алиби, което няма как да мине пред мис- 
лещия човек.
Памукчиев рисува спасението, станало 
плът. Рисува пътя, истината и живо-
та – тяхното въ-човечено лице. При 
него то е с изначален поглед към кръста 
– знае бъдещето като настояще. Без 
претенции за теологическо теоретизи-
ране, Станислав Памукчиев е в ядрения 
център на богоизобразяването. Тялото 
излъчва същината на битието, мъд-
ростта и смисъла par excellence. Външ-
ната му „юродивост“ е в синхрон с апос-
тол Павловото „безумство на Кръста“, 
„силата Божия“, противопоставена на 
„мъдростта на този свят“, която пък 
е безумство (μωρία – глупост и просто-
тия) пред Бога. Няма как пътят да не 
поведе нататък, ако е действителният 
път.
Разговорът „Рисунки в изолация“, пове-
ден от Памукчиев със самия себе си, се 
води в пространства отвъд художничес- 
ката виртуозност. Тя е само и просто 
условието, без което е невъзможен. „Ес-
тетическият аскетизъм“ на Станислав 
Памукчиев достига тук мяра, в която 
прокънтява изповядваната от него ек-
статична тишина – с пълна мощ. 

Георги Каприев
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ИЗЛОЖБА НА ЦВЕТАН ТИМОТЕЕВ 
18 февруари – 10 март 2020
галерия „Астри“, София

Цветан Тимотеев е сред авторите, кои-
то, без да шумят излишно и без да се 
налагат натрапчиво на вниманието на 
публиката, вършат своята художниче-
ска работа съвестно и в уединение, ра-
ботейки непрестанно върху превръща-
нето на трудно податливата живописна 
субстанция във видим израз, в своеобра-
зен знак на духовни състояния и на опре-
делени емоционални настроения.
В камерна експозиция в галерия „Аст-
ри“ той представя предимно пейзажи 
от Света гора, един мотив от Египет 
и една картина със сюжет от родното 
си село Гъмзово. Включил е и два натюр-
морта.
Творбите са изградени с акварел, гваш, 
темпера, акрил, маслени бои, като кон-
кретните съотношения и взаимодейст-
вията на материите и на технологични-
те способи на взаимните им комбинации 
остават „забулени“ за зрителя като 
интимна привилегия и тайна на автора.
Основният проблем, който е водещ за 
художника във всичките му картини, 

независимо от конкретния мотив или 
от спецификите на предметния и на 
природния реквизит, е хармоничното 
единство на общата минорна тонал-
ност, спояваща в едно органично цяло 
отправния импулс и финалния резултат 
при реализацията на съответната 
творба. Като правило живописните 
платна на Цветан Тимотеев се отли-
чават с определена монохромност, с 
приглушен колорит. Замисълът е осъ-
ществен посредством единна живо-
писна субстанция, въздействаща като 
своеобразна пластическа „магма“ с мно-
гобройните си нюанси откъм полупроз-
рачни и недокоснати зони, фактурни 
натрупвания и разнообразни ефекти и 
размивания на формите. Същевремен-
но е налице наситеност, плътност, но 
и звучност на цветовата гама, разно- 
образие от тонални преходи. Мазки-
те са свободно, артистично положени, 
често с импровизационен замах, полето 
на картината е изтъкано от разлети 
петна, дифузни взаимопреливания меж-
ду материалните форми и изобразеното 
пространство.
Живописните интонации на платна-
та на Цветан Тимотеев настройват 
зрителя към вглъбено съзерцание, от 
пресъздадената живописна атмосфера 
естествено се налага мълчанието. Спо-
менатата особеност на неговия почерк 
е свидетелство за дълбоко и същностно 
постигнат баланс във визуализацията 
на пластическия мироглед на художника.

Чавдар Попов
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ТИХИЯТ ЖИВОТ НА ПРИРОДАТА.
ИЗЛОЖБА НА ИВАН КЪНЕВ 
8 – 20 юни 2020
галерия „Астри“, София

Някак безшумно, неусетно Иван Кънев  
навърши 85 години.
Той е художник, който не обича да говори за 
собственото си творчество, не търси да 
се самонатрапва на зрителя в онези доб- 
ре познати форми, които са присъщи на 
немалка част от неговите събратя. Ста-
рателно избягва самооценката. По-скоро 
затворен, интровертен, авторът изцяло 
насочва своето „аз“ в картините си, като 
при това като тип пластичен мироглед и 
като темперамент е ориентиран не към 
целта „да изрази себе си“, а по-скоро към 

това „да забрави себе си“ – смълчан, по-
гълнат и респектиран пред качествата 
и характеристиките на обекта, който 
интерпретира живописно.
Ако малко свободно перифразираме етике-
та на натюрморта, познат и като „тих 
живот на предметите“, така както наи-
менованието на този жанр е влязло в упо-
треба в някои европейски езици, за по-го-
лямата част от творчеството на Иван 
Кънев можем да кажем, че основна негова 
тема е „тихият живот на природата“. 
При това не само на необитаваната при-
рода, а и на „втората природа“, свързана 
с архитектурата и урбанистиката. Само 
че тази втора природа, освен че е лишена 
от човешко присъствие, се отличава и с 
още една съществена особеност. Вместо 
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да рисува модерни здания или екзотични 
стари къщи, авторът предпочита банал-
ни, на пръв поглед неугледни постройки, 
малки улички, тесни дворове, тривиални, 
лишени от външна привлекателност. 
Той умее да опоетизира и да интерпре-
тира пластически избраните сюжети и 
мотиви посредством сложна система от 
тонални стойности и преходи, както и с 
една опростена и стабилна архитекто-
нична форма и композиция. Неговите 
линии са лишени от строг геометризъм, 
контурите са плавни и често леко заобле-
ни, а цветовата характеристика като 
правило се простира в пределите на от-
носително стеснен регистър, което оси-
гурява образното единство на творбата.
В пейзажите на Иван Кънев преобладава 
лирическото начало, те са „калибрира-
ни“, така да се каже, на определена кон-
стантна съзерцателна вълна. Отличават 
се с известно разнообразие, но всъщност 
относително безпроблемно могат да бъ-
дат подведени под един общ знаменател. 
В същото време обаче художникът умее 
да подбере всеки път даден индивидуален 
ключ към решаването на конкретните 
задачи на съответното платно. Той се 
ръководи не от някаква предпоставена 
концепция, а по-скоро от своето автен-
тично живописно чувство и от сдър-
жаните емоции, които му служат като 
пътеводна звезда при реализирането на 
образа. Ето защо ние нито за миг не из-
питваме някакво усещане за монотон-
ност или себеповторение.
Наред с пейзажното си творчество ху-
дожникът показва и няколко портрета –  
на своята покойна съпруга, на близки и 
приятели, както и един ранен автопорт-
рет, който има особена стойност. Същи-
те характеристики на доминиране на съ-
зерцателното начало откриваме и в този 
жанр. При интерпретирането на човеш-

кото лице Кънев търси да разкрие не тол-
кова вътрешното състояние, сложните 
психологически конфликти или да изяви 
драматургията на личността, а по-ско-
ро да обрисува хармоничното единение 
на човека със света, неговите устойчи-
ви, глъбинни и същностни черти, както 
и, разбира се, основните физиономични 
отличителни особености на съответ-
ния модел. Ето защо той се придържа към 
класическите композиционни решения на 
портретния жанр – уравновесена пос- 
тановка на фигурата, разположена като 
правило на неутрален фон, ясен, затворен 
силует и деликатно, фино разпределение 
на светлините и сенките.
Макар и камерна по същество, експози-
цията от произведения на Иван Кънев 
в галерия „Астри“ достойно отбелязва 
юбилея на един от нашите най-изтъкна-
ти живописци.

Чавдар Попов
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ЙОРДАН ВАМПОРОВ НА 80.
РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА
30 юни – 26 юли 2020 
галерия „Академия“, София

Изложбата, посветена на 80-годишни-
ната на художника Йордан Вампоров, със 
сигурност е приносна за много от позна-
вачите на детайлите в българското из-
куство след средата на ХХ век. Спомням 
си, че чух за него в началото на 90-те 
години, когато той се появи с редица из-
ненадващи за времето си творби, сто-
ящи в гранична зона между скулптура и 
инсталация. Появи се, макар и за кратко, 
със собствено изложбено пространство 
в София. Запознах се с Йордан Вампоров 
през 1992 г. точно в неговото „Студио 
за изкуство и приятелство днес“, къ-
дето в този момент беше експонирана 
инсталацията „Модели“ на Божидар Боя-
джиев. В този ключов за превратности-
те в българското изкуство момент той 
работеше с хора като Димитър Грозда-
нов, Руен Руенов, редица чуждестранни 
автори и, разбира се, с куратора на на-
стоящата изложба в галерия „Академия“ 
– Васил Симитчиев. 

Васил Симитчиев неслучайно се явява 
куратор на изложбата. Състуденти (в 
близки по години курсове с Вампоров), 
двамата работят заедно, а тъй като 
Симитчиев е известно име в западното 
изкуство (базиран в Швеция), той още 
през 80-те години кани Йордан Вампоров 
да участва в изложби в Западна Германия 
и Швеция. И вероятно точно тези слож-
ни за времето си контакти изиграват 
роля на трансформатор на търсенията 
му. Самият Симитчиев се занимава с ал-
тернативни форми на изкуство в Шве-
ция – с инсталация и пърформанс, като 
творчеството му не е непознато и за 
българските ценители и изследователи, 
доколкото преди години негова предста-
вителна изложба беше показана в СГХГ. 
Така нагласата към иновативните фор-
ми през 80-те и 90-те години в скулп-
турата на Вампоров става сравнително 
ясна. 
Но както обикновено се случва в българ-
ското изкуство, пътят на артиста не 
се развива в последователност, а кри-
воличи или тръгва стремглаво в непо-
дозирани посоки. Този феномен се дължи 
в голяма степен на различията между 
източната и западната политическа 
система, които не се различават само 
по своето благосъстояние, но най-вече 
по своята различна културна осъденост. 
Това е съдбата в края на краищата да 
нямат нищо общо. Когато Симитчиев 
и Вампоров учат в Академията в София, 
това са 50-те години на миналия век, 
отличаващи се с крайна форма на по-
литическа индоктринация. Тогава там 
учи и Христо Явашев – Кристо, като 
за повечето будни умове на времето и 
тогава е ясно, че живеят под похлупака 
на странна културна мутация. По-късно 
отишлите на Запад се развиват по на-
чин, различен от този, по който вървят 
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техните колеги в уж разкрепостилото 
се през 60-те години българско изкус- 
тво. Това не е случайност, а форма на 
културна различност – дали ще правиш 
обекти и инсталации, или репрезента-
тивна скулптура и релефи за интериор 
и екстериор. 
Независимо че в Академията Вампоров е 
един от най-добрите студенти на про-
фесор Любомир Далчев (те са близки и 
чисто човешки), вероятно това не може 
да компенсира напълно особеностите на 
социалната среда в онзи момент. Така 
или иначе, през 70-те и 80-те години 
този автор може да се похвали с ред мо-
нументални реализации на публични мес-
та и обществени сгради – в „Родопски 
драматичен театър“ в Смолян, хотел 
„Мадара“ в Шумен, зала „Септември“ в 
Благоевград и др. В същото време (може 
би парадоксално) Вампоров няма участия 
в т.нар. ОХИ (общи художествени излож-
би). Когато му зададох логичния въпрос 
защо е отбягвал това, което всички 
хрантутници на соца въжделееха, той 
сдържано се усмихна и каза само: „Личен 
избор“. (Едва ли е било само това, също 
резервирано си помислих аз, помнейки до-
бре поне 80-те.)
В изложбата има от всичко това, за 
което вече стана дума – документална 
фотография от ателието на Далчев, 
живопис (с която Вампоров се занимава 
през 50-те), по-късните му търсения в 
скулптурата, снимки на монументал-
ните му реализации. Но съм убеден, че 
най-впечатляващото в изложбата са 
творбите от неговата творческа зре-
лост, която (поне според мен) съвпада с 
годините около политическата промяна 
у нас. Пак ще кажа, че подобни творчески 
фигури са изключително ценни, защото 
те са гранични феномени. Те са прежи-
вели ментални трансформации, които 

никой западноевропеец не би могъл да си 
представи през втората половина на ХХ 
век. Подобни хора понякога изнасят на 
гърба си цял „преходен период“, вадей-
ки българското изкуство от неговата 
котловинна уседналост и показвайки на 
„свои и чужди“ нещо, което може и да не 
е авангардно, но говори на езика на съв-
ременността. Затова специално бих си 
позволил да насоча вниманието на коле-
гията и широката публика и към инста-
лациите, в които Йордан Вампоров из-
ползва дърво, метал, въглища, павета... 
Това е и неговият същностен принос към 
нашето ново летоброене в изкуство-
то. Аз поне още вярвам, че съществува 
такова, а Вампоров е един от неговите 
създатели. Нищо, че не е участвал в 
общи художествени изложби.

Свилен Стефанов
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ЙОРДАН ВАМПОРОВ НА 80 

Отне сили и време Йордан Вампоров да 
надвие тягостното усещане, че пред-
стоящата му изложба е по принуда, как-
то и да се съгласи с поводите, които я 
обуславят. Като ученик на проф. Любомир 
Далчев той завърши следването си през 
1963 г. и макар още много млад вече из-
граждаше характера си на независим ху-
дожник, вън от принудата да се съобразя-
ва с общоприети, диктувани изисквания.
Йордан Вамроров все още е една неиз-
вестна величина в съвременното ни 
изкуство. Все още творчеството му 
остава незабелязано от колегията и е 
недостъпно за критиката. Преди всичко 
причината за това е неговата скромност 
и самокритичност, но и, не на последно 
място, скептицизмът на бившия худо-

жествен съвет при СБХ, който невед-
нъж, с вяли непрофесионални мотивиров-
ки е отхвърлял едни от най-силните му 
проекти, а и също така недопускането 
му до общи художествени изложби. Тези 
обстоятелства причиниха унищожава-
нето или изчезването на негови произ-
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ведения, които, смело мога да твърдя, 
сочеха преврат и бяха принос за едно из-
куство на концептуална основа. Лишен 
от възможност да излага у нас, а и поради 
несъгласието му с налагани изисквания, у 
него липсваше желание за подобни изяви. 
В замяна на това участието му в между-
народни симпозиуми и проекти на Запад 
не остана незабелязано.
Проф. Любомир Далчев създаде този 
климат в ателието си, който събуди у 
студентите ентусиазъм и желание за 
излизане от рамките на унижожителния 
академизъм. Като учител проф. Далчев 
не изискваше подчинение, а опитите да 
бъде подражаван бяха немислими и невъз-
можни. Настоящата изложба на Йордан 
Вампоров беше крайно необходима и не 
търпеше отлагане. И въпреки принуди-
телното изчакване галерия „Академия“ 
отвори врати и изложбата стана дъл-
гоочакван факт, осветляващ изворите 
на творческия път на скулптора Йордан 
Вампоров и събуждащ спомена за незаме-
нимото присъствие на големия Любомир 
Далчев в процеса за една прогресивна  
Художествена академия.

Васил Симитчиев
куратор на изложбата

ИЗЛОЖБА НА ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРОВА – VANDA
март 2020
галерия „Етюд“, София

 „О, миг, поспри, ти тъй си хубав!” –  
възкликва Фауст от безсмъртното про-
изведение на Гьоте. Явно той не е знаел, 
че художникът има мощта да спре вре-
мето, а талантливата рисунка някак ма-
гически успява да го върне обратно чрез 
идеята, чувството и откровението. 
Сигурна съм, че Гьоте го е знаел, но е 
имал идеята за произведението тъкмо 
в това сюжетно скеле. Фауст усилено 
и отчаяно е търсил философския камък, 
формулата за превръщането на обикно-
вените метали в злато. Говори се обаче, 
че за да са успешни експериментите, 
трябва да участват малки количества 
от ценния метал. Ако направим паралел 
с рисунките на истинския художник, в 
тях се проявява чрез таланта неговото 
духовно злато. Стойността на карати-
те се вижда в картините – резултат 
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от процес не по-лек от алхимическия. 
В тази изложба виждаме резултати от 
творческата лаборатория на Валя – ри-
сунки на една много талантлива и мно-
гообещаваща художничка със силен и 
чувствен академичен рисунък и храбър 
органичен колорит. 
Рисунката е голямо откровение за ху-
дожника, когато я прави, той не мисли 
дали ще бъде показвана на изложба, как-
то картина, която създава в съответен 
времеви период, формообразувайки я в 
съответствие със замисъла и специфи-
ката на родената причинно-следствена 
връзка. Той съгласува рисунък и колорит, 
създавайки и отглеждайки пространства 
и форми, в цялото и детайлите и в тех-
ните съответствия. В този процес той 
има предвид и се съобразява с гледната 
точка на зрителя, за да бъде разбрана 
неговата идея и сетивно реализирано 
нейното духовно внушение и послание.
Рисунката, истинската, е като енер-
гийно ядро, своеобразна структура, 
която носи заявките за сътворението 
на творческия свят на художника. Ри-

сунката може да трае във времето само 
миг или по-дълго, може да бъде породена 
от възторг пред природата и нейните 
явления, също в съзерцание, изпитание, 
любов и отчаяние, търсене на пътя или 
просто така. Но трябва да присъстват 
силна концентрация и отдаденост, как-
то и нерушима искреност! Необходима е 
и сигурна ръка, изразяваща активна линия 
и деликатно петно – в случая приемаме 
това за даденост, защото художникът 
е Валя. Когато рисунката е истинска и 
сполучлива, тя носи силна първична енер-
гия, мощно и убедително визуализира, 
създава безспорно и убедително идейни-
те кодове. Понякога художникът като 
ментален и съзерцателен транс създа-
ва изображенията, радостно изумен от 
себе си, забравил за малко, че това вече 
се е случвало чрез трите мощни и магич-
ни инструмента – петно, линия и цвят. 
Валентина Григорова се явява със селек-
ция рисунки, правени в различно време. 
Творбите ѝ  в широк сюжетен диапазон 
носят нейната истина, креативни и 
експресивни, интерпретират нейните 
насъщия, избори и противоречия, илюзии 
и надежди, връщат щастливите мигове, 
но също фокусират върху майчинство-
то, един съкровен дълг. 
Някъде рисунъкът на Валя е по-първи-
чен и лаконичен, другаде е виртуозен и 
академичен, но винаги излъчва флуида на 
изживяното, както и нейната непопра-
вима искреност. Можем в пътешествие 
из изложбата да проследим творчески-
те търсения и намирания, но винаги ще 
усещаме пулса на времето и импулса на 
надеждата, защото рисуващият худож-
ник от системата на Валя създава свет-
лините и сенките на истинския живот, 
който живеем тук и сега.

 Ива Владимирова
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ДО БОЛКА РОЗОВО. 
МУЗЕЙ НА ЖЕНАТА – 
КОЛЕКЦИЯ НА АЛЛА ГЕОРГИЕВА 
3 юни – 30 септември 2020
НГ – Къща музей „Вера Недкова“

В съвсем недалечните времена, през юни, 
когато мислехме, че пандемията започва 
да отшумява, в Къща музей „Вера Недко-
ва“ към Националната галерия се откри 
т.нар. „Музей на Жената“ – художест-
вен, колекционерски, активистки, дори в 
известна степен антропологически про-
ект на Алла Георгиева. 
Колекцията и съответно изложбата са 
разделени в няколко тематични блока 
– от билбордове и градска среда, през 
сувенири, предмети от бита, до кукли 
и авторски рисунки. По-долу можете да 

прочетете съкратено представяне на 
музея и избрани тематични сегменти от 
Стефка Цанева.
Изложбата може да бъде видяна до края на 
месец септември.

ЗА МУЗЕЯ 
Попадайки в Къща музей „Вера Недкова“, 
човек би очаквал преди всичко достоле-
пие. Тишина и сдържана аристократич-
ност. Вместо това ни посреща едномет-
рова кукла Bratz от пенокартон и звуците 
на „Only You“ на Eлвис Пресли. А пристъп-
вайки в изложбената зала, ни залива вълна 
от розово и плът, много женска плът. 
В колекцията, събирана над 20 години, 
място намират безброй намерени обекти 
и фотографии, както и авторски произ-
ведения, които покриват целия спектър 
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на сексисткия кич – от кукли и кукленски 
аксесоари за пораснали жени, през симпа-
тично смешни или плашещо вулгарни су-
венири, до снимки и архивни материали, 
документиращи еволюцията на реклам-
ните стратегии за продаване чрез жен-
ски тела. 
Колекцията на Алла Георгиева ни сблъск-
ва с целия онзи кич, който обикновено 
подминаваме с усмивка по крайбрежните 
улици или на входа на някоя туристическа 
забележителност. Това е онзи циничен 
кич, на който подрастващите момчета 
смутено се хихикат, а възрастните мъже 
се смеят с цяло гърло. Онзи кич, който – 
представен тук в горчив концентрат 
– ни кара (поне нас, жените) да се чувст-
ваме неудобно, неприятно, мръсно, омер-
зено. И важното е да си напомняме, че 
този музей не представя отдавна свър-
шила епоха и нейните нрави, а е колекция 
в процес на попълване и до ден днешен. 

РЕКЛАМА 
Сексът продава, казват хората. 
Важно е обаче да се отбележи, че на нас, 
жените, рядко ни се продава секс. Той про-
дава при мъжете. Искате да рекламирате 
автомобилни гуми, автомивка, бензинос-
танция, ауспуси или просто (със сигур-
ност не вегетариански) ресторант, то 
тогава най-добрата рекламна стратегия 
за вас е да сложите красиви голи жени. 
Нищо, че логическа връзка между жената 
на билборда и рекламираните гуми няма.
Рекламата е важен тематичен сегмент 
в колекцията на Алла Георгиева, в който 
са събрани десетки авторски снимки на 
билбордове от самата художничка, както 
и на други автори и приятели, сред кои-
то Стефан Джамбазов, Самуил Стоянов, 
Аделина Попнеделева и други. Колекцията 
от изображения от рекламни билбордове 
проследява еволюцията на родния ни бал-

кански капитализъм, както и на полити-
ките и отношението ни към визуалната 
среда на града. Ако през първото десети-
летие на века градът прилича на джунг-
ла от реклами, сред които тук-таме 
блясват женски прелести и еротика, то 
след 2010-а фрапантните сексуализирани 
билбордове намаляват. Ако градът се е 
хигиенизирал визуално и се е изчистил от 
крайно сексистките реклами, значи ли, че 
се е променило и отношението към же-
ните? 

СУВЕНИРИ 
Сувенирите обикновено са ненужни, но 
пък емоционално заредени обекти. Ин-
дустрията умело дърпа най-тънките 
струни на човешката душа, която в 
търсене в безвремие е готова да плати 
стократно по-висока цена за всеки нис-
кокачествен продукт, идващ от далечна 
Азия. Магнити за хладилник, ключодър-
жатели, кутийки, захарчета, шоколади, 
още ключодържатели, чашки, кукли, фи-
гурки и безброй други дреболии. Общо-
то между тях – гърди, крака, сексапил. 
Женски тела в най-различни причудливи 
и невъзможни пози, които трябва да ни 
напомнят за какво? За хубавите неща в 
живота? 
Колекцията със сувенири в Музея на Же-
ната болезнено напомня за това колко 
дълбоко вкоренени са сексистките сте-
реотипи – не просто в делника, но и в 
малките ни опити да си създаваме спо-
мени от празника. 

КУКЛИ 
Детските кукли не са нищо повече от 
огледало на обществото, в което жи-
веем (такъв е и Музеят на Жената). Те 
отразяват идеалите за красота, мода, 
стереотипите за жените и тяхна-
та роля в обществото в дадена епоха. 
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Така че Барби никога не е била виновна, 
че подтиква момиченца по цял свят да 
гладуват и мечтаят за нездравословно 
тънък кръст и големи гърди. Виновни 
сме ние. 
Куклите заемат особено място в ко-
лекцията на Алла Георгиева. Във фото-
графската работа „Портрети на моите 
кукли” тя представя колаж от всички 
нейни кукли през годините, който се 
превръща в генеалогия на куклите от 
последния век, но и в лична хронология и 
отмерване на времето чрез зашеметя-
ващите промени в идеалите за красота. 
В колажа в редовете портрети на кукли, 
фрапантно различни в своята красота, 
се вмества и автопортрет на Алла 
Георгиева с боядисано като кукла лице. 
Опит за вместване и идентификация, 
който всяко момиче, играещо си с кукли, 

рано или късно предприема. 
Колекцията с кукли поставя особен ак-
цент и върху два от легендарните бран-
да от края на XX и началото на XXI век, 
както и върху съревнованието между 
тях. Barbie vs. Bratz. Барби олицетво-
рява обсесията от невъзможната кра-
сота и невъзможната реализация като 
перфектна домакиня, а впоследствие 
и като учен, астронавтка, инженерка 
или биоложка. А Брац е образът на новия 
celebrity lifestyle, който днес живее свой 
нов живот от плът и кръв в десетиле-
тието на инфлуенсърите. 
За поколения момичета по света въпро-
сът „Барби или Брац“ е от фундамен-
тално значение за ранното им иденти-
фициране с женски ролеви модел. 

Стефка Цанева
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Алла Георгиева / изглед от изложбата
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КОЛЕКТИВНА ГРАФИЧНА 
ИЗЛОЖБА В ГАЛЕРИЯ „МИСИЯТА“
16 юни – 3 юли 2020
галерия „Мисията“, София

Бранко Николов, Емануела Ковач, Весе-
лин Дамянов – Вес, Васил Колев – Vassillo 
и Людмил Георгиев, селектирани от га-
лерия Grafikart, гостуват на Държавния 
културен институт към министъра на 
външните работи със свои графични 
произведения.
Изложбата „НОВО СЪОБЩЕНИЕ“ (New 
message) е фокусирана върху темата за 
все по-динамичния процес на миграция 
и отчуждение в общуването в съвре-
менния глобален свят. Процес, който 
връхлетялата ни социална изолация от 
последните месеци болезнено ни при-
помни. Днес общуването между хората е 
все по-опосредствано – през социални-
те платформи, смартфоните и още куп 
дигитални инструменти. Непрекъснато 
получаваме „ново съобщение“ – в поща-
та си, с апликации като Viber, WhatsApp, 
на месинджъра си. Новото съобщение 
опосредства общуването помежду ни, 
а живият контакт се превръща все по-
натрапчиво в мираж. В изключение, кое-
то остава несподелено преживяване. И 
всичко това, като че ли парадоксално, 
се разгръща на фона на изключителна 
миграция – разместване на културни и 
социално-политически пространства, 
на хора и общности, на смисъл, на съдър-
жание, на етичните и морални граници.
Изложбата е своеобразен коментар и 
творчески опит за отговор към този 
начин на разгръщане на битието, на 
общуване помежду ни, на контакта ни 
със света на изкуството. Тъкмо като на 
игра със смисъла на думите изложбата е 
и специфично ново съобщение, прикан-
ващо и изкушаващо; чрез творби, осъ-

ществени със средствата на различни 
графични техники, да се опитаме да се 
възвърнем към класическите форми на 
общуване, където има истински емоции.
В изложбата Васил Колев – Vassillo се пред-
ставя с няколко портрета, част от еди-
нен цикъл, озаглавен „Крадец на гласове“. 
Тук той сякаш изследва способността на 
образа да бъде посланик на идеи, носител 
на смисъл, оставащ отвъд вербалното. 
Така, досущ като героя от книгата на 
Маркъс Зюсак „Крадецът на книги“, той 
изповядва една малка теория, според 
която: „Хората наблюдават цветовете 
на деня само в началото и в края му, но за 
мен е ясно, че с всеки следващ миг денят 
преминава през множество отсенки и 
интонации. Един-единствен час може да 
се състои от хиляда различни цветове. 
Восъчножълто, напръскано с облаци си-
ньо. Навъсена мрачевина. В работата си 
аз се старая да забелязвам тези неща.“ А 
веднъж забелязани, Васил Колев – Vassillo 
ги овеществява с езика на графиката.
Драматургът е написал, че всички ние 
живеем в горяща къща. Не можем да поз- 
въним в пожарната. Няма изход. Можем 
само да гледаме от прозорец на втория 
етаж как гори нашия дом. Емануела Ко-
вач отказва да се вписва в чужди дра-
матургични линии. Но не с претенция за 
отличителност, за различност, а само 
защото тя има свои сюжети, които съ-
зира от прозореца на обитаваното от 
нея пространство. Гледки към живота. 
Живот, в които никой от нас не може да 
разбере къде се намира – вътре или вън 
от него. И творбите, с които се пред-
ставя в изложбата „Ново съобщение“ – 
„Стаята с мен“, са рефлексия на именно 
това нейно кредо. 
Бранко Николов избира да се представи с 
три фрагмента от цикъла си „Отраже-
ния“. Цикъл, в който границите между 
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конкретно и абстрактно са разтворени. 
„Клоуните се стараеха да измислят 
щастлив и безбурен живот за дошлите 
под цирковия купол и се мъчеха сами да 
повярват, че той наистина съществу-
ва, но събрани в кафенето, до тъмните 
чашки, в които се оглеждаха толкова 
горчиви истини, разбираха, че всичко е 
само една изгубена илюзия“ – пише по-
етът Иван Давидков в есето си „Кафе-
нето на клоуните“. Сякаш препрочитал 
тези думи, Веселин Дамянов – Вес в мно-
жество свои графични отпечатъци пре-
творява тъкмо тези клоуни, излезли от 
кафето на писателя. Клоуни, за които 
илюзията е изгубена, но въпреки това 
всяка вечер изнамират сили в себе си, за 
да излязат отново всред света отвън и 
да изтръгнат от уморените лица на хо-
рата поне една усмивка. Защото всички 
имаме нужда от илюзии, които ни напом-
нят, че сме щастливи. Дори и клоуните 

под небесния купол на живота.
Людмил Георгиев се представя с цикъла 
си графики, озаглавени „Медальон“, кои-
то създава по време на изолацията през 
април-май 2020. Една изолация, която 
сам той определя като „дълго жадува-
но време, прекарано с любовница“, лю-
бовницата графика. Смесвайки различни 
техники, той постига един нов пласти-
чен език, който едновременно го оставя 
верен на собствения му почерк, но и го 
тласка към нови стилистични похвати 
и композиционни решения, позволявайки 
му да ни поведе към една друга история 
от образи. Образи, които приканват към 
съзерцание, но и към игра.

Пламен В. Петров
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Людмил Георгиев / от изложбата Веселин Дамянов - Вес / от изложбата
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ИЗЛИШНО ХВАЛЕБСТВЕНАТА 
КРИТИКА НАСЪРЧАВА 
ПОСРЕДСТВЕНОСТТА В 
ИЗКУСТВОТО

В брой 1/2020 на Бюлетина на СБХ се при-
канва да се представят различни гледни 
точки към проблемите на изкуството. 
Да, има нужда от подобна дискусия, по-
требно е да се чуят повече мнения от 
гилдията, а защо да не се организира и 
конференция, отворена за широката об-
щественост. Конкретно в тази някак си 
подхвърлена бележка, озаглавена „За кри-
тиката“, проблемите пред съвременна-
та оперативна критика не са разграни-
чени последователно, не са степенувани, 
не са отделени и посочени въпросите, 
които стоят пред действената кри-
тическа мисъл, критериите, които е 
призвана да поставя и да отстоява; не са 
набелязани и нейните естетически ори-
ентири и послания. Затова не съм убеден 
доколко сме подготвени за такава дис-
кусия. Все пак, след като сме казали „А“, 
е похвално да продължим напред с изреж-
дането на азбуката.
Често чуваме израза: „В днешно време 
не съществува критика“, отнесено не 
само към изобразителното изкуство, но 
и към литературната продукция, теа-
търа, киното, музиката, архитектура-
та… Формално критиката се появява в 
рубриките за култура в периодичните 
издания, но е обвита в розово и е нап-
ластена с дебел слой захаросана глазура. 
Това е сериозен проблем изобщо за изкус- 
твата днес. Голяма част от оператив-
ната критика е витиевата, наукообраз-
на, терминологично претрупана. Нямам 

намерение да обсъждам нейните съвре-
менни стилистични особености, би било 
прекалено субективно и несериозно, но 
налаганата сега оперативна критика 
обслужва удобно хората, заели се да се 
доказват на полето на изкуството, а не 
самото изкуство. Добрата критика се 
прави от личности, които имат усет и 
точен критерий, които могат да пое-
мат рискове, за да направят пълноценна 
оценка за автор, изложба, проект. Услуж-
ливото безконфликтно редене на думи за 
изявата на определен художник превръ-
ща оперативната критика в претен-
циозно бърборене. От това изкуството 
няма полза, а критиката олеква и се ком-
прометира. 
Излишно хвалебствената критика въ-
вежда в заблуждение и насърчава един-
ствено посредствеността. Добре е да 
бъдем по-внимателни, когато посягаме 
към перото, за да отразяваме изложба. 
Неадекватната критика допринася за 
размиването на критериите така, че 
неведнъж се изтъкват слаби автори, 
а изяви на талантливи творци се пре-
мълчават безпринципно. И често пъти 
в смесения хор крякането на жабите се 
сочи като пример за прекрасно изпълне-
ние, а песнопението на славеите си ос-
тава за самите славеи.
За качествената оперативна критика 
са отговорни и периодичните издания, 
както и цялата ни културна обществе-
ност. Стигаме до темата за свободата 
на словото. Съобразяването с конюнкту-
рата, цензурирането на материалите, 
нагласяването им така, че да са удобни 
за издатели, за медийни собственици и 
за автори, пречи на истинското звучене 
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на публикувани отзиви и рецензии. Тек-
стове с критично съдържание е добре 
по-лесно да намират място в медиите. 
Същевременно нека да се предоставя 
място за различни критически дискусии. 
Надяваме се, че бюлетинът на СБХ ще 
даде добър тон за подобни инициативи. 
Какво става с нашата художествена 
критика днес, къде се изгубиха нейната 
яркост и изразителност, нейната сила и 
инициативност, как се притъпи остро-
тата на перото ѝ? Очевидно е, че тя бо-
ледува, но това не е ли знак, че боледува 
и самото изкуство? През 90-те години, 
когато се налагаше неконвенционалното 
изкуство у нас чрез индивидуални и гру-
пови акции, някои от които се помнят 
до ден днешен, а други – каквато беше 
първата неконвенционална изложба в 
открита градска среда във Враца през 
1993 г. под наслов „Раздвижване на въз-
духа“ (на графика и скулптор Милослав 
Бонов – Мибо и критика Йонко Бонов) – 
останаха отразени само в регионалните 
медии. Тези изяви все пак бяха добър по-
вод за изкуствоведи да направят успеш-
на кариера, а някои от тях дори смогнаха 
да постигнат достойни научни звания. 
Тези инициативи са доказателство, че 
силните пориви в изкуството дават 
плодове и за критическия развой. 
Сега повърхността изглежда спокой-
на, но това е привидно. Изкуството и 
сега е достатъчно динамично и такова 
трябва да бъде. Ролята на критиката е 
не само да бъде негов регистратор, но и 
да го зарежда със своята вдъхновена сло-
весност, с нови идеи и инициативност, 
с творчески провокации. Изкуството 
води диалог със зрителите, но в това 
общуване участва и критиката.
Искам да изразя своето съмнение към 
тенденцията в Съюза на българските ху-
дожници от няколко години да се поощ-

ряват кураторски проекти. Доколкото 
ми е известно, Осмото графично трие-
нале е също кураторски проект. Нямам 
нищо против тази форма на реализация, 
но за съжаление организирането на общи 
художествени изложби не се поощрява, 
броят им е силно намалял. Някои хора на-
лагат мнението, че, видите ли, общите 
художествени изложби са само за изява 
на посредствени или на средни автори, 
които няма къде другаде да представят 
свои работи. Категорично съм против 
такова внушение и не бих желал Съю- 
зът на българските художници да поощ-
рява тази тенденция, превръщайки я в 
своя политика. Общите художествени 
изложби са най-представителните и 
най-обективните форуми за развоя и за 
актуалното състояние на изкуството. 
Естествено те предизвикват най-голям 
професионален и обществен интерес. 
Актуален пример за това е организи-
раната от секции „Живопис“ и „Скулп-
тура“ на СБХ изложба „Портрет“. Да, 
има определени автори, които гледат 
високомерно на общите изложби и де-
монстрират, че е обидно да участват 
в тях. Разбирам, че има среди, които се 
стремят да редуцират броя на „пред-
ставителните“ творци, лансирайки оп-
ределени групи автори. Струва ми се, че 
СБХ е добре да се разграничи от такава 
субективна тенденция, като отстоява 
интереса на всички съюзни членове. 
Искам да призова ръководството на Съ-
юза на българските художници да продъл-
жава традицията на ежегодните общи 
художествени изложби. От тях се нуж-
даят хилядите съюзни членове, нашата 
широка общественост и авторите на 
критически текстове.

Йонко Бонов
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ИКАР ПОД КАРАНТИНА

Преди вече много години принадлежах на 
компания, която обичаше литератур-
ните игри. Една от тях бе посветена 
на „Падането на Икар“ на Брьогел: всеки 
трябваше да напише стихотворение, 
вдъхновено от тази картина. Прочее, 
творба, радваща се на много по-голям 
интерес от страна на поетите, от-
колкото на изкуствоведите. Пишехме, 
разбира се, по репродукции. Аз написах 
„Натюрморт с восък“...
Месеци по-късно обаче в Брюксел стоях 
пред самата оригинална картина и ус-
танових, че „Освен двата розови крака,/ 
очертали лакомата човка на смъртта,// 
при взиране в оригинала се открива/ 
ръката на Икар“... Наложи се да напиша 
„Добавка към едно стихотворение“, а 
оттам и проф. Александър Шурбанов 
включи ръката в текста, с който участ-
ваше в играта… Да, налице беше детайл, 
неподлежащ на възпроизводство в епо-
хата на техническата възпроизводи-
мост, ако припомня прочутото заглавие 
на Валтер Бенямин. Точно този детайл 
произвеждаше поезията и правеше жи-
вия допир с изкуството незаобиколим.
Припомних си тази история по време 
на извънредното положение, когато не 
разполагах с какъвто и да било достъп 
до галериите. Когато произведенията 
на изкуството внезапно останаха сами 
в помещенията на музеи и изложбени 
пространства. Светът, поне за мен, се 
сви, защото възприемах и все още въз-
приемам, условно казано, картините 
като прозорци, като изгледи. Можех да 
изляза извън залата, извън сградата и да 
попадна направо в тях.
А си стоях чинно вкъщи. През ръцете ми 
минаваха томове поезия. Поезия, която 
възприемах като лазарет, като военно-

полева болница. Но нямах жив контакт 
с изобразителното изкуство – и това 
съществено ми липсваше. Станислав 
Памукчиев ми пращаше през месинджър 
своите великолепни рисунки в изолация, 
но интернет ги свеждаше до монолог. 
Само на живо, в галерия „Арте“, можех да 
усетя прорезите зеленинка, да усетя, че 
Човекът се смалява пред аршина на Аг-
неца. 
С други думи, иконите са икони само в 
храма. Или когато реалността е подат-
лива да бъде храм. Ако можех да компен-
сирам по време на карантината библио-
теките чрез разпръснатите навсякъде 
вкъщи книги, с изобразителното изку-
ство това нямаше как да се случи.
Ще кажете, „икони“, „храм“, какви са 
тези работи… ХХI век е. Какви карти-
ни дори… На мен обаче карантината ми 
възстанови усещането за свещеност, 
тоест за работа с неопределеното, с 
непонятното – както в човека, така и 
изобщо в мирозданието. Това действи-
телно е много тревожна работа. Спо-
койно приемане, че има непонятно. Аз 
специално съм дълбоко несъгласен с тер-
мина „социална дистанция“. За мен проб- 
лемът беше физическата дистанция. И, 
разбира се, уязвимостта, интимността. 
Точно тук е непонятното. Непонятно-
то е само на живо.

Марин Бодаков / снимка от Фейсбук
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Първото излизане на 84-годишната ми 
майка след над двумесечен престой сама 
вкъщи беше до галерия „Астри“, за да 
видим „Тоскана“ – изложбата на Милко 
Божков, с когото неотдавна открихме, 
че буквално сме братовчеди. Маски, гел, 
ръкавици, такси… И изведнъж сме не на 
софийската улица „Цар Самуил“, а в Сан 
Джиминяно – ноздрите ми са пълни с 
дъха на смокини, идващ от горещата 
долина, от лежерността на свободата… 
Светът става по-голям. Неразрешим. 
Жив. Непонятен.
Маските… Във времена на карантина и 
всеобща и обезпокоителна неопреде-
леност си отиде и Кристо. Четох към 
края на карантината книгата на сина му 
Сирил и си дадох сметка, благодарение 
на неговите медитативни стихотво-
рения, че е пълно безобразие в случая да 
говорим за опаковки. Да не бъдем чак та-
кива примитиви, не че това не се харчи 
най-много. 
В творчеството на Кристо и Жан-Клод 
имаме наметала, плащове, мантии... 
Всички те защитават нещата. Защи-
тават живота. Те са благородни маски. 
Не маски, а шлемове. Те са нашият арис- 
тократичен отговор на един коронован 
вирус в неясната война. Нашата сигур-
ност.
Кристо ни опакова и си отиде. Но вър-
на свещеността на съществуването в 
епохата на техническата възпроизво-
димост. Всеки от нас се опакова. Стана 
автопортрет на Кристо. Може би за да 
защити изкуството в себе си. Галерията 
в себе си. 
И онази трагична художническа ръка на 
Икар, която не подлежи на никакво въз-
производство.

Марин Бодаков

ЛОГОТО, КОЕТО ГОВОРИ С МОРЕТО 
НА НЯКАКЪВ СТРАНЕН ЕЗИК  
Дизайнът – свободна територия  
за всеки

Свободата на изява и публично изразява-
не е един от най-значимите феномени 
на съвремието. Да, днес е изключително 
лесно да споделиш своята позиция в ин-
формационния поток, да изразиш теза, 
да покажеш способности или дори какво 
си ял и къде си ходил, ако на някого му 
пука за това. Ако ли пък не – пак го на-
прави, нали ти така си решил.
Понякога се случва волността на наша-
та професия да се прояви публично. Сили 
да премерят можещите и неможещите. 
Тогава конфликтът е неизбежен. Вина-
ги има недооценени. Винаги има лоши и 
добри. За съжаление почти винаги ясна 
позиция от властимащите липсва. 
Свободата в действие – отворено съ-
ревнование за излъчване на туристичес- 
ко лого на Бургас.
Трябва да си призная, че публичните кон-
курси през последните шест-седем го-
дини будят у мен неприятното усещане, 
което имам, гледайки евтина руска сала-
та. Знаете ги онези от 26 стотинки на 
щанда в „Била“. Питам се кой ще е жури, 
доколко ще е обективно. Ясни ли са кри-
териите за оценка? Наличен ли е подро-
бен бриф? Уредени ли са авторските пра-
ва, имат ли давност? Какви са точните 
срокове за участие и оценка? Какви ще 
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са ангажиментите за реализация на спе-
челилия проект? Сами се досещате дали 
намирам отговорите.
Не искам да коментирам предложените 
варианти по достойнство. Няма да ко-
ментирам и отличения вариант. Вяр-
вам, че има много по-големи експерти 
от мен, които могат да го направят. 
Недоразумения в типографията, некон-
систентността на букви и графичен 
знак, нелепа цветна палитра, графични 
подходи с ниво сток сайтове, неавтен-
тично изглеждащи мазки на четката, 
колеблива логика на имплементирането 
им, приложимост, скалируемост, банал-
ност на идеята. Можем да си говорим 
за това доста, но това ли е проблемът? 
Творбата има автор, който така е пре-
създал и разтълкувал проблематиката 
на заданието. Не е редно да се съди той. 
Състав от експерти класира предложе-
нията. В журито се открояват имена 
на известни художници редом до хора 
от администрацията на Бургас, които 
имат експертиза в маркетинг, иконо-
мика, туризъм. Непонятно за мен е на 
какви принципи е формирана оценката на 
комисията. Обосновка липсва. Липсват и 
повече тесни специалисти в сферата на 
бранд идентичността.

Това мълчание дава почва за съмнения 
за тенденциозно съдийство. Поражда и 
коментари, свързващи журито и излъ-
чения победител като членове на една 
академична общност. И все пак образо-
ванието не е критерий и не е оповесте-
но като такъв. Мерило за това какъв 
професионалист си са плодовете на тру-
да ти – реализирани проекти, клиенти, 
качествено съдържание и признание в 
сферата ти на заетост. Обучението е 
само начален тласък. После има доста 
катерене, за което трябват мускули и 
мотивация. Познавам педагози от НХА, 
които горят, за да предадат знанието 
си. Знам и за такива, в които пламъкът 
отдавна е изгаснал. Намесата на послед-
ните считам за изключително вредна 
и дискредитираща институцията. На-
дявам се новото лого на Бургас да не е 
резултат от такава. Ако налични бяха 
безкомпромисни критерии и обоснована 
експертна оценка, не би имало място за 
подозрения и недоверие.
Друг е въпросът редно ли е конкурс за 
туристическо лого на град Бургас да има 
подобен формат. Това ли ще запълни лип-
сата на културен живот, на качествен 
туризъм?! Не ми се иска да вярвам, че 
конкурс за туристическо лого е реше-
нието на проблемите на града. Не ми се 
иска да вярвам, че някой е заложил кон-
курс за графичен знак като точка от 
маркетинговата си стратегия за разви-
тие. Не ми се иска да вярвам, че такава 
изобщо отсъства.
Отворените конкурси дават прекрас-
на възможност за изява на млади и нео-
питни художници, както и на експерти 
с години практика зад гърба си. Подобно 
съревнование в много случаи е полезно 
както за самите автори, така и за ком-
панията, бранда, институцията, която 
го инициира. Част от преимуществата 
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Конкурсът / Организатори: Община Бургас, 
НХА и Международното триенале на сценичния 
плакат.
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са широката публичност, изобилието от 
варианти за избор и всичко това на по-
рентабилна цена. Но едно е да се направи 
публичен конкурс за дизайн на последния 
модел маратонки на бранда Х, а съвсем 
друго – на туристически град Бургас.
Нека да се предложи качествено задание, 
с явни и легитимни правила на чети-
ри-пет реномирани студия, независими 
творци или агенции. Хора, изградили име 
чрез проектите, опита и ранга на клиен-
тите си. Нека да се обяви първоначален 
бюджет за този първи тур, който да 
се разпредели на всички, за да е честно 
заплатен трудът им. А след като се из-
бере титуляр, да му бъде предоставена 
възможността да доразвие предложе-
нието си срещу допълнителен хонорар. 
Развитието на туризма в Бургас изисква 
сериозно отношение и хора, които да се 
заемат с тази нелека задача. За спекула-
тивен дизайн има редица платформи. Там 
може да направите лого на кварталната 
бакалия в Айдахо Спрингс в конкуренция 
с десетки или дори стотици дизайнери 
от цял свят. В съревнованието няма 
нищо лошо, но аз не вярвам, че визуални-
те идентичности на институции и цели 
градове трябва да се решават посред-
ством подобен избор.
Да, какъвто и подход да се избере, но-
вото лого не би било одобрено от все-
ки. Да, винаги ще има много недоволни. 
В човешката природа е да не харесваме 
новото, да отричаме това, което не 
разбираме. Може и аз да не го харесам. 
Но тази идентичност ще има много 
по-голям шанс да изпълни функцията си 
– по-добър облик на града ни, който да 
опакова един добър продукт. Продукт, за 
чието качество са отговорни бизнесът, 
жителите и управниците.

Пламен Мотев

НОВО МАЩАБНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Новоизлязлата монография на проф. 
д.и.н. Спартак Паскалевски „Ел Греко – 
Прозренията на Духа“ впечатлява с ин-
тердисциплинарната си проблематика. 
Насочена е към вниманието на изкус-
твоведите и на интересуващите се от 
история и теория на изкуството. Уни-
калното в подхода си изследване върху 
творческото формиране на Ел Греко и 
неговата епоха е резултат от много-

годишни научни проучвания. Застъпе-
ните в книгата отделни аспекти от 
теорията и художествената практика 
на Средновековието, Оствизантизма и 
Ренесанса авторът представя успешно 
на конференции и симпозиуми, състояли 
се у нас и в чужбина, в периода от 1996 
до 2004 г. 
По време на специализации в Италия 
(1996 – 1999) авторът получава три пос-
ледователни награди като признание 
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Прозренията 
на Духа
El Greco - 
Eingebungen 
des Geistes

ТЕМТО

	 Ел	Греко	–прозренията	на	Духа
    На  фона на изпълнения с трагизъм ХVІ век, епоха на властови глобалистки 
тенденции, на географски открития, териториални експанзии, конфликти 
и религиозно съперни чество се анализира интерпретацията на научните, 
философските и културните взаимо действия в ренесансовия диалог, актуализиращ 
антични, елинистични и християнски ценности в художествения опит.

    Изследва се формирането на твореца Ел Греко в контекстa на художествените 
процеси от Поствизантинизъм към Постренесанс, Маниеризъм и формиращ се 
мистичен ба роков експресионизъм. Разкриват се духовните корени, диалогизмът 
на естетичес ки те му нагласи и еволюцията на художествения му образен свят. В 
конкретните пластични форми се представя синергийната уникалност и мистичност 
на жи во писния му език и неговият експресивен изказ.

 
	 El	Greco	–	Eingebungen	des	Geistes
    Auf dem Hintergrund des mit Tragik gekennzeichneten 16. Jahrhunderts, einer Epoche 
wissenschaftlicher Entdeckungen und globaler Machtbestrebungen auf dem politischen 
und religiösen Bereich, sowie des Zeitalters europäischer Expansion nach Übersee, wird 
die Interpretation wissenschaftlicher, philosophischer und kultureller Wechselwirkungen 
im Dialog über die in der Renaissance aktualisierten antiken, hellenistischen und 
christlichen künstlerischen Werte einer Analyse unterzogen.

    Untersucht wird die Entwicklung der schöpferischen Persönlichkeit El Grecos in 
Verbindung mit den künstlerischen Prozessen, beginnend mit dem Postbyzantinismus 
und Postrenaissance bis zum Manierismus und der sich herausbildenden mystischen 
Barock-Expression. Erläutert werden geistige Wurzeln, Ästhetik und Entwicklung seiner 
künstlerischen Bildwelt. In den konkreten plastischen Formen kommt die synergetische 
Einmaligkeit und die Mystik seiner Malsprache und ihr expressiver Ausdruck zum 
Vorschein.  

     

Ел Греко – прозренията на Духа 
Корица на книгата
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за оригиналния си аналитичен изследо-
вателски подход. За интерес към лич- 
ностното и творческото присъствие 
на Спартак Паскалевски в областта на 
културата и историята на изкуството, 
както и към представянето му на между-
народни художествени форуми, говори и 
публикацията „Нишки от един творчес- 
ки разговор“ на проф. Рикардо Бутафа-
ва в сп. „Аrtе Cristiana“. Общуването 
му с научни авторитети, изследващи 
проблемите на Ренесанса и маниеризма, 
съпътстват по-нататъшната му ра-
бота. Знаменателно е сътрудничест-
вото му с професор Бруно де Марки при 
осъществяването на редица научно-ху-
дожествени проекти през периода 1998 
– 2004 г. Признанието си към интелек-
туалния кръг около професор Де Марки, 
обединяващ учени от Франция, Италия, 
САЩ, Израел, Великобритания, Канада 
и пр., Спартак Паскалевски отразява в 
посвещението върху началната страни-
ца на книгата: „На проф. Бруно де Марки, 
който съграждаше мостове от човешки, 
културни и цивилизационни хоризонти.
За осъществяване на изследователския 
си замисъл Спартак Паскалевски про-
вежда системни проучвания в европей-
ски библиотеки, анализира значителна 
по обем научна литература, свързана с 
творчеството на Ел Греко, обръща спе-
циално внимание на Гръцкия институт 
във Венеция и дейността на неговите 
сътрудници, особено на Н. Панайотакис 
и проучванията му във венецианските 
архиви. Литературата от 273 заглавия 
отразява значителна по обем информа-
ция, включени са множество публикации 
от юбилейни тематични каталози на 
галерии от Европа и САЩ, притежаващи 
творби на Ел Греко, както и актуални 
сборници, посветени на художника, кои-
то очертават постигнатата до този 

момент степен на информираност по 
отношение личността на Ел Греко. По 
инициатива на професор Никос Хаджини-
колау в Университета на Ретимно на о. 
Крит се провеждат научни симпозиуми, 
публикациите от които съдържат при-
носни изследвания на изтъкнати учени 
от цял свят, които разширяват не само 
представите за художника и неговото 
време, но разкриват и все още неразре-
шени въпроси. 
В многоаспектния си научен анализ Спар-
так Паскалевски прилага системен под-
ход, концептуално осъществен от него 
първоначално в издадения през 2008 г. 
монографичен труд „Проекции на сакрал-
ното в изкуството на балканските ху-
дожници от 20-40-те години на ХХ век“. 
Дефинираните в труда понятия „модус“, 
„технус“ и „проекция“ са приложени в 
аргументацията и на настоящата ра-
бота. Концептуалните им функции са 
основата, върху която авторът разгръ-
ща интерпретацията си при изследване 
на многопластовите културни взаимо-
действия и съответния художествен 
контекст, характерен за философско-
теоретичните, културологичните и 
естетично-художествените процеси 
през ХVІ век. Похвална е изработката 
на внушителния Именен показалец, в 
който са обхванати 1578 лични и местни 
имена. Във формата на диалог в т.нар. 
Postscriptum се засягат отделни аспекти 
относно замисъла на книгата и процеса 
на нейното реализиране и се прави преход 
към Приложението, в което са предста-
вени три авторови интерпретационни 
серии (Ортогонии, Фонокриптограми и 
Елипсизматични студии), посветени на 
Ел Греко.
В отделните тематични части на мо-
нографията Спартак Паскалевски из-
следва конкретни страни на изпълнения 
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с трагизъм ХVІ век, епоха на властови 
глобалистки тенденции, на географски 
открития, териториални експанзии, 
конфликти и религиозно съперничество. 
В динамично променящия се многостра-
нен културен диалог редом до историчес- 
ки очертаните контексти на Италия, 
Франция и Испания с техните локални 
особености се отделя специално вни-
мание на многопластовата духовна и 
сакрална памет на Средиземноморието 
(част VІІ), предопределяща ценностна-
та система на Европа. Формиралата се 
в процеса на историческия ход сакрална 
мрежа на християнството, свързана със 
съдбата на първоапостолите, придава 
символни значения на духовната памет: 
за Рим – с апостолите св. Петър и св. 
Павел, за Венеция – със св. Марко, за Ис-
пания – със св. Яков. Именно с тяхното 
евангелско мисионерство е свързан об-
разният фундамент на византийската, 
ренесансовата и постренесансовата об-
разна система и художествена практика.
На фона на извършващите се промени в 
европейската култура от ХVІ век Спар-
так Паскалевски анализира мисловните 
нагласи в интерпретацията на опре-
делящи научни, философски, естетич-
но-творчески и художествени взаимо-
действия. Авторът представя творчес- 
ката еволюция на Ел Греко в контекста 
на маниеристичния и предбароковия 
диалог, актуализиращ елинистични и 
християнски ценности в художествения 
опит, протичащ в различни по своите 
стилови нагласи школи сред творците 
на Италия и Испания. Творческото и 
личностното разгръщане на Ел Греко е 
проследено в контекста на локалните 
взаимодействия в художествените сис-
теми на различни по място и време че-
тири периода в неговото изкуство – на 
о. Крит, във Венеция, в Рим и Испания.

В изкуството на Венециански Крит (част 
І) традиционната иконописна практика 
съхранява духа на поствизантинизма и 
същевременно адаптира художествени 
елементи под влияние на италианското 
изкуство. В художествения живот на 
Венеция (част ІІ: Идеи и хоризонти на 
хуманизма) античното, готическото и 
византийското наследство се развива 
новаторски и се обогатява с пластични 
идеи на ренесансовата образна система. 
Наред с идеите за универсума в архитек-
турата и музиката, култа към книгата 
и нейната памет творческият елит на 
Венеция импулсира интелектуалния и 
художествения живот между възвише-
ните пориви на идеалното и виталната 
сила на пародията.
Култовият и сакрален център Рим (част 
ІІІ: Между вечното и временното) е ана-
лизиран в динамиката на променящите 
се значения на Вечното и Временното, 
амбициите на теокрацията в духа и нор-
мите на Контрареформацията и новата 
роля на твореца в изкуството. Спартак 
Паскалевски проследява влиянието на 
откритите оптикомагични аспекти на 
катаоптриката в контекста на инова-
тивния потенциал на индивидуалния ма-
ниер, естетиката на Ломацо и експери-
ментализма в италианското изкуство. 
На фона на доминиращите ритуали и 
властови знаци в ореола и сянката на 
императорския триумф в Испания (част 
ІV: Власт и триумф) авторът акцентира 
върху съдбата на идеите, свързани с ху-
манизма. А сакралният престиж на Толе-
до (част V: Дух и екстаз) е разкрит в осо-
бената духовна атмосфера както чрез 
специфичната роля на испанския инте-
лектуален елит, така и чрез духовната 
сила и екстатичния порив на испанския 
мистичен опит.
В част VІ (Вдъхновение и креативност) 
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авторът отделя внимание на ателие-
то на Ел Греко в Толедо. В съчетанието 
на традиционни иконографски модели и 
иновативни варианти, белязани с експе-
риментална чувствителност, се разкри-
ват изразните възможности на новите 
средства на графичния печат, свързан 
както с нуждите на испанския художест-
вен пазар, така и с необходимостта от 
репродуциране на утвърдени живописни 
творби. Опирайки се на колекцията от 
ценни книги в личната библиотека на 
художника, документирани в описа на 
неговия син Хорхе Мануел, Паскалевски 
разкрива особения ментален свят на Ел 
Греко. Научните интереси, нагласите 
към неизследвани нови хоризонти и мен-
тални хипотези, които оживяват ели-
нистични идеи, а чрез конструирането и 
прилагането на астролабията стимули-
рат възникването на идеи за визуализи-
ране на вселенската геометрия в света 
на сакралното, моделират представите 
за безкрайното като хоризонт и смисъл 
на изкуството. 
Ролята на античния и византийския 
мисловен свят от представи е анализи-
рана в „Мистагогия на пространство-
то и неговия иконичен логос“ (част VІІІ: 
Духовният свят на Ел Греко). С очер-
таните концепти „модус“, „технус“ и 
„проекция“, конституиращи сакралния 
феномен, Спартак Паскалевски анализи-
ра универсалния с духовните си послания 
индивидуален образен свят и пластичен 
изказ на Ел Греко. Чрез системно по-
раждащите понятия на византийската 
менталност „парагогон“, „перихоресис“, 
„тема“ и „схесис“ авторът прониква 
аналитично в Художествения свят на Ел 
Греко (част ІХ) и неговите формообразу-
ващи принципи. В част Х (Дух и материя) 
уникалният стил на художника е анали-
зиран като синергия на одухотвореност 

и въплътеност от функционирането на 
конституиращите художествения език 
елементи: пространство, форма, цвят и 
светлина.
В труда на Спартак Паскалевски са на-
лице редица приносни моменти, кои-
то заслужават безспорно по-обстойно 
представяне. В обобщение следва да се 
подчертае постигнатият от авто-
ра внушителен енциклопедичен срез на 
многопластовите идейно-философски 
и художествени процеси на цял век. За 
пръв път се обръща внимание на артис-
тичната другост на Ел Греко и на Анто-
нио Василаки в художествения живот 
на Венеция. За да разкрие спецификата 
на художествените процеси през ХVІ в., 
авторът разглежда във взаимодействие 
кодифициращата система на Джовани 
Ломацо, аурата на индивидуалния маниер 
и нагласите към катаоптрични експери-
менти през този период. Приносна е ре-
конструкцията на менталния и духовния 
свят на Ел Греко въз основа на библио-
теката на художника, както и анализът 
на идеалните и символните проекции на 
представата за Вселенска хармония чрез 
емпиричната актуализация на астроно-
мическия инструмент астролабия. Ин-
терес представлява предположението 
на автора за вероятната обвързаност 
на Ел Греко с малтийския орден. Уника-
лен е подходът на Спартак Паскалевски 
при осъществената от него интерпре-
тация на образно-пластичния език на Ел 
Греко като синергиен феномен.

Румяна Златанова
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Николай Коев, Татяна Антонова /  
от изложбата

От 5 до 19 декември 2019 в 
Център за образование, нау-
ка и култура ProjectLab в Со-
фия се състоя съвместната 
изложба ,,Флорисценции'' на 
Николай Коев – скулптура, и 
Татяна Антонова – принто-
ве. Николай Коев представи 
в шест бронзови пластики 
своята идея за природно съ-
вършенство, в цикличното 
развитие на формите. В свои-
те 11 ,,фрагмента'' Татяна Ан-
тонова търси начин със сред-
ствата на дигиталния печат 
да преоткрие отделните час-
ти на едно цяло, да постави на 
една линия минало и настояще 
в опит да бъдат заличени гра-
ниците помежду им.

Георги Янков / Постреализъм 

От 18 февруари до 12 март 
2020 в столичната галерия 
One Георги Янков предста-
ви изложбата си „Объркана 
комуникация II – Постреа-
лизъм“. Доказан майстор на 
плакатното изкуство и гра-
фичния дизайн, в тази излож-
ба той е заложил на маслени 
платна, среден формат. В 
тях наблюдаваме типичното 
за него балансиране по тънка-
та граница между сериозното 
и шегата.

 

Васко Славков /  
Ситуация на преминаване 

В изложбата „За депо“  
(22 февруари – 31 март 2020) 
в софийската галерия Depoo 
участват 11 автори, обеди-
нени около идеята за концеп-
туален склад. Художници от 
всички краища на Европа и 
разнородни форми на дисци-
плинарния регистър съста-
вляват своеобразното ядро 
на Depoo – Алена Милелова 
(CZ), Васко Славков, Светлин 
Балездров, Кристина Марко-
ва, Милчо Андреев (BG/GB), 
Полина Христова, Николай 
Владиславов GLOU, Ники Шу-
шулов (BG/CZ), Невена Коле-
ва, Теодор Лихо, Христо Гелов 
(BG/ES). 

Стилияна Узунова / от изложбата

Стилияна Узунова показа из-
ложба живопис в бургаската 
галерия „Пролет“ от 10 до 29 
юни 2020. Заглавието „Път“ 
обединява 20 платна, вдъх- 
новени от преживяванията 
на художничката по време на 
двумесечната ѝ творческа 
резиденция в ателиетата на 
Сите де-з-ар в Париж през 
2019 г.

Райна Стоймирова / от изложбата 

Райна Стоймирова бе дома-
кин в „Къщата на София“ с 
изложбата си „Зов за завръ-
щане“ (18 юни – 7 юли 2020). → 
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→ Половината от картините 
са създадени в периода на изо- 
лация – време, което худож-
ничката определя като време 
за съзерцание, вглъбяване и 
преосмисляне на форми и сю-
жети, за извеждане на нови 
колоритни фрагменти. 

 

Божидар Бояджиев / от изложбата 

От 11 юни до 24 юли 2020 
софийската галерия „Кон-
траст“ представя изложба 
на Божидар Бояджиев. Живо-
писни творби, работи върху 
хартия и обекти, споени кон-
цептуално, са свързани с про-
екта (назоваване на времето 
и мястото), вдъхновен от 
поклонническите посещения 
на автора на Атонския полу-
остров. „Отвъд усилието да 
определя значенията, които 
изпълват Атон, през опити-
те да ги дефинирам изпитах 
желание и нужда да порисувам 
пряко. Да се позовавам пряко 
на видимото през увеличи-
телното стъкло на концеп-
цията за „рисуване от нату-
ра.“ 

Трета изложба в Русе показа 
графикът от Добрич Геор-
ги Атанасов – 40 рисунки, 
населени с реалистични и 
фантастични фигури. „Вра-
ти в пространството“ бе 

открита на 20 май 2020 пред 
Художествена галерия – Русе. 
Авторът споделя, че вдъхно-
вение за него са световната 
литература и нашата изящна 
словесност, митологията, ан-
тичната история и Библията.

Ивайло Цветков / Циолковски 

Ивайло Цветков получи спе-
циална награда от междуна-
родния конкурс за карикатура 
Cairocatura 2020 в Египет за 
„Портрет на Константин 
Циолковски – руски ракетен 
учен“.

„Игра с нищото“ - изложба на 
Боряна Петкова и Михаил 
Михайлов, представя гале-
рия „Структура“, София, от 
8 юли до 1 август. Изложбата 
включва рисунки, обекти, кни-
га от рисунки, видео. Тя насоч-
ва вниманието на зрителите 
към незабележими на пръв по-
глед неща (прах, обикновена 
линия с молив), като им прида-
ва ново значение и смисъл.

Десислава Минчева / Мъжка фигура 

В камерното пространство 
на софийската галерия 
„Арте“ бяха показани пасте-
ли на мъжки тела и портре-
ти на Десислава Минчева 
и четири големи керамични 
женски фигури и композиции в 
метал на Кирил Матеев. Из-
ложбата „Жените и мъжете“ 
бе открита на 10 март 2020 
и… като много други остана 
затворена. Двамата автори 
показват творбите си заед-
но за втори път, 40 години 
след първия. 

 

Кирил Матеев / керамични фигури
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Явор Попов / от изложбата 

Току-що открита на 5 март 
2020, изложбата скулптура на 
Явор Попов остана под ключ 
в галерия „Алма матер“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“ за-
ради карантината. След от-
варянето ѝ обаче изложбата 
може да бъде разгледана до 
края на юли.

Бели нощи Майданарт 2020 / постер

Български художници участ-
ваха в първата международна 
онлайн изложба „Бели нощи 
Майданарт 2020“ (на гале-
рия „Майданарт“ – Сърбия). 
Журито избра творби на 417 
автори от 42 страни.

Художествена галерия – Русе 
представи от 10 до 28 юни 
изложба на Даниел Дянков 
със специалното участие на 
Емил Попов с три скулпту-
ри. Тридесет и пет творби 
съставят циклите „Другият 
живот“, „Нощни записки“, 
„Вечеря“. Изложбата е съ-
пътствана от каталог, а по-
сетителите могат да видят 
и стихосбирката на Даниел 
Дянков „След точката“ с ри-
сунки на Милко Божков.

Даниел Дянков / Вечеря

 

Евгени Недев / от изложбата 

На 4 юни 2020 в Художест-
вена галерия „Илия Бешков“ 
– Плевен бе открита из-
ложба на Евгени Недев. Под 
наименованието „Стълкно-
вение“ / „Collision“ са събрани 
25 абстрактни живописни  
платна.

Корица на албума

СГХГ отбелязва 130 години 
от рождението на художни-
ка с изложбата „Константин 
Щъркелов. Скитникът са-
мотник“, която продължава 
до 30 август 2020. Куратори-
те Аделина Филева, Красимир 
Илиев и Пламен Петров пред-
ставят живота и творчест-
вото на Константин Щърке-
лов през снимки, лични днев-
ници, спомени, писма на него-
ви съвременници, публикации 
в печата и, не на последно 
място, чрез произведенията 
на художника. Изложбата е 
съпътствана от двуезичен 
албум (470 страници).

 

Константин Щъркелов / от изложбата
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i n  m e m o r i a m

ВЪЗХВАЛА ЗА ХРИСТО

По повод смъртта на Христо Явашев 
изслушах и изчетох много от оповес- 
теното, от истината до нихилизма 
на отделни хора. Американската преса, 
Елисейският дворец публикуваха мате-
риали за творчеството му, а български-
те официални фактори се спотайват да 
възхвалят един българин, направил тол-
кова много, за да се чуе, че на планетата 
има България.
Мисля, че от отдалечеността на го-
дините и от позицията на възрастта 
трябва да кажа няколко думи за моя със-
тудент Христо, с когото бяхме заедно 
в ателието на Дечко Узунов, с когото 
делихме една палатка в казармата. Бях- 
ме приятели и мечтаехме да направим 
чудеса по големия път на Изкуството. 
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Още от годините 1953 – 1956 Христо 
беше явление в Академията. Той по-
стъпи толкова подготвен за своите 
18 години, че, мисля си, академичното 
образование едва ли можеше да му даде 
още нещо. Неговите етюди от първата 
година респектираха. Днес са в музея на 
Академията. Той беше жаден за съвър-
шенство. Беше обсебен и благословен 
от Всевишния. С него обикаляхме полята 
и оборите на село Равно поле, за да ри-
суваме животни. Тогава кооперираното 
стопанство беше актуална тема. За 
една нощ той направи много и завър-
шени композиции, които се следяха от 
другите курсове. Христо беше работо-
холик, вярваше в своята мисия и успя да 
учуди света. В казармата след километ-
рови походи и учения ние падахме изне-
мощели, а той взимаше своята дъсчица 
със закачени листове и почваше да ни 
рисува. През 1974 г. в Париж срещнах на 
„Плас дьо Тертър“ един художник маке-
донец, който каза за Христо: „Имаше 
един българин тук през 1968. Беше тол-
кова добър, че всички искаха той да ги 
портретува. Югославяните го прогони-
ха, защото им отнемаше препитание-
то.“ Вероятно срещата му с Жан-Клод 
бе оня феномен, който създаде познато-
то явление.
Неговите усилия го доведоха до ново 
схващане, до нов поглед към изкуство-
то, до НОВА гледна точка. Той се отказа 
от общоприетите прийоми за изобразя-
ване на социалните проблеми на общес- 
твото. Отказа да портретува нашето 
ефимерно съществуване, да бъде част 
от интериора и мемориалните символи. 

Той намери своя път другаде. Използ-
вайки морфологията на природните да-
дености и известни символни обекти, 
той ги преобрази и създаде необичайни, 
уникални по мащаб и въздействие твор-
би. Христо е явление, което обогати 
духовните кръгозори на съвременната 
цивилизация.
Често си задавам въпроса как щеше да 
се реализира той, ако беше останал у 
нас. Отговорът е лесен. Съдбата на не-
говите съкурсници е известна. Наричаха 
ни „Златният курс“ на Художествената 
академия – Димитър Киров, Георги Бо-
жилов – Слона, Йоан Левиев, Светлин 
Русев… Въпреки някои талантливи ин-
терпретации ние не можахме да пре-
одолеем познатите прийоми и да про-
меним световните образци. Увлечени в 
усилията на ежедневието, ние обслуж-
вахме конюнктурата. Нерядко ставахме 
свидетели и участници в стълкновения 
и бури в чаша вода. Остана ни носталги-
ята в очакване на нещо голямо, което би 
могло, но не се е случило.

Иван Б. Иванов 
София, 3 юни 2020 г. 
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Атанас Атанасов / Портрет на Камелия

В ПАМЕТ НА КАМЕЛИЯ МИНЧЕВА
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В словесното си общуване често излиза-
ме от дълбоката интимност на личното 
преживяване и губим комфорта на същин-
ската ни неизразима чувствителност. 
Човек едва ли би могъл напълно да разкрие 
и да сподели истинските си емоции и въл-
нения. Има тънки нюанси, за които труд-
но се намират думи, а има думи, които по 
различен начин докосват всеки. Лесни и 
мъчни, отнесени и точни…
Докато си мислех за Камелия, при опити-
те да сглобя изреченията в този текст, 
часове наред не можех да се освободя от 
притеснението за отговорността на 
думите. Не можех да се отърся от усе-
щането за абсурда на ситуацията при 
онзи миг, в който гласът ми ще трябва 
да прозвучи.
Мислех си за Камелия, седнал сред късче-
тата, разхвърляни от тригодишния ми 
син пъзели със сцени от филма „Играта на 
играчките“, и се мъчех да подредя карти-
ните на моите близки и далечни спомени, 
свързани с нея. От едно паднало на пода 
парченце ме гледаха сините очи на веч-
но усмихнатия Баз „Светлинна година“ и 
ми напомняха за усмивката и влюбения в 
изобразителното изкуство светъл и лъ-
чезарен поглед на една от най-добрите, 
най-верните приятелки на художниците. 
Струва ми се, че всичките тези свои пос- 
ледни три по десет години от играта на 
живот, годините на галерията „Арт 36“, 
Камелия напълно съзнателно и сериозно, 
без да се взима съвсем насериозно, по при-
ятелски искрено, честно и добросърдечно 
отдаде на голямата си страст, на любов- 
та си към изобразителното изкуство и 
създателите му. Нашите произведения 

придобиват истинска стойност едва 
тогава, когато намерят своите цените-
ли. За художника от особена важност е 
да открие подходящото пространство, 
в което да експонира творбите си пред 
публиката. Колкото и да е вглъбен в себе 
си един творец, колкото и да си е само-
достатъчен, на определен етап ще му е 
нужно споделянето и общуването в прос-
транството. 
И тук именно идва изключително важна-
та роля на галериста като на един спе-
циален, деликатен посредник между из-
куството и публиката, между твореца и 
ценителя, но и като своеобразен рефлек-
тор за авторската самооценка и самоо-
съзнаване, като лакмус за качествените 
стойности и катализатор в процесите 
на творческото усъвършенстване.
Е, има хора, които притежават точно 
такъв талант, а на някои от тях нещата 
им се получават и с особена лекота. Или 
поне така изглежда… Камелия беше от 
този тип. Като в игра, като на шега, без 
излишна претенция изложбите в „Арт 
36“ се превръщаха в събития, въпреки 
камерното пространство, независимо 
дали се представят най-големите като 
Георги Баев, Иван Кирков, Георги Божилов, 
Генко Генков, Цанко Панов или Георги Три-
фонов… (светла им памет!); дали на ход са 
следващите генерации: Вихрони Попне-
делев, Румен Жеков, Атанас Атанасов, 
Момчил Георгиев…; или пък дебютират 
съвсем млади автори, студенти дори… 
(Над 200 са имената на авторите).
Фотообективът на една много специ-
ална личност и също добра приятелка 
на художниците, Ани Петрова, е уловил 
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част от тези стотици паметни мигове 
от пъстрия столичен културен живот 
именно тук, при Камелия, в галерия „Арт 
36“. Ани е автор на внушителна колекция 
портрети на колцина известни, обичани 
и интересни български артисти, както и 
на фотографии, запечатили незабравими 
кадри с моменти от откриванията на 
техните изложби тук, на това необик-
новено място. 
Отбрана част от нейните творби виж-
даме в настоящата изложба, организира-
на в памет на създателката на „Арт 36“, 
първата частна столична галерия, съ-
ществувала от времето след падането 
на тоталитарния режим досега. 
Не по-малко вълнуваща днес е и срещата 
ни със селекцията от тези невероятни 
портрети на Камелия, направени от ня-
кои от най-любимите ѝ художници и при-
ятели: Чавдар Петров, Драган Милев –  
Дари, Веско Велев, Донка Павлова, Илиян 
Савков, Светлин Русев, Дафина Молло-
ва, Генко Генков, Станимир Желев, Ата-
нас Атанасов, Елена Панайотова, Гълъб  
Гълъбов.
От студентските години си спомням 
ясно първата ни визита в „Арт 36“ по 
препоръка на преподавателите ни в ака-
демия „Жул Паскин“ Николай Майсторов, 
Цанко Панов и Долорес Дилова… Тогава се 
запознахме с Камелия. Изложбата, която 
посетихме, беше „Живопис в бяло“ на Ге-
орги Баев, а годината 1993, ако не греша. 
Оттогава датират симпатията, непри-
нудените взаимоотношения, приятел-
ството, както и последвалите случайни 
или предизвикани срещи, най-вече по 
повод различни изложби и други култур-

ни събития, срещи, каквито мнозина от 
нас вероятно са имали удоволствието да 
преживеят.
Днес, още в тъмно утро, по стар навик 
разлистих „Размисли за всеки ден“ от Со-
гиал Ринпоче. На страницата с днешната 
дата (9 юни) пише: „След като сме вза-
имосвързани с всичко и всеки, дори и най-
малката ни и незначителна мисъл, дума 
или действие оказват истинско влияние 
в цялата вселена.
Хвърлете камък в някое езеро. Вълнич-
ките се сливат една с друга и пораждат 
нови. Всичко е взаимосвързано и неот-
делимо – разбираме, че сме отговорни за 
всичко, което правим, казваме или мис- 
лим, отговорни сме за себе си, за всички и 
всичко останало в цялата вселена.“
Струва ми се, че този цитат има някак-
ва връзка с ролята, която Камелия изигра 
за българското изобразително изкуство 
през тези три десетилетия.
Има връзка с онова, което Камелия оста-
ви в сърцата ни.Има връзка и с отговор-
ността на всеки от нас да пази и нейна-
та памет и да съхранява топлината на 
чувствата си. Нужна е съпричастност и 
надежда, че навярно за всеки от нас ще 
е възможно, макар и с нещо мъничко, да 
помогне. И с горещото ни желание да не 
допуснем забравата да я погълне.

Светлина по небесните пътища на една 
светла душа! 
А сега сякаш надеждата на всички е свър-
зана с желанието галерията да продължи 
своя живот…

Любен Генов, 9 юни 2020
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МИХАИЛ КАМБЕРОВ (1952 – 2020)

Михаил Камберов е един от най-награждаваните и титулувани 
в чужбина български художници, известен с изключителната си 
продуктивност. От 1997 г. е почетен член на Международната 
академия за съвременно изкуство в Белгия и на Европейската 
художествена група на Националната федерация на културата 
на Франция. Два пъти носител на „Златно платно“ за цялост-
но творчество, носител на почетната награда на „Творец на 
днешното време“ и носител на Рубинената награда на Франция 
(2004). През 2004 г. е удостоен с най-високото звание доктор 
хонорис кауза на Международната академия за съвременно изкус- 
тво в Белгия.
След 1990 г. представя изкуството си в самостоятелни изложби 
в Токио, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Виена, Лондон, Париж, Мар-
силия, Варшава, Брюксел, Брюж, Скопие, Охрид и други.
Учредител е на фондация „Камберов“, целяща развитието на 
българското изкуство.

СТЕФАН ЕНЕВ (1968 – 2020)

Стефан Енев е роден в София. След Художествена гимназия 
„Илия Петров“ завършва специалност „Промишлени форми“ 
в НХА през 1994 г. Специализира информационни технологии в 
StudioMetropolis, Брюксел.
По занятие се насочва в областта на графичния дизайн и предпе-
чата. Но постоянна негова страст остава фотографията. От 
2008 г. е хоноруван преподавател по фотография и аудио-визуал-
ни средства в НХА. 
Участва в многобройни национални (Русе, София) и международни 
(Франция, Италия, Хърватия) изложби. Представя самостоятел-
ни изложби в Ковачевица, Айтос и Банско. Работи по изследване-
то, фотографирането и документацията на национални свети-
ни като мощехранителницата на св. Йоан Кръстител (Созопол) 
и на керамичната икона на св. Теодор Стратилат от IX в.
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НЕЛИ ПУШЕВА (1949 – 2020)

Нели Пушева е родена в София. През 1979 г. завършва Художестве-
ната академия, специалност „Керамика“, при проф. Венко Колев.
Преподавател е в Училището за приложни изкуства в Троян, в 
Италианския колеж в Горна баня и в 105 СОУ в София. 
Работи в областта на съдовата керамика, декоративна и пар-
кова пластика. Реставрира керамиката на Боянската църква. 
Изявява се и в сферата на пространственото оформление, при-
ложната графика, илюстрацията и иконописта.

ВЕСЕЛИН ЦАКОВ (1942 – 2020)

Веселин Цаков завършва Художествената академия в София, спе-
циалност „Илюстрация и оформление на книгата“, през 1968 г. 
Член е на СБХ от 1982 г.
Работи в областта на графичния дизайн и оформление на книга-
та. Сътрудничи на почти всички големи издателства в Бълга-
рия. Работи като художник-редактор в издателствата „София 
прес“, „Български художник“ и „Хемус“. От 2001 до 2009 г. е главен 
художник в издателство „Просвета“. Участва във всички нацио-
нални изложби на илюстрацията и изкуството на българската 
книга.

ПЕНЬО ВЪЛЧАНОВ (1931 – 2020)

Пеньо Вълчанов завършва графика в Художествената академия 
при проф. Илия Бешков през 1955 г. През 1956 г. става член на СБХ. 
Дълги години работи в областта на монументалното изкуство 
– стенопис, мозайка, фреско, керамика, заедно с Дечко Узунов. 
По-късно става и уредник на галерия-музей „Дечко Узунов“ – той 
е племенник и близък приятел на големия художник.
Работи и в областта на приложната графика и пространстве-
ното оформление. Негови творби се намират в Националната 
галерия и други галерии в България.



СБХ бюлетинброй
03 / 2020

77

ПЛАМЕН ТОДОРОВ (1961 – 2020)

Пламен Тодоров е роден във Варна, където завършва Техникума 
по дървообработване и вътрешна архитектура. През 1994 г. за-
вършва живопис в НХА при проф. Добри Добрев. От 2001 г. е член 
на СБХ. Живее и работи в София. 
През 1995 г. получава наградата на сп. „Изкуство“ за най-добра 
самостоятелна изложба (галерия „Александър“). Негови картини 
са притежание на Националната галерия и частни колекции.

ИВАН МАНОЙЛОВ (1934 – 2020) 

Иван Манойлов е роден в Лом. През 1955 г. завършва Педагогиче-
ски институт в Стара Загора, специалност „Рисуване“. От 1982 
г. е член на СБХ, основател е на Представителството на съюза 
в Лом и е дългогодишен негов председател.
Работи в областта на живописта. Негови творби са притежа-
ние на художествени галерии в цяла България и в чужбина, както 
и на частни колекции.
Освен в педагогическото поприще талантът му намира изява и 
в десетки общи и национални художествени изложби. Организира 
свои самостоятелни изложби в България и в чужбина.

СИЛВИЯ ВАРАДИНОВА (1947 – 2020)

Силвия Варадинова е родена в София. През 1972 г. завършва НХА, 
специалност „Декоративно-монументална живопис“ при проф. 
Георги Богданов. 
Търсенията ѝ като художник са в областта на текстилния ди-
зайн и уникалния текстил. Участва в международни предста-
вяния на българско изкуство в Братислава, Будапеща, Ерфурт, 
Кувейт и др., в изложби на декоративно-приложни изкуства и на 
секция „Текстил“. Работи като художник в „Памукотекст“ и в 
предприятия за копринен текстил.

i n  m e m o r i a m
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ДОНКА ТИШИНОВА – ПИНДАРЕВА (1937 – 2020)

Загубихме един уважаван и обичан колега. Донка Тишинова пос-
вети много години от професионалната си дейност на Съюза на 
художниците. Като преводач и дългогодишен завеждащ отдел 
„Международни отношения“ тя всеотдайно и отговорно изпъл-
няваше своите служебни задължения.

ВИОЛЕТА ДИЛОВА (1946 – 2020)

Виолета Дилова завършва Художествената гимназия в София, 
след това дизайн в Художествената академия в Берлин – Вай-
сензее през 1972 г. 
Работи като дизайнер в Института по мебели и обзавеждане, 
в Централния институт по промишлена естетика, където 
реализира проекти на селскостопанска техника, машини за ма-
шиностроенето, комплексни художествено-пространствени 
решения за производствена среда. Била е секретар на Асоциаци-
ята по дизайн и реклама. Като дизайнер на свободна практика е 
автор на многобройни интериорни решения за офиси, магазини 
и жилища.

ТАНЮ МИТЕВ (1944 – 2020)

Таню Митев е роден в старозагорското село Гранит. Целият му 
живот и изграждането му като художник са свързани с Пловдив; 
учи се и твори заедно със знаменитите пловдивчани Златю Бо-
яджиев и Йоан Левиев. Той е класически жанров живописец, рабо-
ти в областта на пейзажа, портрета, фигуралната композиция. 
Работи в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. През про-
летта на 2019 г. представя пред съгражданите си голямата си 
ретроспективна изложба „Мистични хоризонти“. 
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ЗОЯ БОЖКОВА (1946 – 2020)

Зоя Божкова е родена във Враца. Завършва изкуствознание в 
Санкт-Петербургския държавен академичен институт за жи-
вопис, скулптура и архитектура „И. Е. Репин“. Член е на секция 
„Критика“ към СБХ от 1973 г. Работила е и като редактор на 
Бюлетина на СБХ.

ИСМЕТ ТЕРЗИ (1953 – 2020)

Исмет Терзи е роден в шуменското село Иваново. От двайсетго-
дишен живее и работи във Варна, където създава графично сту-
дио и собствена галерия. Участва редовно в Международното 
биенале на графиката във Варна и в редица изложби, между които 
и Шестото международно триенале на графиката – София 2011. 

СУЗИ АРОНОВА (1920 – 2020)

Доайенът на българската графика Сузи Аронова си отиде два ме-
сеца преди да навърши 100 години. В един толкова дълъг и акти-
вен до последно живот важните моменти са много, но завинаги 
остава любовта ѝ към графичното изкуство. 
Тя е родена в град Дупница. Завършва Художествената академия 
в София в класа на проф. Никола Ганушев. 
Член е на СБХ от 1957 г. През 1962 г. организира първата си самос-
тоятелна изложба.
Рисува портрети, натюрморти, успява по графичен път да из-
гради и внуши красотата на пейзажа. Темите в творчеството 
ѝ са вечните – любовта, красотата, животът. Дълги години 
работи като учител по рисуване.
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ЖЕКО АЛЕКСИЕВ (1945 – 2020)

Жеко Алексиев е сред най-продуктивните художници в област- 
та на графичното оформление на книгата. За постиженията си е 
награждаван многократно в България и в чужбина: през 1978 заед-
но с Божидар Икономов получава I награда на международния кон-
курс за плакат в Италия; същата година (заедно с Богдан Мав-
родинов), както и през 2006, получава Голямата награда „Борис 
Ангелушев“ за високи постижения в изкуството на българската 
книга; три пъти е отличен със сребърен медал на международния 
форум за изкуството на книгата IBA в Лайпциг и др. През 2008 за 
„Атлас. Българските земи в европейската картографска тради-
ция III – IV век)“ получава Голямата награда „Бронзов лъв“ на Асо-
циацията на българската книга за цялостен издателски продукт.
С Богдан Мавродинов и Текла Алексиева проектират и реализи-
рат 110 книги от знаменитата поредица „Галактика“. 
Бил е зам.-председател на СБХ (1990 – 1993), работил е в изда-
телствата „Български художник“, „Наука и изкуство“ и др. 
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Николай Русчуклиев / Автопортрет – състояние 
Изложба „Портрет“, награда от г-н Емил Иванов
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