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ПРОГРАМА

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
Моника Попова, Иван Кулеков – „1+1=1+1”
2 – 20 ноември, ет. 4
откриване – 2 ноември, 18:00
София комикс експо 2017
7 – 25 ноември, ет. 1
откриване – 7 ноември, 18:00
Уникати в интериора – изложба текстил
9 – 30 ноември, ет. 2
откриване – 9 ноември, 18:00
Ралица Игнатова – изложба живопис
24 ноември – 9 декември, ет. 4
откриване – 24 ноември, 18:00
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Динко Стоев – изложба живопис
1 – 24 ноември
откриване – 1 ноември, 18:00
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СОФИЯ КОМИКС ЕКСПО 2017. ВТОРА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС
7 – 25.11.2017, Галерия на СБХ, „Шипка” 6, ет. 1
Организатори: секция „Комикс” към СБХ и сдружение „Проектът ДЪГА”
Oткриване: 7.11., вторник, 18:00
УСЛОВИЯ:
ПРИЕМАНЕ на таблата, които не са предварително заявени за печат и са подготвени от самите автори: 2.11.2017 от 11:00 до 18:00 в залата на изложбата, „Шипка”6, ет. 1.
• Таблата да са отпечатани и да са с формат 100 х 70 см (височина към основа)
• Необходимо е творбите да са създадени през последните 3 години
• Няма ограничение относно броя на таблата на един участник
• Композицията на таблата е по преценка на авторите. Може да съдържа цяла страница,
отделни панели или рисунки. Освен комикси авторите могат да представят и разработка
на типажи, а също и концептуални рисунки за компютърни игри
• На всяко табло задължително трябва да присъства: името на автора, информация за
изображението – от какъв комикс е, кой е сценаристът (ако има такъв), ако е типаж – с
каква цел е, дали е от игра, или е за филм
• Таксата за участие е 20.00 лв. и включва разходи по организацията на изложбата и екземпляр от каталога на изложбата за всеки участник. Таксата може да бъде заплатена
по време на приемането на таблата (2.11.2017) или по банков път на следната банкова
сметка:
Банка: БАКБ
Бенефициент: Румен Димитров Чаушев
IBAN: BG60BGUS91601000335501
ВАЖНО!
Тези, които ще донесат отпечатани творби, е необходимо да изпратят работите си в електронен вид с цел включване в каталога (.jpg, .pdf формат) на следния адрес: comixexpo2017@
abv.bg.
По традиция изложбата ще бъде съпътствана от разнообразни събития: конкурси, уъркшопове и комикс базар. Цената на каталога по време на експозицията ще бъде 15.00 лв.

УНИКАТИ В ИНТЕРИОРА – ИЗЛОЖБА ТЕКСТИЛ
От 9 до 30 ноември 2017 г. в Галерията на СБХ, ул. „Шипка” 6, етаж 2, секция „Текстил” към
СБХ ще подреди уникати за интериора. В изложбата могат да участват всички художници с
творби, чиито материал и техника са свързани с текстила и комбинирането му с други материали. Творбите ще се приемат на 3 и 4 ноември 2017 г. от 10 до 18 часа в изложбената зала
на втория етаж. Изложбата ще бъде открита на 9 ноември в 18 часа. За контакти: Михаела
Пъдева – 0886 86 43 37.
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СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СИТЕ ДЕ-З-АР ПРЕЗ 2018 Г.
На 11 септември журито в състав: Антон Стайков – председател, Елена Панайотова (живопис), Иван Русев (скулптура), Десислава Христова (графика), Никифор Харалампиев (реставрация), Олег Гочев (монументални изкуства), Румен Чаушев (комикс), Георги Павлов (графичен дизайн), Иван Карев (сценография), Сибин Атанасов (дизайн), Румена Калчева (критика)
и представител на КК на СБХ Цвятко Остоич, определи следните специализанти:
Йордан Панков, Мариета Конова, Анна Цоловска, Димитър Делчев, Иван Нинов, Милена Георгиева, Дора Славова, Селма Тодорова, Станимир Божилов, Ангелина Павлова, Иван Радев,
Дона Стоянова. Резерви: Мартин Трифонов, Валентин Узунов, Милена Дечева.
МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ТАЙВАН 2018
(THE INTERNATIONAL BIENNIAL PRINT EXHIBIT: 2018 ROC)
Биеналето се организира от Националния музей за изящни изкуства на Тайван и Министерството на културата на Тайван.
Срок за кандидатстване – 20.11.2017 – 20.01.2018
Резултати от предварителната селекция – 9.04.2018
Обявяване на наградените – 11.05.2018
Изложбата – юни – септември 2018
Промени в тези дати ще бъдат отбелязани в сайта на биеналето – printbiennial.ntmofa.gov.tw
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Не се изисква такса за регистрация. Всички творби трябва да са оригинали на хартия,
да са завършени през или след 2015 г. и да не са участвали в предишни издания на
биеналето.
2. Всички представени произведения трябва да бъдат оригинали; приемат се всички техники за печат, включително монотипии и дигитални принтове.
3. Всяка представена работа не трябва да бъде по-голяма от 150x150 см или по-малка
от 40x40 см и не по-дебела от 20 см. Комбинираните творби общо не трябва да надвишават този диапазон от размери.
4. Всеки участник може да подаде само едно произведение. Съавторски творби няма да
бъдат приети.
5. Творбата трябва да е подписана или върху отпечатаната, или върху задната страна на
произведението, като се отбележи печатното копие и годината на създаване. Подпи
сът да бъде ясен и разпознаваем, а произведението трябва да бъде без рамка. Работите, които не отговарят на тези изисквания, няма да бъдат разгледани.
ЗАЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
1. Онлайн регистрацията е от 20.01.2017 до 20.1.2018 г. на сайта на International Biennial
Print Exhibit: 2018 ROC: http://printbiennial.ntmofa.gov.tw (или http://210.61.47.243),
след това отпечатайте етикетите, формуляра, лицензионното споразумение и споразумението за дарение.
2. Регистрацията е от 20 ноември 2017 г. до 20 януари 2018 г., валидно е пощенското
клеймо, но въпреки това няма да се приемат материали, ако те пристигнат след 20
февруари 2018 г. След като онлайн регистрацията бъде завършена, отпечатайте етикета
за творбата, формуляр, лицензионното споразумение и договора за дарение. Изпратете
творбите (с етикет залепен на гърба), подписания формуляр, лицензионното споразу-
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мение и договора за дарение, като залепите пощенския етикет върху опаковката на
адрес: Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC, National Taiwan Museum
of Fine Arts located at No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Rd., Taichung 40359, Taiwan.
Творбите трябва да бъдат без рамка, опаковани в твърд картон или тубус. Всички
разходи по изпращането са за сметка на изпращача. Участниците могат да проверят
получаването на пратката в сайта на биеналето.
3. За онлайн регистрацията – следвайте дадените инструкции в уебстраницата, за да дадете необходимата информация, вкл. минал опит, награди и изложби, подробности за
работата, като например текст от автора. Добавете снимка на творбата в jpg, не по-голям от 2 МВ. Ще получите потвърждение за регистрация на посочения имейл. Дока-то
регистрацията е отворена, може да се анулира или редактира. Ако срещнете технически проблеми в регистрационната система, свържете се с организатора на телефон
+886-4-2372-3552 ext.319 или 702, е-mail: print18@art.ntmofa.gov.tw
ИЗЛОЖБА
Селектираните творби ще бъдат изложени в National Taiwan Museum of Fine Arts от юни до
септември 2018 г.
НАГРАДИ
Първа награда – NTD 400 000*
Втора награда – NTD 200 000
Трета награда – NTD 100 000
Награда на журито – NTD 80 000
Merit Prize – NTD 50 000
и др. парични награди
NTD 1000 = 27.95 евро
Наградените с петте отличия ще бъдат поканени за петдневен престой на разноски на биеналето (вкл. самолетен билет) да присъстват на откриването на изложбата. Всички селектирани за изложбата ще получат каталог.
ВРЪЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ
1. Творбите, които не са избрани за финалната изложба, ще бъдат върнати на авторите
им за сметка на организаторите.
2. Творби, които са избрани за изложбата, ще бъдат върнати на автора, ако не е споменато дарение.
3. Ако при връщането творбата не достигне получателя заради погрешно или нечетливо
подаден адрес, повторно изпращане е за сметка на получателя.
АДРЕС:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC
National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road,Taichung 40359, Taiwan, R. O. C.
Tel: +886-4-2372 3552 ext. 319 or 702
Fax: +886-4-2375-4730
E-mail: print18@art.ntmofa.gov.tw
Повече подробности – на www.printbiennial.ntmofa.gov.tw
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БИБЛИОТЕКА И АРХИВ
Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за всички любители на изкуството, който постоянно се обогатява, включително и с дарения. Ръководството
на СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. и ваши авторски, информационни материали,
архиви, свързани с историята и настоящето на изобразителното изкуство. В библиотеката те
ще бъдат опазени, дигитализирани и използвани от много хора. За връзка: Наташа Ноева,
02 9483737
ЛОГО И ПЕЧАТ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (постери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва
единствено запазеният знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кънчев. Знакът се изтегля от
сайта sbhart.com. Преди отпечатване материалите се съгласуват с Информационния отдел
(press@sbhart.com).
СЛЕД ИЗЛОЖБА
Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписаната от тях декларация да изнесат творбите си след закриване на експозицията.
ПУБЛИКУВАЙТЕ В УЕБСАЙТА НА СБХ
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание
(на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ) всеки
автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен
членски внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа биография. Той е
безплатен. Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите
„Критика” и „От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.
ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКА ИЗЛОЖБА
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се възползват от създавания фотоархив по всяко време при издаване на каталози и други материали или за личен
архив и да получат снимки за печат на електронен носител при следните условия:
•
членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
•
нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
•
цените са без ДДС.
ИЗДИРВАТ СЕ РИСУНКИ НА РАЙКО АЛЕКСИЕВ
Във връзка с подготовката на издаването на книга, която да събере творчеството на знаменития художник и журналист, неколкократен председател на Съюза на дружествата на
художниците в България, СБХ издирва оригинални творби на Райко Алексиев, фотокопия и
публикации в периодичните издания „Македония“, „Барабан“, „Смях“, „Людокос“, „Българан“,
„Маска“, „Зора“, както и броеве от сатиричния вестник „Щурец“ (1932 – 1944), на който той е
основател и главен редактор.
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ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД 40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЕКЦИЯ „МОНУМЕНТАЛНИ
ИЗКУСТВА“ – 21.9. – 7.10.2017
Четиридесет без съмнение е сакрално, магическо и бих казала водоразделно число в историята на човечеството, число, което отделя един важен период от друг. Дълъг и интересен е
списъкът с истории, свързани с това число. И ние сега може би ще се запитаме много ли са, малко
ли са за нас тези 40 години? Зависи от гледната точка и с какво ги съизмерваме: ако е през призмата на столетията и големите исторически периоди в изкуството, разбира се, че е много малък
период, почти младежка възраст, но ако е през нервите, съмненията, усилията, волята и вдъхновението на моите колеги да отдадат най-доброто от себе си, на което са способни, и да създадат
истински и качествени произведения на изкуството, 40 години е дълъг период. Какъвто и да е
отговорът на този въпрос, създаденото от 1977 г. насам е много и с право моите колеги могат да
се гордеят, че са членове на най-богатата на техники секция в Съюза на българските художници.
Тук са стенописите, тук са мозайките, тук са стъклописите и всички техники на стъклото, тук са
иконописта, стенописите в църквите, а от последните 20 години и живописта. Почти половината
от този период е преди 1989 г., когато в държавата ни се създадоха забележителни творби на
монументалните изкуства и така много художници имаха шанса да разгърнат големия си талант
и да оставят дълбоки следи в изкуството след себе си. Такива са Христо Стефанов, Йоан Левиев,
Никола Буков, Димитър Киров, Димо Заимов, Стоян Куюмджиев, Иван Кожухаров, Здравко Мавродиев и още много колеги, основатели на секцията ни. Освен че имаше държавна културна политика, съществуваше и онзи толкова важен процент от стойността на всяка обществена сграда,
чрез който ставаше възможно реализирането на редица произведения, станали част от нашия
национален културен фонд.

Елеонора Караиванова и Вера Върбанова – Проект за стенопис в храм „Преображение Господне“, София

Но сега, след промените, в годините на пазарната икономика пред нас застана друг много
важен въпрос: дали успяхме да опазим и как да съхраним създаденото преди и нашите произведения сега? Уви, абсурдна, срамна и позорна е статистиката – знаем, на много места в България
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Венера Константинова – Утро

въпреки общественото недоволство и осъждане на поредиците от вандалски актове, в различни
градове в страната ни бяха съсипани и безвъзвратно унищожени ценни произведения на изкуството на големи автори поради арогантността и безхаберието на бизнесмени със съмнителна
култура, с нехайно отношение и незачитане на постиженията на българските художници. Тук
сериозна критика търпят Министерството на културата и всички държавни институции, които би
трябвало да са свързани и да работят по опазването и съхранението на културните паметници.
При толкова много министри на културата след промените никой не си направи труда и не съумя
да възстанови тези толкова важни проценти от стойността на сградите, които биха били жизненоважни за нас и биха ни дали възможност да изявим своя висок професионализъм и да дадем
принос за обогатяването на националната ни култура. Понякога на събранията на секцията ние
се питаме обществото всъщност има ли нужда от нас. Погледнете колко много таланти има в секцията ни, но колко от тях реализират днес своите произведения в архитектурна среда? А нашата
дейност е тясно свързана с архитектурата. Повечето от колегите са принудени да правят живопис – не че това е лошо, те и това могат да правят – но те са майстори от висока класа и могат да
реализират големи монументални творби, ако условията и обществената необходимост позволят
това. И в същото това наше съвремие навсякъде се строи, но връзката с архитектите отдавна
е скъсана и пак този процент от стойността на сградите липсва, както и официална държавна
културна политика. Освен това всички виждаме катастрофалното спадане на нивото в образованието и обществения вкус, вина за което имат медиите чрез налагане на фалшиви ценности и
пошлост. Тази изложба представя пълната и точна картина на състоянието на монументалните
изкуства у нас с днешна дата.
Но да оставя сега настрана критиките, би могло още много какво да се каже в тази посока.
Могат да се посочат и положителни процеси у нас след промените – в съвременната архитектура, с появата на много нови материали в строителството, предимно метал и стъкло, по-активно
навлезе прилагането на изкуството на витража и на техниките от стъкло в частните и обществените сгради – витражът е една от най-старите монументални техники, с изключително емоционално въздействие. Силна тенденция е и все по-голямото място, което той заема в украсата
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на новопостроените църкви. Църквите,
параклисите и манастирите са местата,
където произведенията на монументалните изкуства играят първостепенна роля и изразните им средства се
изявяват в най-разгърнат вид. И тук
съществуват маса проблеми, проблеми с канона, по кой път да се върви
днес, как да се рисува, възможни ли
са интерпретации и авторски почерк
в рамките на църквата. Заради всичките тези въпроси, които стоят пред
нас и пред архитектите днес, заедно
със САБ, и по-точно с арх. Явор Банков, през 2000 г. направихме съвместна изложба в зала „Райко Алексиев“, която да провокира мнения и
разговори за това как да се строи и
изписва една съвременна църква и да
се противопоставим на недопустими
явления като модата от последните години в България да се облепват църквите с готови тапети.
Много са проблемите пред нас,
много са въпросите, а отговорите често
са риторични. На някои от тях времето
може би ще даде отговорите, но днес
тази кръгла годишнина ни дава повод
да празнуваме. Защото в нашата секция има много таланти, доказали качествата си със своите произведения,
Юрий Василев – Светлинни кули
и колкото и да са трудни времената за
целия ни народ и за нас, художниците,
като цяло, с колегите от секцията направихме много и качествени изложби за тези 40 години.
Затова изказвам специална благодарност към тези, които активно са участвали в изложбите
и изявите на секция „Монументални изкуства“, заради отговорното им отношение към нашата
дейност в Съюза на художниците! С тази изложба искаме да покажем, че нас ни има, секцията
съществува, в нас има още много скрита, непроявена енергия, която чака своя час и място, за
да се изяви, и винаги сме били отворени за всякакви предизвикателства, творчески търсения и
трансформации в това динамично и сложно време. Подготвени сме да преминаваме към нови духовни нива на общуване и себеизразяване и в това е нашият шанс, нашата сила, както и залогът
за интелектуалното ни израстване и себепознание.
Венера Константинова,
секретар на секция „Монументални изкуства“ към СБХ
Слово при откриване на изложбата
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ЗА ЕДНА НАВРЕМЕННО СЛУЧИЛА СЕ ИЗЛОЖБА
Секция „Монументални изкуства“ реализира значима изложба, посветена на юбилейна годишнина от своето създаване. Като присъствие в художествения живот тя е изключително навременна, полезна и актуална по няколко причини: представя история и съвременност, показва
различни аспекти от творческото развитие на монументалистите и поставя въпроси за статута
на монументалната творба като естестико-функционален артефакт и като обществен ангажимент. Тази експозиция е апел за преоценка на монументалните изкуства с днешна дата като
трайни, забележими, свързани с архитектурата реализации, които маркират исторически момент,
овеществяват памет и създават пространство. Тя е факт, който сам по себе си цели да пробуди
някакъв обществен дебат в контекста на все по-тревожното отношение към паметниците на
културата.

Страхил Ненов, Петър Савов – Витраж в къща Яблански

Произведенията на монументалните изкуства са поставени под знака на официалната държавна политика или на естетическата воля на частния инвеститор. И в този смисъл са правомерно окачествявани като поръчково изкуство. Истинските художествени качества обаче не бива да
бъдат оставяни в сянка. Нима повечето монументални ансамбли в историята на изкуството не са
създадени по поръчка? Нима не са мярка за държавна мощ и пропаганда на определена идея
или политика? Механизмите са едни и същи. Различни са само кодовете.
В последно време на монументалните изкуства не се отделя достатъчно внимание. Съзнанието на хората сякаш търси начин да се освободи от спомена за миналото. Основна движеща
сила остава отрицанието. Реакцията на колективната обществена нагласа в присъщия стремеж
към модерното, популярното, различното се изразява в зачеркване на миналото. Чрез стремежа
да се премахне една ограничаваща рамка, за съжаление, на практика се поставя нова, различна,
но отново рамка. В резултат на това съзнанието за историчност губи почва все по-отчетливо.
Напълно закономерно през призмата на тази изложба е поставянето на въпроса за статута на монументалните реализации. Какво се случва с тях? Част от тях вече не съществуват.
Друга част се руши. Сами или подпомогнати. Независимо от кого. Класификации и политически
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Илия Илиев – Водопад

определения тук нямат място. Много от сградите с монументална украса сменят своите функции.
Връзката между стенопис, мозайка и архитектура е априорно заложена. Така при отнемане
на предназначението на архитектурата се появява празнина. Сградата се дефункционализира.
Стенописът, мозайката или пластиката престава да живее в реално действаща сграда. Остава
възможността да заживее музейно битие в „изкуствена“ среда. Това зависи от съзнанието за
историчност, от културата на едно общество да съхрани миналото си, ако не за друго, за да се
учи от грешките си.
Тя показва произведения от над 50 автори, многоаспектна дейност и интересни интерпретации на тема пространство-обект.
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Важен е не толкова броят участници, а фактът, че експозицията интегрира именити монументалисти и проблематизира посоки като:
1. Общество – памет: представяне на проекти и реализации, които съществуват във времето,
претърпяват реставрации или вече не съществуват.
2. Статут на монументалните изкуства: „моментна снимка“ на настоящето и евентуална визия
за бъдещето.
Монументалното изкуство е специфична художествена дейност, която изисква динамичен
тип комуникация, познания в областта на технология, конструктивно рисуване, иконография,
архитектура и предполага както широка професионална култура, така и увлечение по асоциативно-метафоричните, семантични и комуникативни аспекти на изкуството. И експозицията има
много лица. Тя поставя въпроса за поливалентността на погледа, за адаптацията на художника
монументалист, като показва разни пътища и възможни авторови интерпретации. Ето малка част
от техния спектър. Автори като Владимир Аврамов, Ружко Челебиев, Вера Върбанова, Елеонора
Караиванска, Дечко Дечев се открояват в полето на църковната живопис.
Много художници, именити монументалисти, сред които Илия Илиев, Йордан Марков, Олег
Гочев и Николай Панайотов, показват свои произведения в областта на светската мозайка и стенопис, като, от една страна, представят късче от отминалите десетилетия, а от друга – илюстрират
личната си еволюция с произведения с днешна дата. Витражът е изискано представен от творци
от различни поколения – Цветана Векова, Венера Константинова, Петър Савов, Мария-Маргарита
Гетова. Интересни пространствени метафори предлагат и произведенията на Катя Гецова, Петър
Савов, Юри Василев.
Малка, но съвсем немаловажна част от изложбата е отделена на кавалетните произведения
на монументалистите. Макар и различни, всички те носят една особена дисциплина, конструктивност и стабилна изразност на формата, която е пределно отчетлива в картините на Тома Върбанов, Владимир Запрянов, Силви Басева.
Експозицията „40 години секция „Монументални изкуства“ е среща кръстопът на много човешки съдби и авторски концепции. Изложби като тази са истинска съкровищница за нас, изследователите на този тип художествена дейност, и познавателна находка за младите монументалисти, които навлизат тепърва в художествения живот.
Даниела Чулова-Маркова
СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА В ДЪРВО – ЯСНА ПОЛЯНА 2017
Съзидателната енергия за поредна година събра в с. Ясна поляна край Приморско петима
творци в рамките на националния симпозиум с международно участие „Ясна поляна – 2017“, където авторите ваят скулптури от странджански дъб.
Традицията беше спазена и за пореден път в творческа съпричастност се срещнаха емоцията на младите творци и житейската зрялост на вече утвърдени автори.
Завършените творби предложиха оригинални пластични решения, от които лъха експеримент, емоция, сложен мисловен свят и душевност. Композициите боравят с изразителен пластичен
език, който придава усещане за дълбочина и проникване в символа и съдържанието.
В пластиката на Деница Дакова формата е развита изцяло чрез идеята за вграждане и
сглобяване при създаване на цялостната визия. Тук преливането на обемите и контрапунктът в
тях отразяват умението да се постигне индивидуалност. Работата „Стърнища“ на Елена Яневска
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Деница Дакова – Чиста форма

предлага едно по-сложно обемно-пространствено решение в неговата структурна и композиционна обвързаност. Многопластовата ѝ характеристика поглъща пространството и заставя
зрителя да общува с разнородната среда. „Йерархия“ на Никола Диков е произведение, в което
откриваме традиция и модерност, класика и авангард, художествени и емоционални послания.
Визуалният език на скулптора е характерен с конкретна образност.
Търсен е баланс между реално и абстрактно, между емоция и форма. Валентин Митев и
работата му „Апотеоз на слънцето“ търсят въздействие чрез обем и пространство. Пластичното
структуриране на формата, модулациите в дребните детайли откриват оригинални измерения.
Поглъщането на светлината, както и играта ѝ по повърхността на дървото внасят допълнителни
интонации на въздействие.
Румънският скулптор Матей Думитреску използва
възможностите на чистата
импровизация в творбата
си „Кариатида“. Насочва
вниманието към по-абстрактни форми, които
преминават пределите на
предметно-материалното и
се докосват със сетивното.
Материята, формата, позицията в пространството
добре организират композиционната цялост.
Симпозиумът в Ясна
поляна дава възможност
за проследяване етапите
при създаването на една
Елена Яневска – Стърнища
творба – от проекта, през
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трансформирането ѝ в материал до извайване на завършения обект. В тазгодишните творби се
прекрачва границата, разчупва се класическото виждане за формата. Разноликите естетически и
пластични търсения на авторите, боравещи с модерни изразни средства, отправят своята провокация към зрителя, предизвикват въображението и изискват съпричастност.
Ежегодно обогатяващата се галерия на открито от десетилетия съхранява пластики от дърво и насити пространствата в Ясна поляна. Вече завоюва и територии в Приморско.
Марияна Илиева
ПЛЕВЕНСКИ ХУДОЖНИЦИ – 70 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКИ ЖИВОТ
ИЗЛОЖБА В ГАЛЕРИЯТА НА СБХ, „ШИПКА“ 6, 10 – 30.10.2017
Организираният художествен живот в Плевен е етапен процес, преминаващ през перипетиите на времето с винаги актуална мисия и позиция. До 1944 г. в Плевен живеят и работят представители на първото и второто поколение академично школувани художници като Ангел Спасов
(1884 – 1974), Христо Бояджиев (1912 – 2001), Никола Златев (1907 – 1989), Сидония Атанасова
(1909 –1994), Дило Дилов (1914 – 1984), Христо Кръстев (1917 – 1982). Предорганизационният живот на изкуството в Плевен е ограничен – художниците са преподаватели, на практика никой от
тях не притежава собствено ателие освен Ангел Спасов, който сам построява своето; за изложбен
живот не може да се говори. Ангел Спасов е доайенът сред плевенските художници. Получил художественото си образование в София заедно с Владимир Димитров – Майстора, той посвещава
живота и творчеството си на родния град. В неговото ателие получават първите си уроци много
от художниците, които ще излязат на сцената през 60-те и 70-те години.
Първото официално обединение – Колективът на художниците в Плевен, се сформира през 1947 г. от единомислещи художници – професионалисти и непрофесионалисти,
към Камарата на народната
култура с цел организиране
на общи изложби и подпомагане работата на художниците,
както и уреждане на изложбени помещения. Наред с посочените доказали се автори в
групата сред активните учредители са още редица имена
на художници самодейци, които почти не са оставили белег
в нашето изкуство – родената
в Чехия Татяна Черне-Колева,
сценографката Маша Попова,
Г. Тютюнков, Йордан Йорданов,
Николай Дабов – Кът от музея
Спиро Спиров, по професия
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Йордан Кацамунски – Гора

адвокат, отдаден в свободното си време на изкуството, и др. Организираната през април същата
година изложба слага началото на традицията на ежегодните художествени изложби, които заедно
с други големи събития от национален мащаб от тук нататък бележат културния облик на Плевен.
Първите изложби се организират във Военния клуб и салон „Република“. Уреждането на
елементарни условия за художествена практика – галерия, административен център, ателиета,
изисква разпознаването на изкуството от обществото като необходима автономна култура. С
това е свързано преодоляването на значителни догматични пречки. Както в останалата част на
страната, и тук протичат дебати и драматични обществени обсъждания, отразени на страниците
на в. „Септемврийска победа“. В тях преобладават постулатите за близост до народа и необходимостта от професионални критерии. Решаваща роля в надделяването на второто имат както
популяризаторските усилия на художниците, така и подкрепата от Съюза на българските художници. Вследствие на тези усилия художниците получават помещение към Градския съвет, което
се ползва за ателие и административен център.
Наред с това към плевенските художници се насочва и широкият обществен фокус в столицата. През 1961 г. се провежда Първата младежка изложба, която отбелязва големия успех
на младото поколение художници от цялата страна, сред които и плевенски. Забележителният
им старт е затвърден в Общата изложба на провинциалните художници от следващата година,
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където става ясно, че в изкуството
делението на център и периферия
е неуместно. Близката по време
окръжна изложба в Плевен съвпада с този подем и допълнително
укрепва постиженията.
От този момент нататък в
града е налице широка обществена подкрепа и консенсус за
подкрепа на художническото
обединение, което дава силен импулс в развитието на изкуството в
Плевен. Художественият живот се
канализира, а групата на художниците заема категорично своите
позиции. Построяват се ателиета
и броят на младите художници
се увеличава. Обществената подкрепа предоставя възможност на
творците да се концентрират върху специфични проблеми на живописта, скулптурата, графиката,
което изключително повишава качеството на художествената продукция. С установяването на съвременни критерии, уповаващи се
на световните тенденции, плевенДило Дилов – Интериор
ската група се налага като една
от най-интересните в национален
мащаб, обединявайки ярки и талантливи личности, сред които безспорно най-голяма заслуга за
обединяване на групата има Светлин Русев.
През 70-те години в града вече работят активно художници от три поколения живописци,
графици, скулптури и градът може да се похвали с живо ядро от индивидуални творчески натури. Най-активни сред тях са Дило Дилов, Дионисий Дончев, Николай Дабов, Илия Милков, Емил
Георгиев, Илия Георгиев, Юрий Буков, Пламен Янкуловски, Тома Трифоновски, Йордан Кацамунски, Хинко Хинков, Кънчо Кънчев. В скулптурата работят Убавка Тончев, Кирил Мескин, Димитър
Цонков и Константин Симеонов. Групата търси нестандартни форми за изява и различен достъп
до публиката. Така през 1969 г. се организира изложба във вагон, която гостува в селищата в
окръга. В началото на 70-те групата на художниците получава и отделно помещение за изложби
в Градската градина. Културният живот се обособява около ателиетата, галерията, драматичния
и кукления театър и среща художниците със забележителни личности, които в периода живеят в
Плевен, като диригента Димитър Манолов, драматурга Петър Ковачев и други.
Ново поколение интересни творци идва на сцената през 80-те. Сред това поколение на
младите трайни впечатления оставят още Иван Велчев, Валентин Асенов, Стилиян Атанасов,
Красимир Люцканов и други. С автори като Любен Костов и Иван Велчев в този период са свързани и прояви на неконвенционалното изкуство.
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През 2012 г., след като дълго време е ползвана за други цели, на групата на художниците отново е предоставена изложбената зала в Градската градина. Днес тя е обособена като
Арт-център Плевен и заедно с прилежащата към нея Къща на художниците, в която бившите
ателиета за млади художници са преобразувани в камерни зали, е едно от най-активните места
за художествени прояви и ежемесечно представя самостоятелни и групови изложби за местни и
гостуващи автори.
Днес се провежда традиционният форум за изобразително изкуство в Плевен – Есенният
салон, на който се връчва награда на името на Пимен Зографски, Пролетният салон е другият
годишен преглед, а в основаното през 2002 г. Биенале на малките форми от 2016 г. насам гостуват художници от цял свят.
Галина Декова
НАЦИОНАЛНАТА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА „ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ“
Националната
графична изложба
„Георги Герасимов“
е ново явление в
българския художествен живот –
през тази година се
провежда нейното
второ издание. Като
мащаб и концепция
още от самото си
начало този специализиран форум
се налага сред
професионалната
общност като внушително и респектиращо събитие: с
широкия спектър
на авторски присъствия с разнопосочни творчески
Румен Нечев – Вратата на Рая III
търсения; с вниманието и интереса,
които се създават около изложбата и художниците; с доброто съчетаване на изложбен и състезателен (конкурсен) принцип; с деликатното, но последователно налагане на фигурата на прекрасния
пазарджишки график Георги Герасимов като патрон на събитието; с добрата организация, за която
може да поздравим Община Пазарджик и екипа на Художествена галерия „Станислав Доспевски“.
Като специализиран формат за печатна графика Националната графична изложба „Георги
Герасимов“ има амбицията да бъде представителна експозиция за творци от различни поколения,
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работещи в различни концептуални, жанрови, технологични и тематични перспективи
на съвременното графично
изкуство в България. Основен
фокус са младите автори, като
от значение е не толкова самият възрастов принцип, колкото онази характерна безкрайна отвореност на сетивата към новото и различното в
изкуството, която приобщава
търсещия човек към света.
Затова не е без значение, че
голямата част от участниците
в събитието се познават (и
уважават) взаимно, и то не от
тесните коридори на професионалното профилиране, а водени
от интереса към пътя на другия, към творческите въпроси
и проблеми, които го вълнуват и задвижват. Този подход
генерира нови смисли и идеи,
които позволяват да се следва естествената динамика на
процесите и логичното осъвременяване на визуалния образ
в един подчертано класичен, в
известна степен консервативен
вид изкуство.
Прецизно е настроена и
оптиката при структурирането
на наградите: основополагащ
мотив е идеята за професионална общност като територия
на авторска равнопоставеност,
уникалност и етика. Конкурсът
не просто „дава много награди“,
но и тези награди са добре подредени: тримата лауреати са
принципно изравнени (три равностойни награди), като наред
с това се присъждат и награда
за млад автор и награда на Съюза на българските художници.
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Петър Лазаров – Together

Петима художници получават почетни дипломи за участието си. Освен това организаторите с
основание настояват и имената на номинираните автори да бъдат добре оповестявани, като работите им получат необходимото внимание и специализиран отзвук.
Графиката у нас се нуждае от още едно подобно пространство – не само за да бъдат подпомогнати авторите в своята трудоемка като технологичен процес и като рентабилност работа,
но и тъкмо заради възможностите за създаване на отгласна среда, в която се появяват, живеят
и въздействат произведенията на графичното изкуство.
Показателно за мащаба на събитието е богатството на изложбата като посоки на развитие
и изразни възможности на графичната медия. Разнообразието е дотолкова уплътнено, че е безпредметно да се открояват еднозначни тенденции: тук присъстват класическите печатни техники
като висок и дълбок печат, смесена техника; редом присъстват цветни, монохромни и черно-бели
графични листове; управляваните от творческия концепт (например чрез озаглавяването или
чрез авторефлексия на следата) работи се срещат с експресивни, заключени в своята изразна
система произведения, интегриране на фотографски образ в графичното пространство и т.н. В
своята широта форумът обединява експериментални произведения с работи, които се стремят към
директно заговаряне и провокиране на зрителя чрез класически художествени модели. В тази
непринудена и непредубедена комуникация са изоставени редица противопоставяния и инерции
в мисленето за визуалния образ. Например вече е неоснователно да се говори за еклектиката
на новото време, няма ги споровете за поддаването на изкушенията на пазара срещу гордата
творческа безкомпромисност, за фигуративното срещу абстрактното. И тази промяна вече може
да се открои като тенденция. На мястото на някогашното класифициране и противопоставяне се
налага не просто многообразието от техники и изразни средства, но и идеите за съчетаване и
кореспондиране на възможностите на графичната медия в професионален аспект. Графичното
изкуство – пространство на особено плътна игра с послания и смисли.
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И така, наред с финалното пожелание за успех на форума може да се изведе едно общо
впечатление: Това, което организаторите скромно наричат изложба, представлява на практика
едно ново национално биенале на графиката.
Галина Лардева
ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА В ГРАФИКИ
На 1 септември 2017 г. в осем от залите на Националната галерия – Двореца се откри
международната графична изложба „Един пояс, един път“. Организирана съвместно с База за
оригинална печатна графика Гуанлан и Националната художествена академия на Китай, изложбата представя сравнително широка панорама на съвременната графика. „Един пояс, един път“
е сред най-мащабните проекти в съвременната история на Китай. Той придава ново значение на
древния Път на коприната във връзките на страната с останалите държави.
Печатната графика е
квинтесенцията на китайската култура, отличаваща
се с уникално развитие и
характерен стил. Творческата графична база в Гуанлан кани изявени местни художници и автори от
страните, разположени по
„Пояса и Пътя“, с цел осъществяване на културен
обмен. Базата за оригинална печатна графика e
място за създаването на
графични произведения,
отпечатване, излагане, колекциониране, обучение и
изследователска дейност.
Изложбата представя
селекция от над 100 творУанг Ми – Царство
би, създадени в базата
Гуанлан през изминалата
година от автори от Китай, България, Словения, Унгария, Полша, Сърбия, Русия, Естония, Гърция,
Хърватия, Босна и Херцеговина, Тайланд, Египет, Пакистан, Ирак, Индонезия, Индия, Бахрейн,
Непал, Бангладеш, Камбоджа, Монголия. Трудно могат да бъдат изброени имената на всички
участници в изложбата, но не можем да пропуснем българското участие – Йохан Йотов, Димо
Колибаров, Велико Маринчевски, Тодор Овчаров, Петър Великов, Роберт Баръмов.
Авторските търсения са разнопосочни както по отношение на изразните средства, така и тематично. Визуалните решения са в широк диапазон – от реализма до абстракцията. Някои от авторите намират вдъхновение в очарованието на делника и природните красоти, други пресъздават вътрешни преживявания и настроения, трети се обръщат към теми от източната философия.
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Олег Михайлов – Пазарът на морски дарове в Циндао

И макар че всеки един от авторите е с различна национална принадлежност и художествена
индивидуалност, това, което ги обединява, е стремежът към новаторство и естетическа провокация.
Експозицията проследява процесите и тенденциите в областта на съвременната графика и
разнообразието на графичните техники като литография, офорт, суха игла, акватинта, ситопечат
– всяка със своите особености и специфични похвати. С подчертан усет за търсене на нов пластичен изказ и експресивност авторите доказват неизчерпаемите възможности на това изкуство,
в което се преплитат различни теми и сюжети, емоции и състояния.
Боряна Вълчанова
СИМПОЗИУМ „ФОРМА“, 11 – 19.08.2017, ТРЯВНА, ГАЛЕРИЯ „ГЪБЕНСКИ“
Човек жадува за пространство и истина. Границите са тежко бреме. Веднъж създадени,
зад тях се настаняват скуката, ежедневието, протяжността на безмилостното време. Човек знае,
интуитивно усеща, че има нещо отвъд. Нещо по-голямо, безпределно. Като любовта и тишината
например. Като мрака и светлината. Като енергията.
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Тези и други мисли
ме спохождат, докато разглеждам поредната изложба на станалия вече
традиционен за Трявна
симпозиум „Форма“. Сред
участниците има доказани
имена – Димитър Грозданов, Цветан Колев, Орфей
Миндов, Ива Съйкова, Ненчо Ненчев, Трифон Калфов,
Георги Минчев, Даниел
Мирчев. Своя стръмен път
в изкуството започват да
изкачват и много млади
Орфей Миндов – Акорд
автори – Петко Недялков,
Павел Църов, Боян Султанов, Галина Динева, Яница
Фендулова, Радка Стоева,
Невена Дернева, Никола
Божков, Александър Дойчинов.
В началото е болката по миналото, по изгубената задушевна селска
атмосфера, по съвместния и задружен живот,
взаимопомощта,
общите
събирания в църквите по
време на литургия и големи християнски празници.
Ненчо Ненчев – Дакел
Изоставените села, срутените храмове, самотните
паднали кръстове навяват тъга и носталгия по нещо безвъзвратно загубено (Цветан Колев,
скулптурната композиция на Георги Минчев). Тази лека тъга, тази болезнена меланхолия ни събужда, отрезвява, предизвиква да обърнем поглед встрани от нас, да се огледаме наоколо, да
почувстваме отново щедростта на Земята, Майка на всичко. Точно там, приютени в скута ѝ, сред
пръстта, сламата и сеното, сред плетените кошници и кошове, зад оградата на дома, ни застига
живителният дъжд на обновлението (Димитър Грозданов, Галина Динева, Яница Фендулова). Там
човек преоткрива природата, поглежда на света с други очи – състрадателни, милостиви, очи, в
които се чете тъга и любов.
Обновен и пречистен, човек си дава сметка, че няма смисъл от пози, театър и маски. Автентичността и Истината се превръщат в посоки за цял един живот (Невена Дернева). Живот, в който
страданието не само няма да си отиде, но ще бъде посрещано с готовност. Страданието е тънка
червена нишка, живо присъствие на Духа, свидетелство за самия Живот (Ива Съйкова, Трифон
Калфов, Яница Фендулова, Невена Дернева).
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Човек не е сам. Понякога музиката – един звук, един акорд – може да го изтръгне от праха
на самотата и забравата (Орфей Миндов). И човек закопнява за творчество, за съзидателност.
Пътят е дълъг и уморителен. През цялото време нещо е подкрепяло човека, подхранвало го е с
живителни сили и енергия. Срещата с другия, любовта (Петко Недялков, Боян Султанов, Никола
Божков, Радка Стоева, Александър Дойчинов). Половината път е изминат и по него вече са двама – мъж и жена. Пространството се разширява с всяка една любов (Даниел Мирчев). Зад гърба
на човека вече има дом, история, минало. В краката му се мотае любимото куче (Ненчо Ненчев).
Нищо не е в състояние да разклати вярата на човека, който сам е утъпкал и извървял своя
път. За тези, които сега тръгват, има оставени знаци.
Венелин Бараков
ЗА САШО АНАСТАСОВ
Импозантната му ретроспективна изложба в Градската художествена галерия – Варна през
юли 2017 г. показа високо изкуство, създадено със страст, интелект и проникновение, търсещо
сложната структура и универсалната хармония на природата, озвучено от драматичните тонове
на човешкия свят. Със своя естетически характер, богатство от изразни средства и материи и с
впечатляващата си ритмика в експонирането изложбата някак възкреси спомена за потъналия в
небитието фестивал „Август в изкуството“.
Преди повече от тридесет години трябваше да открием първата самостоятелна изложба на
Сашо Анастасов в прекрасната и отдавна несъществуваща галерия на централния варненски площад. Сериграфиите и живописните му картини я изпълниха с някакъв нов, светъл, ярък и витален
звук. Абстрактните му композиции дръзко откриваха артистична страст и непоколебимост да се
изразява свободно, модерно, силно индивидуално. Защото тези ранни творби на Сашо Анастасов
внасяха една привлекателна култура на звучния, интензивен цвят, която тогава, в средата на 80-те
години на XX век, беше рядко явление в българското изкуство, в което доминираха сивите, черните,
охровите и тъмните тоналности. Но в тази първа изложба се появи и нещо друго, което отличаваше
Сашо Анастасов и което с времето се превърна в характерна особеност на неговия визуален език.
Той инсталира в изложбата си стъклени вани, пълни с вода, които отразяваха цветните изображения и придаваха нови пространствени и смислови посоки. Залата се превърна в единно концептуално цяло, в което творбите на изкуството, обектите, материите и „готовата реалност“ изразително
изграждаха младата му представа за човешката и извънчовешката природа.
На тях всъщност Сашо Анастасов посвещава изкуството си от тогава досега – на една
сложна и универсална зона от света и живота, където се появяват мощни чувствени и психични
импулси, където темпераментът и страстта могат да постигнат неподозирани естетически състояния. Където индивидуалният вътрешен бунт на духовния човек, който не може да се примири
с нормите на посредствеността и примитивизма, жадно търси образните си превъплъщения. Където постигането на личната свобода, което е невъзможно в обществото, изглежда възможно в
безпределните художествени полета на креативността. Където спасението, смисълът и радостта
от живота се култивират единствено от самия артист в способността му да бъде сам и да изрича
без страх своите чисти, визуални истини.
И от друга страна, художествената сфера, в която Сашо Анастасов влезе смело и безвъзвратно, предлага безкрайни възможности за интелектуално осмисляне на сложните връзки и
отношения между личността и нейния Аз, между човешката и нечовешката природа, между архе-
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типните материи и техните символични значения и въздействия, между съзиданието и разрухата
на човешки светове, между застиналото време в изоставени и забравени обиталища и предмети
и преоткриването им в нова естетическа реалност, между вълнуващия, красив ритъм на индивидуалната душа и могъщия, колосален и възвишен ритъм на вселената.
Никак не е лесно в тази зона на изкуството, която описвам изцяло чрез създаденото от
Сашо Анастасов. Той обаче успя да се самоизгради и самодокаже като силно индивидуален,
нестандартен и много качествен съвременен художник. За това без съмнение му помогна рядко
срещаната способност да интерпретира своите идеи с един богат, пластически многосъставен
визуален език. Това е трудно постижим и рискован синкретизъм в изразяването, към който художникът е привлечен отдавна. Ще го открием в почти всички представени цикли, които са част
от големите му изложби, които трудно могат да бъдат забравени – „Армира“, „Затворен свят“,
„Ad Infinitum“, „Монолози на водата“, както и в отделни великолепни инсталации, показани във
фестивала „Август в изкуството“, като „Tabula Rasa“.
Чрез фотографията художникът посочва автентичната неоспоримост на важни за него природни и човешки обекти, подчертава тяхната структура и уникалност, естетизира и изявява
колоритната им красота. След този документален поглед следва чисто артистична интерпретация
чрез абстрактна рисунка, графика и живопис, които придават друг знаков и ритуален характер на преживяването – обобщен, изчистен, ритмизиран, търсещ универсални форми, кодове и
символика. Към това се добавят специално подбрани и композирани обекти от истински материи – камък, дърво, метал, тъкан, които уплътняват общия контекст и внасят своята сетивна
сила, природност, естествени форми и състояния на заобленост и острота, тежест или твърдост,
корозия или цялост.
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В композицията от „Затворен свят“ дори виждаме един великолепен кръг, който Сашо е
моделирал от плътно навити, стари черги – като удивителна, черно-цветна лента на отминали животи, запазила в тъканта си следите и аромата на времето. В този маниер художникът разгръща
своите многосъставни творби на няколко семиотични нива: документално чрез фотографията; знаково-символично и ритуално чрез абстрактната живопис, графика и рисунка; предметно-сетивно
чрез автентичните обекти и дори интелектуално-аналитично чрез включването на обяснителен
текст. Срещаме се с един впечатляващ концептуален структурализъм, който представя множество пластически и смислови аспекти и дълбочини на интерпретираните теми. В своето неизтощимо желание да разширява границите на художественото изразяване Сашо Анастасов създава
някъде и видеоизображение, а един от върховите епизоди в изкуството му досега е магическото
транспониране на черно-белите му рисунки на театралната сцена чрез движенията и танца на
актьорските тела в несравнимия спектакъл на Варненския куклен театър „Пещерата и сенките“.
Няма как да забравя още няколко важни според мен факта. Сашо Анастасов е един от
най-големите познавачи у нас на съвременната музика в нейните стилови разновидности. Много
години вече той има авторско музикално предаване в националното ни радио във Варна. Неслучайно неговата абстрактна-експресионистична живопис и графика носят в себе си толкова много
звучност и сложна хроматична ритмика. Ще ги усетим силно в поредицата, наречена „Цветни
кодове“, и в най-новия цикъл с името „Като феникс“. В него Сашо сякаш отново се завръща към
интензивните хармонии след дългите си занимания с черно-бялата рисунка и графика, с която
търсеше очертанията, пулсациите, чувствените взривове и линеарната сила на някакви свои
душевни състояния. И тъй като стана дума за музиката в неговия живот и изкуство, не могат да
бъдат пропуснати невероятно изразителните портрети на великите джаз музиканти, които Сашо
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създава като дзен художник, импулсивно, сякаш в екстаз, за броени минути. Тези великолепно
постигнати характери премахват и най-малкото съмнение (ако то съществува у някого) в способността му да рисува човешки образи.
Сега Сашо Анастасов навлиза в седмото действие на житейския театър (според великия
Шекспир). Може би най-мъдрото, но и най-трудното. В нелеката драматургия на своя живот дотук
Сашо се е справил с немалко колизии – лични, професионални и съсловни. С огромна воля, работоспособност и талант е успял да се отскубне в мисленето и изкуството си от провинциализма, на
който сякаш сме обречени от движението и посоките на световните културни процеси. Способен
на крайности – на щедри жестове към хората, които уважава, и на радикално, безцеремонно
отношение към арогантните, той е безкрайно чувствителен и непоколебимо убеден в ясното културно самоопределение на човешката си и артистична същност.
И накрая. Неговото изкуство въплътява в себе си едно изящно, поетично и хуманно преживяване на света, много различно от агресивността, перверзността и инфантилизма на доминиращия съвременен визуален маниеризъм. Това особено трябва да носи удовлетворение на Сашо
Анастасов.
Румен Серафимов, куратор на изложбата
„ПОСОКИ“ – ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ В БЕЛГРАД
Фондация „Трейс за
хората“, част от семейството на „Трейс Груп Холд“
АД, представя български
художници в Белград.
Посоките на осем
български художници, посоките на живота ни, нашите търсения в безкрайните
превъплъщения на духа и
скиталчества намират своя
пристан в столицата на
Сърбия Белград. Представени са творби на Любен
Генов, Димитър Грозданов,
Василка Монева, Николай
Откриване на изложбата „Посоки“ – Белград
Янакиев, Долорес Дилова.
Румен Нечев и Станимир Желев. Сред участниците е и фотографът Иво Хаджимишев.
В експозиционната зала на центъра за култура „Влада Дивлян“ в Белград изпълнителният
директор на фондация „Трейс за хората“ Десислава Любенова и Никола Никодиевич, председател
на Общинския съвет на Белград, откриха изложбата „ПОСОКИ“. Председателят на СБХ Любен
Генов сподели пред сръбската публика: „Случайно или не, всички участници в изложбата сме
заедно на една сцена за трети път. Благодарим на фондация „Трейс за хората“ и сдружение
„България завинаги“ за възможността да сме в Белград. Всеки от нас е избрал свои творби, които го представят по най-добрия начин, и в известен смисъл следваме пътя на онова магическо
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преживяване, което ни е събрало. Надяваме се, че това не само ще може да се види, но и да се
почувства.“ Представителят на домакините Никола Никодиевич, председател на Общинския съвет
на Белград, поздрави българските гости, отбелязвайки: „Има народи, които са известни по света
само чрез културата си. Тази изложба със сигурност допринася за по-доброто опознаване на
българи и сърби“. Той се обърна към проф. Николай Михайлов, председател на НС на „Трейс Груп
Холд“ АД, с думите: „Критерий за успешността на една компания е нейната отговорност към обществото и не само подкрепата, но и създаването на културни събития. Благодарим на фондация
„Трейс за хората“ за тази възможност.“
На 21 септември, на откриването, изпълнителният директор на фондация „Трейс за хората“
Десислава Любенова и директорът на Националния музей Бояна Брешкович подписаха меморандум за сътрудничество. Г-жа Любенова благодари на българските художници за прекрасните
творби и сподели: „Дейностите и инициативите, които фондация „Трейс за хората“ подкрепя и
реализира в България и Сърбия, създават приятелства. С радост споделям, че 30% от всяка откупка на картина от изложбата, която откриваме днес, ще бъдат дарени на Музея по изкуствата
в Белград. Пожелавам успех! Нека всяка картина намери своя нов дом!“
Само за час върху четири от платната на българските художници бе поставен знак „запазена“. За радост сръбските медии проявиха интерес към изложбата „Посоки“ на българските
художници. Националната телевизия на Сърбия излъчи репортаж във вечерните новини, а Десислава Любенова заедно с Бояна Брешкович участваха в телевизионното предаване „Добро утро“
на РТС1.
„Трейс за хората“
ЗА ЕДНА ПРИКАЗКА В ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“
ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА

Виолета Заранкова – Алхимия на формите и пространството
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Керамиката ни е завещана от дедите.
Позволявам си да пиша за това с надеждата да не бъде подминато, невидяно, нечуто. Защото е нещо приказно, нещо, което наистина си заслужава и влиза директно във фибрите. Говоря
за Фестивала на съвременната керамика в столичната галерия „Райко Алексиев“.
Позволявам си го, защото добре си давам сметка, че подобни събития се отминават лесно,
не са в праймтайма на деня и много често остават скрити, заровени някъде извън контекста на
шарения, невротичен делник, изпълнен с какви ли не събития. А изложбата е приказна. Наистина
влизаш в приказка, в която можеш да сънуваш, да си доизмисляш герои, да си дописваш мечти.
Даваш си сметка какво нещо е глината. Как през този материал светът ти може да се промени, да се разфокусира съзнанието ти, да се преобърне всичко в теб – от глава до пети, да те
разтегли и свие. Харесва ми и друго – че в „Райко Алексиев“ има счупване на много от общоприетите представи за керамика, които повечето от нас носят у себе си. И това е една от причините,
поне от любопитство, изложбата да бъде видяна.
Тук има счупване на бита, има авангард, има съвременна интерпретация на времето, на
всичките ни душевни кръгове и кръговрати.
Повече от 40 са художниците, които са представили своята визия за живота през глината, на
различни възрасти, със съвсем различно артистично поведение.
И точно това прави много специално усещането, което изпитваш, когато влезеш в знаковата
софийска галерия. Защото преминаваш през много различни светове и много различни надежди,
мечти, тъги. Има усещане за еклектика, но тя не дразни. Напротив, в един момент усещаш, че всеки художник допълва с нещо другия, надгражда или умишлено го разгражда. И в един момент
в главата ти, в съзнанието ти, се получава едно цялостно пано от чувства, състояния, пориви.
Излизаш от галерията леко прегърбен от натрупванията, които си получил, но и достатъчно
озарен от движението, трепета, магичното на глината. Сещаш се и за още нещо: в тази страна
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керамиката винаги е била нещо, завещано
от дедите ни, нещо, което и да не искаме,
носим у себе си.
Не съм от тези, които дават съвети,
без да са им ги поискали, но все пак! За да
има успех един такъв фестивал, хубаво би
било, докато тече изложбата, в недрата на
галерията непрекъснато да се случват различни събития. Не е задоволително да са
свързани единствено с керамиката, а съвсем спокойно могат да бъдат различни артистични прояви. Това само би допълнило,
натрупало и популяризирало съвременните
български художници, ваещи душевните си
измерения от глина. А една такава галерия
като „Райко Алексиев“ може да приюти подобни съпътстващи програми.
Наясно съм, че подобни „приказни“
неща, които се случват тук, много често остават в бутиков кръг, единствено само за
шепа ценители, и не могат да преминат, да
счупят оковите, казано в кавички. А пък за
съжаление цялата красота, цялата прекрасна идея, каквато е тази, просто отиват на
вятъра. И това е много жалко. И тъжно. И
може би точната дума е нелепо.
Все пак да не забравя да кажа – дано
не звучи като реклама – съвременната българска керамика ще бъде в галерия „Райко
Алина Папазова – Майка
Алексиев“ до края на септември. Така че,
колкото и да живеем в невротичен, панически, натоварен и всякакъв друг делник, мисля, че всеки би могъл да откъсне един миг от календара си и да мине оттам. Да разгледа. Сигурен съм, че няма да съжалява. Сигурен съм, че ще
открие съвсем нови неща за себе си, за времето, изобщо за присъствието ни тук. Сигурен съм, че
ще се развълнува и ще намери у себе си неща, за които може би не е предполагал. А пък много
му се е искало. А това, лично според мен, изобщо не е малко. Напротив.
Елин Рахнев
Текстът е публикуван във в. „168 часа“, 7.09.2017 г.
ОТЛИЧЕН ЗА „ИЗЛОЖБА 5“ НА БРАНИМИР АНТОНОВ НА „ШИПКА“ 6
Няма как афиш с подобно съобщение да не припомни за „Картина 5“ на Джаксън Полак, което ме накара да се изправя пред затворените врати на четвъртия етаж на СБХ... в почивен ден.
Това, което се виждаше през стъклата обаче, бе предостатъчно предизвикателство, за да се поя-

29
брой

04/2017

СБХ бюлетин

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА

Бранимир Антонов – 207

вя повторно, което правя извънредно рядко. И дори трети път, когато имах шанса да се запозная,
да поздравя и да разговарям с автора. Днес, 3.10.2017 г., изложбата е опакована на път за Варна,
където живее и работи Бранимир Антонов, и ако тези, които следят адекватно изкуството ни днес,
са я пропуснали, наистина трябва да съжаляват. Все пак, тъй като желанията на редакцията на
бюлетина съвпаднаха с моите, имате възможност да прочетете този текст.
Роден през 1953 г., възпитаник на ателието по графика на Великотърновския университет
от 1983 г., Бранимир Антонов дори във Варна присъства и действа професионално в такова хигиенично и автономно отстранение, че даже в художествените институции са убедени, че в града
си имат само Венцислав Антонов. Излишно е да коментирам защо Бранимир Антонов е от подобен
тип художници. Слава богу, все още съществуват такива личности у нас, погълнати изцяло от
каузата си, незасегнати, игнорирали домораслата ни конюнктура и абсурден художествен пазар
и тъкмо поради това способни да създават и развиват изкуство, чиято същност и величина е
измерима с международните стандарти. За варненския гост, на когото това е първата (!) изложба
в София (при повече от дузина в елитни чуждестранни средища), съхранението на личното пространство е толкова безкомпромисно пазено, че дори в саморъчно написания текст, с който представя естетическото си кредо, изписва името си с инициали. По подобен начин, чрез номерация,
вместо вербални названия, са обозначени и строго подбрани в чудесно аранжирана експозиция
няколкото цикъла в изложбата.
Преживял след завършването си съвсем кратък фигуративен етап, колкото да се убеди,
че фигурацията го ограничава, художникът избира безграничните хоризонти на информалната
образност. Съвсем скромна рисунка поставя дефинитивно в изложбата фокуса на мирогледния
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авторов избор. Линията –
А-то и Б-то, началото на
началата на всяко артистично начинание, играе
темпераментно в импулсивен свободен ритъм, в неразривна плетеница върху
листа. Черно-бяла визуална стихия и чиста енергия
в условното пространство
на изобразителното поле.
Привидно нищо особено,
но не е възможно да се
измери колко вариации
съдържа тази изобразителна матрица... Всъщност
на дъното на всяко от
живописните платна на
изложбата стои именно таБранимир Антонов – 240
кава ритмична вариация и
върху тази основа започва
удивителен процес на надграждане! И тук, изглежда, живописта на Бранимир Антонов е оплодена от графиката, а школуваният график, изправен пред увлекателния процес на изкуството
на огледалния свят, в ролята си на създател преминава през етап на „технологично затъмнение“, преди да види окончателния резултат. Съзнателно, целенасочено, със завидно търпение и
сръчност Бранимир Антонов прилага технологичен похват на последователно напластяване на
напълно прозрачна смола. Пласт след пласт – ако се налага до 12 слоя, защото, както сам твърди,
даже два едномилиметрови слоя имат променящ ефект, което не успях да доловя, но му вярвам.
Представете си 12 пласта велатури и свободна интервенция чрез издраскване, поливане, многочислени модулации на основния цвят и самостойния оптичен ефект на стъкловидния материал.
Прав е авторът, че най-качественият фотоапарат не може да улови нюансираното въздействие
на тези платна! Разгърната само в две серии от два основни цвята – синьо и жълто, живописта
на Бранимир Антонов е красноречив пример как иновативната технология и изобретателността на
автора откриват необятен простор за фантазията и художественото въображение! Нещо повече
– сочат безкрайните възможности на информалното изкуство, недостижими за каквито и да било
технически чудеса на настоящето и бъдещето, тъй като са плод на човешките вълнения, страсти
и емоции, т.е. феноменалната ирационална природа на човешкия вид!
В изложбата си Бранимир Антонов е включил и великолепни компютърно генерирани гравюри, както и няколко платна, базирани на дигиталната фотография. В тях чрез кинематографичния флу похват портретира личности от най-близкото си обкръжение – ефирни, нежни, деликатни
и просветлени образи, огрени от светоносните велатури на прозрачните смоли.
Тук е мястото само да маркирам натрапчиво полемичния, но останал недоизказан проблем
на съвременната художествена ситуация. Най-кратко дефиниран, той изпъква красноречиво чрез
примери като „случая“ Бранимир Антонов, който не е единичен. Няколко генерации наши художници бяха обречени да разполовят творческия си и личен живот тук и в емиграция! Изкушавам
се да си послужа с популярната сентенция, че никой не е пророк в собственото си село. При
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автори като Бранимир Антонов тя е валидна в разширен вид – не е пророк и в собствената си
страна!!! А това поражда още по-абсурден проблем – имаме си цял кръг от конюнктурно непопулярни автори, които живеят тук, в страната, но съществуват, развиват се адекватно и действат
в интернационална среда, отстранени и изолирани от националния художествен процес. Това
означава, ни повече, ни по-малко, че значителен национален художествен ресурс няма как да
бъде свързван с националното художествено развитие и история, че по света, в най-активните
художествени центрове, където в художествената среда действат безотказни механизми за отсяване на зърното от плявата, ще чуваме за тамошни събития и постижения, дело на художници
и с български имена и произход.
Борис Климентиев
ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА АКВАРЕЛА – БЕЛОГРАДЧИК 2017
За втори път Белоградчик бе домакин на ежегодния форум на акварела (20 – 30 юли).
Участваха 15 добре познати в акварела автори от шест държави. Организатор на събитието е
фондация IWS – Bulgaria (МАО – България) и Снежана Живкова, генерален спонсор е Милен Бъзински, консултант и автор на графичната концепция е Красимир Тодоров.
На това издание на симпозиума, както и при откриването на Международното триенале на
акварела – Варна 2017 и последвалия фестивал, фондация IWS Bulgaria следва идеята за синтетичност на акварела с други изкуства, сами по себе си също синтетични, като операта и балета.
По същото време в Белоградчик се проведе и летният фестивал „Опера на върховете“, поредица
спектакли на Софийската опера под открито небе. Освен невероятния пейзаж на Белоградчишките скали и пещерите в района посещението на няколко представления добави дълбочина във
възприятието и отразяването му върху акварелния лист. Всеки от участниците представи своя
мултимедийна презентация на творчество си. Работеше се на групи или всички заедно, това ни
обогати и технически, и емоционално.
Авторите вплетоха в темата на симпозиума („Пейзаж от Белоградчик“) своята култура и индивидуален почерк: Али Абас (Пакистан) освен скалите нарисува своите Суфи, които идеално се
вписаха с мистичния пейзаж. Линда Дол (САЩ) представи характерните си контражурни и облени
от светлина фигури на фона на безкраен пейзаж от района. Раджат Супра Бандопагай (Индия)
избра хиперреалистични изображения на Чачин камък, който е и база за логото на симпозиума.
Милко Божков рисува и реалистичен, и абстрактен акварел. Надер Мохазабния, Сарех Зааде и
Азита Даварха (Иран) бяха запленени от магията на операта. Катерина Ковачева (Бахамите) бе
вдъхновена от местния бит и култура. Стела Кенфилд (САЩ) сътвори скали и фигури в познатия за нея експресионистичен стил. Пламена Димитрова-Рачева видя в скалите тяхната легенда.
Красимир Тодоров представи извънредно динамични, с наситен колорит композиции на големи
формати. Пенка Атанасова претвори поезията на скалите и, както Селма Тодорова с лиричните
си сюжети и Хари Атанасов с пестеливия си, но активен колорит, използва техниката „мокро в
мокро“. Тази техника им помогна да предадат трептенето на въздуха, духа на операта и звука на
безвремието в това божествено място, което бяхме горди да споделим с колегите си от чужбина.
Симпозиумът завърши с изложба в ГХГ „Вълчо Вълев“ с по две творби от всеки автор.
Работите бяха селектирани от специално излъчено жури: Селма Тодорова (куратор на изложбата и председател на IWS – Bulgaria), Али Абас (председател на IWS Pakistan, директор на Арт
департамента на университета в Джамсоро), Линда Дол (председател на IWS USA, дългогодишен
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председател на NWS) и Пламена Димитрова-Рачева (директор на ГХГ – Варна). За откриването
пристигнаха Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ, и съпругата му Никол Симънс, ценители на изобразителното изкуство и на необикновената природа на Белоградчик.
Селма Тодорова
„РАДИКАЛНО ЗА КИЧА“. ИЗЛОЖБА НА ЛЮБЕН ФЪРЗУЛЕВ. 14 – 30.07.2017
Ако напишете думата ковьор в интернет, ще видите следното обяснение: „Тъкано или бродирано изделие, предназначено обикновено за окачване на стена“. Нищо повече. Няма даже
картинки. Цял един период от около 100 години, събран в едно мижаво изречение. Почти във
всяка къща е имало ковьори, които били бродирани от стопанките. Ковьорите служели за украса
на къщите. В някои региони се пазели и за чеиз. И досега в някои селски и градски къщи има
окачени ковьорчета.

Любен Фързулев – Езерото

В моето детство над печката имаше ковьор, пошит със сини конци. Лодка в езеро. В нея мъж,
свирещ на китара, и девойка, която го слуша. В далечината – замък. В стаята на леля ми, а също
и в приземния етаж над леглото имаше ковьори.
Ковьори има не само в България, а и в цяла Европа. По всяка вероятност тази мода е дошла
от Германия, Австрия и Русия. Възможно е това да е станало с идването на княз Фердинанд.
Ако напишете думата кич в интернет, ще се объркате от сложни изречения. Всички автори
претендират за „богата артистична душевност”. Тя се издига като мъгла над обикновения мирянин и заклеймява всичко мразено от авторите. Високото изкуство е недостижимо по простата
причина, че е високо, а всички ние тънем в мрака на Кича.
Думата кич и думата ковьор в нашия език са като две сестри. Те вървят неразделно една от
друга. Така ни е втълпено, така ни е насадено в главите. Затова днес не се гледа с добро око на
ковьорите. Те се изхвърлят на боклука и се заклеймяват като простащина.
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С тази аксиома не съм съгласен. Убеден съм, че чувствата, които изпитва един интелектуалец, наслаждавайки са на едно произведение на изкуството, са същите като на авторката на
един ковьор. Не бива да забравяме, че едно произведение на изкуството се създава за пари и
затова то е стока. Ковьорът не е бродиран за пари, а за удоволствие. Той е далеч от комерсиалното. Създаден е да носи радост и да краси къщата. Едни хора се наслаждават на едно нещо,
други – на друго. Едното е официално изкуство, а другото – народно. Двете се противопоставят.
Хората, които поддържат двете тези, се противопоставят. Това не ви ли напомня на нещо? "Разделяй, за да владееш." Светът не е само черно и бяло. Черното преминава през различни степени
в бяло неусетно. Мисля, че има място за всички и всичко под слънцето!
Любен Фързулев
„В НАЧАЛОТО“ – ИЗЛОЖБА НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ (15 – 30.09.2017,
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, „ШИПКА“ 6). ПО ИДЕЯ И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ТОДОР СТАЙКОВ
Има нещо в нашия объркан и противоречив живот, което все още ни дава надеждата,
че да бъдеш художник има смисъл! В едно грубо, прагматично време се оказва, че все още
има хора, които обичат риска да правят смислени и красиви неща – без да имат гаранция за
някаква икономическа възвръщаемост. Цветът, линията, формата, непредвидимата игра или
съзидателността, която условно наричаме изкуство и която „къща не храни“, все още е храна за
тези, които имат сетива за нейните безкрайни измерения в човешката душа. Да бъдеш художник е благороден личен избор и риск по път без гаранции за успех, но когато си извървял част
от пътя, когато си бил млад и пълен с илюзии, когато си срещал удари и трудности, когато си
разбрал, че щастливото време в академията си е заминало и пред теб е неизвестното бъдеще
с още по-неизвестните илюзии, измами и трудности – всеки жест на подкрепа, всяка подадена
ръка имат стойността на реален истински живот, на поливане на млади кълнове, от които не
знаеш какво ще израсте!
Кога и защо Тодор Стайков свърна от рутинния път на колекционер в неразораната нива
на младите – той си знае! Рискът е негов, но плодовете са за цялото ни изкуство. Всеки от нас
– малко или много оцелял в живота на изкуството – помни първата откупка, първите участия
в изложби, първите стимули, превърнати в платна и бои, първите поощрителни или критични
думи на по-старите художници (по-старите, които понякога бяха 30-40-годишни). Има нещо пионерско в раждането и създаването на това общество от млади артисти, които са минали освен
през академията и през обгрижването на проф. Вихрони Попнеделев в неговото стопанство за
отглеждане на изкуство в Долно Камарци. И накрая – възможността да стигнат до изложбените
зали на „Шипка“ 6! Една територия, напоена с духовността не само на цялото българско изкуство. Тук са излагани и работите на моите учители и на техните учители, и на вашите учители,
на големи и знакови имена на световното изкуство! Иска ми се всички да разберат какво е значението на тази изложба, на това място, какво носи и на нашето изкуство и на неговото утре!
А сама по себе си изложбата е над обещаващия дебют, над надеждите на началото! Различни като чувствителност, различни като пластически строеж и организация на пространството,
различни като сюжетно-смислови предпочитания – в изложбата има произведения, белязани с
онова авторско вълнение, гаранция за личен път в голямото пътуване. Пожелавам на всички
участници успех, което за художника е труд, мъка на щастливото удовлетворение, че усилията
са имали смисъл!
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Благодаря на Тодор Стайков за младежката авантюра, която има знаков смисъл за родното
ни безхаберие! И, разбира се, на Вихрони за артистичното великодушие, с което съчетаваше отговорността и свободата като пример на началото! Благодаря и на колегите, на които зрелостта
не им попречи да повярват на младите си колеги!
Светлин Русев
Слово при откриване на изложбата
ИЗЛОЖБА НА БЛАГОЙ АТАНАСОВ. 18 – 30.09.2017
Благой Атанасов е художник, скулптор и архитект, който живее и работи
в Созопол и Вашингтон.
Автор е на много проекти
и реализации на голямоформатни арт инсталации,
на архитектурната част
на паметника „1300 години България“ в Шумен, на
„Камбаните“ в София. Залата на Дружеството на
бургаските художници събира идеи и произведения,
създадени през годините в
различна среда, от двете
страни на океана. Изложбата авторът е систематизирал в три раздела – арт
инсталации САЩ, абстрактна живопис, абстрактна
скулптура.
Първият раздел съдържа пет от многобройните му проекти и реализаБлагой Атанасов – Проект за Статуята на свободата
ции, създадени в неговото
ателие във Вашингтон за
различни музеи, галерии и градове в САЩ през периода от 2000 г. до днес. Център на този раздел
е последният от серията авторски проекти за Статуята на свободата и за пръв път се показва
пред публика. „Проектът е в процес на развитие, като крайната цел е да го представя на инстанциите за одобрения и разрешения за реализация през 2026 г. по случай 250 години от обявяването на независимостта на САЩ.“ „Рамкиран прозорец“ е мащабна реализация от цветно фолио
в Mузея за изкуство на Американския университет във Вашингтон. Паното „Паралелни линии“ с
размери 8х2 метра беше поръчано от Комисията за изкуство на Вашингтон. То беше изложено в
продължение на една година в изложба на открито на площад, недалеч от Белия дом.“ Инстала-
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цията „Рамкиран музей“ е предназначена за Музея за американско изкуство „Уитни“ в Ню Йорк, а
проектът „Урбанизирана прерия“ е в центъра на град Белвю, щата Вашингтон.
Четиридесет и пет платна от серията „Абстрактни икони“ са в раздела „Живопис“. Повечето
от тях художникът рисува през последните две години в ателието си в Созопол. „Абстрактната
икона е тема, владееща ума и сърцето ми от години. Моите икони са изображения на Абсолюта,
на тази единствена реалност, която виждам в небето, в морето, в мрака на нощта и вътре в себе
си. Наричам го Абстрактният бог. Картините ми са начин да потърся тайнствената му същност,
да покажа лицето на вечността и безкрая. Ние, художниците, имаме привилегията с изкуството
си да говорим за неща, които не могат да бъдат изказани с думи. Една капка боя, подкрепена
с духовност, може да освободи хората от вековни предразсъдъци. Вярвам, че абстрактните ми
икони са път към духовността, която може да спаси света от тоталния дуализъм, от кошмара на
материализма, който е на път да разруши човешката цивилизация.“
Разделът „Абстрактна скулптура“ съдържа три пневматични скулптури в бронз от знаковата за българската абстрактна скулптурна изложба, състояла се през 1988 г., и след това участвали в световното изложение на дизайна – Нагоя, Япония, през 1989 г. Показани бяха и четири
концептуални пластики в гранит, мрамор, дърво и стомана.
Благой Атанасов
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ГИНКА ДИМОВА И СЛАВКО СЛАВОВ
В ГХГ „ Борис Георгиев” – Варна (28.09. – 15.10.2017) са представени над 100 творби, изпълнени в техниките на изящното и приложното изкуство. Изложбата откри Пламена Димитрова-Рачева, директор на галерията.
Живописта на Гинка
Димова е разпознаваема – абстрактни визии в
двумерно изобразително
пространство,
отворено
по вертикал и хоризонтал,
изпълнено с меки, вплетени една в друга разноцветни пластични форми,
„нагънати“ от линии в
плавен ритъм. Изграждането на композициите е
кръгово, с осветен център, около който геометрично се развива цветна
мозайка в структура от
различни цветни полета.
Те са очертани с контури,
често пластични, формиращи разнообразни геоГинка Димова – Фауна
метрични форми.
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Комбинаториката на
фона, върху който „лягат“ сумирано елементи
или цветни петна, изведени в грос, сетивно се
организира, така че да се
изтъкне тяхната материалност. В „Аксесоар“-ите
това е пластично нагънат
текстил, но така че зрителят да се фокусира освен
върху цвета и върху релефа на структурата на
тъканта. Самите абстрактни картини имат ясни координати в композициите
си – пластично те са разгърнати по една плоскост.
Славко Славов – Сън
Художничката използва
този декоративен похват,
характерен за колажа, за да постигне тонално посредством него внушението за мекота на формите. Рядко се появяват фигури (от флората и фауната), декоративно стилизирани, доведени до
символни знаци, асоциативно свързани с представите за Райската градина.
Типични в изкуството ѝ са чистите абстрактни форми, обагрени в локални цветове, съпоставени в ярки цветови контрасти. В някои произведения, като например в цикъла „Закъсняла,
но истинска…“, наблюдаваме пластично очертани контури, напомнящи за витража, а в други самите плоскости като локални цветни зони придават силно декоративно внушение на живописта.
Изострената чувствителност на Димова към материалите, например тъканта на платното в „Аксесоар“, оцветено в цветовете на националния трикольор, се подчинява на способността ѝ посредством светлината да открие геометричната рационалност като водещо начало в творческия процес. Картините ѝ приличат на изведени за наблюдение обекти, приближени зрително до степен,
че се губи цялото, за да се фокусира зрителят в малкото полезрение на детайла и така да открие
неговата красота – като цвят и структура. В това търсене на нова хармония и ритъм, на знаци и
пластични внушения авторката кодира своите лични усещания, спомени и емоции. Събирането и
движението на формите като в магнитни зони на асоциативните пространства фокусират погледа
на зрителя в едно изобразително пространство, в което властва формотворческата интуиция на
художничката. Отказът от перспектива е компенсиран от силовите линии на златните сечения,
на които са подчинени композициите. Предметността се трансформира в условната геометрия на
форми, характерни за безпредметната абстракция. Декоративната игра с цвета и неговите чисто
символни внушения е професионално овладяна и майсторски приложена, което е видно от естетически съотношения на елементите на изображението.
От няколко години насам Славко Славов се е посветил на изкуството на живописта. Неговите произведения можем да отнесем към едно направление в европейското изкуство от 80-те
години на ХХ в., наречено свободна фигуративност. Това е направление с отворени граници за
ползване на различни стилови похвати, взети от другите видове изкуства, в което и днес работят
и български художници, повлияни от свободата, която то им дава за лична артистична интер-
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претация. Още в първите десетилетия на творчеството си художникът участва първоначално в
различни регионални и национални изложби с графика, отпечатана в класическата техника на
гравюра върху линолеум. Произведенията му са изпълнени професионално, прецизно, в най-добрите традиции на фигуралното изкуство, с богат асоциативен подтекст и внушение.
Определени житейски обстоятелства принуждават Славов след 1984 г. да посвети повече
от трийсет години на декоративно-приложното изкуство, и по-специално на ръчно рисуваната
съдова керамика и порцелан. И в тази област той развива свой оригинален авторски стил, който
съчетава ярката цветност с изящната линеарна рисунка – едно влияние от графиката, но и от
античните образци на червенофигурната керамика в Древна Елада. Към това той привнася и свой
похват от емайловата клетъчна техника и така съчетава чистата класическа форма на съдовете – чинии, лампи, сервизи, вази – с ярка цветност, уникални изящни рисунки на фигури, които
разкриват приказни сюжети, инфилтрирани от историята.
Последвалият в творчеството му преход към живописта стилово се осъществява плавно,
защото в картините си Славов продължава да импровизира със сходна тематика. Запазва се
също и декоративният му усет, което се вижда в умението му да съчетава различни техники –
темпера, сух пастел, брокат и цветни хартии, които да се хармонизират с графичния му маниер
за изграждане на композицията, развита двуизмерно, в една плоскост по цялата повърхност на
изобразителното пространство, с линеарно-щрихово изграждане на образите.
Можем да открием някои стилови черти, характерни за изкуството на сецесиона, но при
художника те са в съчетание с „магичния реализъм“ – фантазни образи, присъщи за древните
митологии, символи, извлечени от фрагментирани образни елементи – око, ръце, розети и пр. Тази
надисторическа концепция отнася съдържанието му извън времето. Това са асоциативни сетивни състояния като „Докосване“, „Ухание“, „Полъх“, „Видение“ или са отпратка към универсалните,
вечни теми за „Реалност“, в която „Той и тя“ изграждат представи за интимност, чувства, битие.
В картините на Славов живописната материя е многопластова. Всички елементи в неговите
произведения – представи, видове, сюжети и прочие – се разпадат на второстепенни, от тях се
откриват други и други. Самият образен свят е многосъставен, многопластов и многоцветен, за да
подскаже, че нищо видимо не е това, което е, и че всичко носи в себе си много реалности, защото
се е породило там, от многото едновременно съществуващи реалности в изкуството.
Пламена Димитрова-Рачева
ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ. ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА – ЖИВОПИС, ГРАФИКА, РИСУНКА
ГАЛЕРИЯ „БАЙЕР”, СТАРА ЗАГОРА, 14.9.2017
Някога Атанас Далчев беше написал: „Талантът, както го разбират, не е само умение, той
включва редица други душевни и морални качества…”. Думите му важат с пълна сила и за старозагорския художник Злати Златев, за творчеството му, неговия светоглед и отношение към
хората. Пак Далчев беше казал, че „приятелството се измерва с искреността, която то може да
понесе”, а в контекста на нашето приятелство и събитието, събрало ни в изложбена зала „Байер”,
мисля, че и силата на едно изкуство до голяма степен зависи от откровеността, с която е създадено. Съумявайки да остане искрен, дори и демонстрирайки ни артистичната си сръчност и умелостта на изтънчения рисувач, в творчеството си Злати Златев хармонично съчетава и висотата,
и непосредствеността на своята интелигентна общителност. В този смисъл звучат и думите на
проф. Хаджитанев: „Работите на Злати Златев се отличават с висок естетизъм и същевременно
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действат земно, витално. Искрено и неподправено преживени и пресъздадени, те са свързани, от
една страна, със земята и хората на нашето съвремие, а от друга – с вечните ценности на нашето
художествено наследство.”
Често в изкуството хората са завладяни и живеят с чувства, намирани и изразявани и преди.
И когато възникне нещо ново, в опитите то да бъде определено изникват недоумения. В такъв
аспект и проф. Марин Добрев определя творчеството на Злати Златев: „Изкуството му преминава
през редица метаморфози. Външно то се променя неколкократно, но постоянен остава знакът на
личностното му присъствие. Чрез него се открива всяко от произведенията му, колкото и неподготвени за новата си форма да ни е заварило то.”
Неведнъж са правени сравнения между изобразителното изкуство и поезията. Подобни аналогии не са чужди и за Злати Златев, още повече че той с голямо удоволствие и успешно илюстрира поезия. „Поезията трябва да се живее” – споделя Далчев. Разсъжденията му, че стихове се
четат по-бавно, отколкото роман или теоретична книга, и че човек не може да свърши една книга
със стихотворения, освен ако не се раздели с нея, ми напомнят за едни други мисли, свързани с
начина на възприемане на изобразителното изкуство. Съществува заблуда, че картината (рисунката, пластиката, обектът и пр.) може да бъде възприета веднага, в момента, в който бъде видяна,
заради формалната си даденост, че съществува тук и сега, едновременно в своята завършена
цялост. Всъщност пълноценното възприемане и истинско разбиране на изкуството на живописта,
на рисунката, на пластиката изисква от зрителя продължително гледане, многократно завръщане, време, което да осигури дълбочина на проникване в скритите зад повърхността послания,
пространства, измерения. Тук е важна ролята на музеите и галериите, осигуряващи условията за
такова пълноценно общуване, което формира и по-специални отношения и лични емоционални
преживявания. Пораждат се желания да се притежава една или друга творба, колекционерска
страст, отварят се нови пътища в непредсказуемата съдба на едно художествено произведение.
„Емоционалната сила и същност на графичната фактура, тонът и петното извеждат Злати
Златев до изчистена и лаконична композиция, до сложен баланс на тъмното и светлото. Използването на цвета играе деликатна роля, която допълва и засилва емоционалния момент в творбите
му” – пише доц. Маринов за графичното творчество на Злати Златев. В наименованието на своята
юбилейна изложба авторът е разделил живописта, рисунката и графиката, но една от особеностите на неговото изкуство е синтезът на изразните средства. В неговата живопис линията и контурът
са неизменни елементи, изграждащи пространството и ваещи композиционната и конструктивна
стабилност или динамиката на формата и образа. В голяма част от рисунките и графиките цветът
обогатява пространството, стопля атмосферата, създава настроение, придава звучност. И в черно-белите рисунки на Злати Златев играта на линията, вибрациите от преплитането на силуетите,
трептенето на контурите, движението на формата в различните ѝ състояния, мекотата от втритите
в полутоновете молив, креда или въглен, богатото нюансиране създават едно живописно внушение.
Ако наред със споменатите дотук формални качества на изкуството на Злати Златев потърсим и думи за страстта, която направлява един художник, то е добре да си припомним точно
написаното от Иван Гранитски: „Една от кодовите, емблематични за пластическите внушения на
Злати Златев думи е любовта. Художникът обича своите персонажи, любува се на шепнещото
разгъване на линията на изображението, възхищава се на танца на светлините и сенките, които
извайват контурите на пейзажа, благоговее пред странните и екзотични понякога превъплъщения
на нюансите, пред своеобразния спектрален анализ, който въображението извършва с цветовете,
пред субтилното безмълвие на оттенъците и бравурното кресчендо на дисонансите. Според Злати
Златев любовта е не само страст, но и съзерцание, не само ослепително сияние, но и вълнуващ по-
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луздрач, не само реалност, но и магия. Любовта е талантът да откриваш поезия и там, където бруталността на всекидневието поразява и безнадеждността на реалистичното мислене обезверява.”
Какво всъщност е талантът? Дар свише, генетична особеност, заложба, даденост? Може би
е способност да намериш и изразиш себе си, своята истина. Или това не е достатъчно? Сигурно е
нужно и умение да убедиш и другите. Да ги накараш да ти повярват. Да съпреживеят. По повод
75-годишнината на един творец, отбелязана с такава голяма изложба, се замисляме и за това, че
много често именно миналото подхранва бъдещето и се разкрива в него. Много неща ние виждаме
и научаваме още в детството си и ги разбираме едва след време като възрастни. В силата на едно
зряло творчество, в неговата мъдрост, се съдържа и една особена топлина, нежност или финес,
присъщ на младостта, дори някаква частица детска наивност и непринуденост. По думите на поета
Таньо Клисуров: „В спомените си Злати Златев носи един неумиращ свят на разорани ниви, тънки,
люлеещи се тръстики край мочурливите селски реки, залези и хълмове, над които прелита птицата
на детството и които мъглата на забравата не може да скрие.”
Самият Злати Златев бе споделил: „Любовта е лудост, любовта е лишена от разум, любовта
е химия от багри и думи. Опиташ ли се да я вкараш в някаква рамка от разум, тя загива!“. А
докато за художника тази лудост е жива, докато Злати все още го вълнуват „Вечерите на щурците”, докато се взира в „Прелета на птиците” или кръстосва „Долините на тракийските царе”,
докато върви по „Пътя на водата”, търсейки „Нежност”, докато „Между лятото и есента” все още
поема на „Далечно плаване”, то за нас остава да очакваме и следващите му изложби, за които
си мечтае.
Любен Генов
ФЕНИКС ВЪРБАНОВ. ГРАНИЦИТЕ НА РЕАЛНОСТТА
ГАЛЕРИЯ „АРОСИТА“, 3 – 22.10.2017
Феникс Върбанов е роден в София през 1962 г. в семейството на художниците Марин Върбанов и Сун Хуай Куей. От 1979 до 1987 г. учи в Licèe Pilote de Sèvres [Департамент по рисуване] и Ecole Nationale Supèrieure des Beaux-Arts [ENSBA], Paris. През 1987-1988 г. специализира в
Китайската академия по изкуствата, Ханджоу. Интересът му към традиционни китайски техники
на работа с туш върху хартия датира от 1985 г., когато пребивава в Централната академия за
изящни изкуства, Пекин. Със своите първи творби, изпълнени с китайски туш върху хартия,
участва през същата година в галерия „Пиер Карден“ в Париж и оттогава (вече повече от трийсет години) остава верен на хартията и туша. Традиционната китайска хартия има множество
разновидности; тя може да бъде много фина, на пръв поглед крехка, но всъщност неочаквано
устойчива. Феникс е запленен от нейните възможности, експериментира със снемане на релефни повърхности, нагъване, изпъване. Китайската хартия улавя в капана си и най-деликатните
докосвания, и бруталното мачкане. Сякаш безропотно се подчинява, но всъщност презентира
нежността и експлозиите с могъща сила. Функциите на туша са по подобен начин безкрайни, той
може да бъде положен като рана или деликатно и бавно да се всмуква, оставяйки отчетливите
нюанси на всмукването от хартията. Катраненочерен или във всички възможни трептения на
сивото. Звукът от всмукването на туша от хартията може да се чуе и неговото ехо да отекне в
душата на чувствителния зрител.
Първата своя значима изложба Феникс Върбанов нарича „Китайски синдром“. Това наименование е признание не просто за обсебването му от китайските материали, чрез които съгражда наново пъпната връв към майчините си корени. Отпечатването на различни повърхности,
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снемането на релефи, където тънката китайска хартия е способна
да улови и най-малкото трептене,
папиларните линии на повърхностите, мачкането, нанасянето на
туш и изглаждането при подлепването на хартията играят водеща роля. Квадратът е основният
мотив в отпечатването, като че
ли чрез него Феникс поглежда в
кладенеца, за да види насложени
проблясъци на събития от далечни времена, кодирани в подсъзнанието му, от които, аха, да изплува образ. Той сякаш хвърля мрежи със смътната надежда да изплуват духовете на образи, за да
бъдат уловени, и в най-добрите
му работи се долавя техният дъх,
тревожното очакване от появата
им. В това е тяхната сила. Тази
изложба ознаменува трайния му
интерес към кръглия формат, в
който ин и ян, женската и мъжката енергия, тъмното и светлото
понякога нежно се прегръщат,
понякога яростно се сблъскват.
Смачканата и нарисувана хартия,
където в лабиринта от планини
и долини и най-вещият специалист по фън шуй би се загубил,
ми нашепва или крещи, че той е
успял, че той е победител. Крясък
на птица, която излита от развълнувано море.
В работите, правени през
90-те години, се появява отпечатаният кръг или кръгове, или
кръгли мрежи, чиято функция
е да умиротворят вълненията.
Това е времето, в което следите
от употребата на четка ще бъдат
все по-ясно различими, а в някои
работи ще доминират.

Феникс Върбанов – Сън

Красимир Илиев
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ВИХРОНИ ПОПНЕДЕЛЕВ, КОЛЬО КАРАМФИЛОВ И СВИЛЕН БЛАЖЕВ
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС
Галерия L’Union de
Paris ни среща с трима художници – Вихрони Попнеделев, Кольо Карамфилов
и Свилен Блажев, различни като темперамент
и пластически търсения.
Автори, чието творчество
вълнува с артистичната
освободена визия, които
демонстрират, че следват
свой собствен път, без да
се съобразяват с „модните
тенденции“ в съвременното изкуство.
Експлозивен
като
характер и като творец,
Свилен Блажев – Манастирът Зограф
за Вихрони Попнеделев
цветът и линията се превръщат във философия и
религия. В живописните платна, експонирани в
изложбеното
пространство, проличават няколко
основни акцента. А именно – връзката между художник, модел и публика;
интимното, еротиката, но
разбирана в най-чист вид
– любовта; имагинерното и
реалното като субстанции
на човешката психика, съВихрони Попнеделев – Пейзаж
бития от живота на човека,
разглеждани като вътрешни процеси. Експресията от цвят за Попнеделев става водещ импулс, а
картината – пейзаж, голо тяло, портрет или натюрморт – взрив от емоции.
Неподправен и разпознаваем в своя почерк, оставен върху всякакъв материал (дърво, хартия, платно, всичко, което му е подръка), превърнал се в посредник за изразяване на послания
чрез знаци – това е Кольо Карамфилов, който казва, че за свободния дух почивен ден няма.
Нестандартен в художествения изказ и техника, художникът създава светове – лирични, мъдри,
философски, вглежда се дълбоко в образа и душата на човека, зад привидното, там, където място
намира искреното и преживяното през годините. Визуалният език, който създава, е базиран на
знаци-кодове, знаци-символи. Къща, стол, маса, обувка, риба, слънце, капка, зар... всичко излишно
е премахнато, остава само най-важното, за да изведе идеята, придавайки ѝ дълбок философски
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смисъл. Няколко щриха, форми, нарисувани сякаш
на един дъх – това е достатъчно! Напусналият ни
преди няколко години художник създаде своя
лична иконография, наситена с много естетика
и символика, намираща се на границата между
въображение и реалност.
Преминал през класическото разбиране за
живописта, достигайки до абстракцията, с изкуството си Свилен Блажев отправя, съзнателно или
не, провокация към сетивните възприятия. Без
да налага определени постулати или философски
идеи, авторът придава мистичност и тайнственост
на пейзажите си. Макар да са рисувани определени места (Атон, Балчик, Икария), те сякаш са
лишени от конкретиката на географските реалии. Чрез яркия, наситен колорит, сините нюанси
и акценти със светли проблясъци, контрастите от
топли и студени цветове, загатнатата, обобщена
форма и виртуозна линия, без да търси чисто
физически параметри, а по-скоро поглеждайки отвъд сензитивното, художникът предоставя
възможност на зрителя да усети директно съпКольо Карамфилов – Човек върху зар
рикосновение с естеството. Играта с форма, цвят,
фактура, материал, желанието да предизвиква и
експериментира в нови насоки от технологична и живописна гледна точка, достигат нови измерения на естетическото внушение. Той пренася и превръща живописта върху триизмерни форми,
като използва първичността на материала като носител на информация, без аналогии и асоциации, оставя единствено чувството от досега му с източника.
С творбите си Вихрони Попнеделев, Кольо Карамфилов и Свилен Блажев дават своя отговор
за живописта, за изкуството като жив самодостатъчен организъм.
Наташа Ноева

НИКОЛАЙ СТАЙКОВСКИ – ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА ГРАФИКА И ЖИВОПИС
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, „ШИПКА“ 6, 13 – 29.07.2017 Г.
Току-що видях как много щедро и в същото време осмислено Николай Стайковски ни превежда през цялата дълговечна история на цивилизацията, която сме окичили с венеца на културния принос в духовно, религиозно и естетическо отношение. Последният цикъл линогравюри
ме очарова много. Другите произведения познавам, затова са ми близки и осъзнато твърдя, че са
програми за подреждане на личния ни хаос в ментален и духовен план. Гледайки руните, които
имам и вкъщи, винаги си мисля, че те са някакви древни инструменти, сечива за отнемане на излишното. Може би това е рецептата да сложим порядък в живота си? Познавайки Николай повече
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Николай Стайковски – Идоли

от трийсет години, от времето, когато бях тийнейджър и непряк участник в живота на плевенската
артистична бохема, станах свидетел на преобразяването му от бонвиван с бира и неизменната
цигара в ръка до аскет, посветен в тайните на мистични учения, светнал поглед, разделил се с
излишната плът, приютила необятния му дух. (…)
Това 60-годишно момче не спира да расте, виждаме днес. Произведенията му стават все
по въздействащи и находчиви. Аз не бих могла да говоря за уникалната техника на автора, за
материята и материалите, за процеса на сътворяване, аз мога да разкажа за резултатите от взаимодействието с тези претворени преживявания на философа художник. Това е любов, еротично
преживяване от най-качествените, когато портретът на собственото ти име дописва личната ти
съдба и довършва рецептата на себеосъществяването ти. Тези знаци на повече от трийсет века
наистина са магични, а познанията за въздействието им – алхимични. Не се шегувам. Говоря за
руническите сюжети и орфестазите. Николай не се притеснява да ревизира хипотезите на историците и археолозите, защото той общува с тайния език на кодовете, които са ни завещали мъдрите
посветени от времената, когато човечеството е било по-близо до Бог по собствените му твърдения.
Голямата и изключително приятна изненада за мен са последните работи на художника,
третиращи православния етап на духовния ни религиозен избор. Пак казвам, трудно ми е, а и би
било несериозно да тълкувам техниката и похватите на майстора на линогравюрата, но такава
квинтесенция на символи, знаци и сакрални кодове, съхранили националното ни единство и дълбокия смисъл на етническата ни богоизбраност, трудно може да се срещне в произведение на
изобразителното изкуство.
Соня Момчилова, из словото при откриване на изложбата
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ЛЮБОМИР САВИНОВ – ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС

Любомир Савинов – Легнала фигура

Изложбата си на „Шипка“ 6 (1 – 30.09.2017) художникът замисля като юбилейна. Отказвайки
се от традиционно откриване на изложба, със слово и приветствия, художникът отвори вратата
към съкровищницата си без много шум. Готов да отговори на всеки въпросителен поглед, той
беше в залата, край картините си, всеки ден, докато бяха изложени.
Ретроспективният характер на изложбата ни даде повод да потърсим думите, казани и написани за неговото монументално творчество, в няколко откъса.
„След като завършва блестящо Художествената гимназия (1955–1960) и Художествената
академия (1964–1970), Савинов взима решение да не кандидатства за участие в общите художествени изложби и да не членува в Съюза на българските художници. Така, като изцяло
загърбва системата, той тръгва по своя творчески път напълно освободен от идеологическите
канони на времето, а средствата си за живот набавя като учител по рисуване. Вероятно го е
крепила вярата, че един ден ще покаже творбите си като чисти плодове на един творчески труд,
неопетнен от компромиси.
Десетилетия наред Савинов не се отклонява от решението си като работи интензивно, изцяло скрит под пласта на контролирания артистичен живот. Той създава стотици картини, особено
през шейсетте и седемдесетте години на миналия век, за чието съществуване българската публика дори не подозира.“
Юлия Станкова, 2014, въпреки.com
„Случаят „Савинов“ е уникален не само в нашата история, но, отнесен към европейската практика, се вписва в пътя на големите самотници на съвременното изкуство, които времето преоткрива. Някога (около 2004 г.), преди самостоятелната му изложба в „Кръг+“, бях потресен от собственото си откритие и непознаване на един автор, толкова цялостен и последователен в живота си
на художник! Една двуетажна къща, пълна с хиляда картини не еднодневки, а сериозни портрети,
композиции и пейзажи и хиляди рисунки в дома му, които са съпътствали развитието му. Оттогава
последваха няколко големи изложби – може би най-голямата беше миналата година в Кюстендил
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(2012 г. – бел. ред.), и когато мислиш, че няма повече накъде, преди няколко месеца в един склад на
„Фармахим“ трябваше да преживея красивата си среща с близо 600 акварела и не-знам-колко-стотин пастела! Дори за човек, който е преживял и видял много от българското изкуство и е свикнал
на артистичните изненади, не знаех какво да кажа, освен че трябва да се покажат.“
Светлин Русев, 2014
„Скулптор в живописта“ – това може би е точната характеристика за Любо Савинов. Неговите монументални композиции са като несвършващ релеф, изпълнен в цвят. Действието става
на два плана, композицията е динамична, темите преливат, по-точно избухват от фриз във фриз.
Доминиращо изразно средство на автора е черният контур – дебел, спокоен или нервен, той
с непогрешима сила изгражда вътрешната архитектоника на платното. Доколкото ползва ярките
основни цветове, то тези цветове намират съвършен баланс благодарение на вътрешното „разграфяване“, което постига контурът. Така са родени някои монументални композиции – жени на
брега на морето, в които съвършено изпълнените класически женски тела внушават спокойствие
и мъдрост, а червени, жълти и сини елементи си взаимодействат като в геометрична формула.
Иначе, по отношение на цвета (както и по отношение на думите) авторът е твърде сдържан.
Сиво-синьо-зелените тонове са достатъчни, за да предаде точното състояние на своите модели,
изградени лаконично, но с тънка психологическа характеристика, видени с безгрешен психологичен поглед, рефлектиращ в погледа на модела, независимо дали той е с широко гледащи очи,
с едно око или дори без очи, загатнати понякога с леко драсване на четката по затворените
клепачи на някой от толкова изразителните и вълнуващи женски образи.“
Надежда Кутева, 2002

САМОКОВ ОТНОВО СЪБРА АРТИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА ЕВРОПА

Лаура Димитрова и Стефан Алтъков – из изложбата
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По инициатива на
община Самоков през
август тази година за
трети път се състоя международен симпозиум с
участието на художници
от Германия, Франция,
България, Кипър и Испания. Участваха артистите
Сандра Ансело (Франция),
Катрин Бурдон (Германия/
Франция), Васо Тупоу (Кипър), от България – Васко
Славков, Явора Петрова,
Ивана Петрова и Светлин
Балездров, Иван Шуманов, Лаура Димитрова и
Стефан Алтъков; София
Хаджипапа Джи (Кипър),

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА
Радостина Доганова (България/Словакия), Христо Гелов (България/Испания). Творбите бяха от различен характер – от класическа живопис до инсталации, пърформанс и намеса в градската среда.
По време на симпозума имаше видеопрезентации на участниците. Проф. Лаура Димитрова
проведе уъркшоп с деца и с обитатели на дома за възрастни в града. Сандра Ансело подготви
пърформанс с децата, лишени от родителски грижи. Христо Гелов създаде кинетична инсталация
от 280 въртележки върху старата пожарна кула. Катрин Бурдон и Радостина Доганова представиха експесивни живописни творби, вдъхновени от планинските пейзажи. Васо Тупоу и София Хаджипапа Джи работиха по теми, свързани със символите на града и неговата история. Най-младата
участничка Ивана Петрова създаде серия картини с поетични сини пространства. Светлин Балездров показа инсталация от минималистични хартиени обекти в Доспевската къща. Васко Славков
изненада публиката с ироничен поглед върху „новите икони“ на града, а именно инсталация със
„златната джанта“, като символ на незаконната сеч на дървен материал в региона. Явора Петрова
нарисува серия лирични творби в характерната за нейното творчество пастелна техника. Стефан
Алтъков и Лаура Димитрова представиха обща творба – цикъл картини, посветени на темата за
„отключването“, отварянето на нови външни и вътрешни духовни пътища. А самоковският художник Иван Шуманов създаде триптих със сюрреалистични пейзажи и портрети.
Представената в края на симпозума изложба премина при голям интерес от страна на местната общественост и беше отразена в медиите.
Радостина Доганова, Лаура Димитрова
СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ В АРТ ЦЕНТЪР „ЮГО ВУТЕН“
Станислав Памукчиев представи проекта „Завръщане“ (показан през 2017 г. в галерия „Райко
Алексиев“) в арт център „Юго Вутен“, Херенталс, Белгия. Откриването се състоя на 30.09.2017. Експозицията ще продължи до края на декември. Куратори на изложбата са Весела Ножарова и Симон
Делобел – арт директор на центъра „Вутен“.
Изложбата представя цикъл картини „Завръщане“ (2016 г.) и работните рисунки към него.
След експериментите с изразните средства, създаването на обекти и пластични инсталации, този
нов цикъл голямоформатни картини е завръщане към фигурален метафоричен израз – митопоетика, която изразява и защитава човека в неговото драматично усилие за търсене на път и устойчив
смисъл. „Завръщане“ не е носталгия по отминалото, а е творческо въставане срещу крайността
на изтичащото линейно–историческо време и обръщане на погледа към изначалното, свещеното
митологично време-безвремие.
„Завръщане“ търси следите на подсъзнателно носена и интуитивно живяна предисторична и
ранноисторична библейска онтология. В програмната ориентация и практика на автора това е пореден опит за „психична археология“, с навлизане в пластовете архетипни съдържания. Художествен
опит за раздвижване на интуицията за сакралното като обсебваща безлика сила, за индивидуалните и колективните ритуали, опазващи свещения смисъл на живота. Изложбата със своя хуманен
патос иска да завърне човека към самия него, към неговата дълбока същност, към вътрешен
„гравитационен“ център на психична и духовна цялост. Предложената теза се съпротивлява на
тоталната секуларизация, на грубия прагматизъм и комерсиализъм, на рецидивите на масовата
култура и загубата на ценностна перспектива в свят без път и посока.
Станислав Памукчиев
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Годишната изложба на Секция 13 към СБХ бе
представена от 14 до 28.07.2017 в галерията на
„Шипка“ 6. Секцията обединява автори, изразяващи се като творци чрез неконвенционални
форми на изкуството, но изложбата беше отворена за участие към всички художници, които
работят с нетрадиционни медии.
От 29.07. до 4.08.2017 в Кадакес, Испания, продължи изложбата на Веселин Дамянов – Вес,
наречена „Градината на любовта и омразата“.
Представянето е част от наградата му като един
от шестимата победители в миналогодишното издание на конкурса за графика Mini Print
Internacional в Кадакес.

Самостоятелна изложба на Антон Антонов бе
представена през юли в ХГ – Добрич. Художникът има 27 самостоятелни изяви и над 30
участия в колективни. Експозицията включва
творби с маслени бои, акварел, пастел и др.
техники. За търсенията си в живописта художникът казва: „Черното и бялото не са цветове. Те присъстват във всяка цветност, но като
цветен фон. На границата между двете светът
е най-цветен. На границата между доброто и
злото в нас сме най-живи. Всъщност граница
няма. Има красотата да съзерцаваш всичко в
неговото единство. Ние сме ден и нощ едновременно.“

Двама български графици бяха отличени на Десетото международно триенале на графиката в
Кочи, Япония – Васил Ангелов получи първа
награда, Ивелин Широв – четвърта. Кочи е световноизвестен производител на японска традиционна хартия и участниците са ограничени до
онези, които използват хартията като основен
материал.
Една необичайна изложба фокусира вниманието на ценителите в разгара на лятото. „Настроения“ в галерия „Академия“ събра непоказвани
творби на двама добре известни автори. Инициирана от изкуствоведа Дора Каменова, експозицията представи самата нея като художник, а
Кирил Гюлеметов, известния график (и неин покоен съпруг) – като живописец. Тези запазени
в картините настроения за разнообразяване на
обичайните творчески ангажименти са останали
само в семейния архив. По думите на Дора Каменова, Гюлеметов като изключително натоварен с работа график търси освобождаване, разпускане в живописта; за нея пък рисуването е
бягство от думите с лекотата и бързата техника
на акварела. Голяма част от изложените творби
семейството дарява на Музея на Художествената академия.
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Антон Антонов – из изложбата

За първи път троянската галерия „Серякова
къща“ показва изложба текстил – „Дихание в
цвят“ на 22.06. – 22.07.2017. „Повече от 35 години черпя вдъхновение от природните форми,
свързани с цялата свежест и дъх на цветята,
листата, морето“, сподели художничката Жанет
Левордашка по време на откриването.

ХРОНИКА
кални тонове, с характерен контраст, колорит,
фактура…“

Иван Велчев – Бриз

Жанет Левордашка – Извисяване

В галерия „Академия“, 11 – 15.09.2017, беше
подредена изложба на наградените рисунки от
Петия световен конкурс за детска рисунка
– София 2017. Негов организатор е фондация
,,Малък Зограф“. На участниците, изпратили
своите интерпретации на темата „Празненство“
от 50 страни на света, бяха раздадени 12 златни, 24 сребърни и 36 бронзови медала.
За първи път варненската публика се срещна с творчеството на плевенския живописец
Иван Велчев – Йово. Дванадесетте картини
от изложбата „Индиго” в „Галерия 8“ (20.07. –
03.08.2017) са част от най-новите творби на
художника, който казва: „Индиго – не само
като заглавие, а и като част от другата, обратната страна. Онази, която остава скрита, но се
проверява. Иначе е цвят, който респектира и
завладява... Група пейзажи – конкретни впечатления от пътувания, които са запълнени с
определени емоции. Част от редица упражнения с ясен архитектурен силует, изчистени ло-

Стефан Алтъков и Лаура Димитрова взеха
участие в два международни симпозиума през
август: „Самоков 2017“ (по кураторски проект на
Радостина Доганова) под мотото „Тук и сега“ и
„Михайлово – Кавадарци“ в Македония. По покана от Владимир Темков, директор на Дома
на културата в Кавадарци, те представиха своя
изложба в художествената галерия на градския
музей.

Лаура Димитрова – Из изложбата в Кавадарци

Отдадеността на един банатски българин, Иван
Василчин от Стар Бешенов, Румъния, да обедини творци с български произход, които живеят
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в България и чужбина, намира израз в създаването на Български културен форум „Родина
на кръстопът“. Тази година за десети път бе
организиран едноименният арт симпозиум, който премина на четири етапа. След Берлин, Ботевград и с. Долен и Стар Бешенов посрещна
участниците, между тях и четири художнички
от България – Мариета Конова, Мартина Караиванова, Николина Джановска и Мара Латева.
През септември ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол
чества 110 години от рождението на ямболския художник, педагог и общественик Стефан
Бъчваров (1907 – 1988) с три изложби. Едната
с негови избрани творби, а във втората бяха
представени работите на художниците от Деветия международен живописен пленер „Певецът
на Тунджа“, посветен на именития гражданин
на Ямбол. Участваха Еврен Карайел (Турция),
Инна Рогова и Наталия Корчемкина (Русия),
Хаяти Четин (Турция), Димо Генов (България).
Трета бе открита самостоятелната изложба на
Ташко Попов, включваща цикъла „Реката“.

Дойчин Русев – България, Боряна Печинска
(организатор) – България/Германия, Сашо Стоицов – България/САЩ.
Фондация „Едмонд Демирджиян“ връчи за осми
път ежегодната награда за живопис за обещаващо развитие и посветеност на изкуството.
Изборът е мотивиран от високото качество на
произведенията и съвременния визуален език,
както и от перспективите за бъдещо развитие
на авторите. Носителка за 2017 г. е Трендафила Трендафилова, която се представя с
изложбата „Très“. Заглавието на изложбата
произхожда както от френската дума за „много“, така и от начина, по който приятелите се
обръщат към художничката. То насочва едновременно към отсъствието на една-единствена
концепция и към представянето на дадения
етап от развитието на авторката с цялото му
многообразие.

Стефан Бъчваров – Тунджа край Златен рог

Концептът за лична, национална и социална
идентичност в нашето съвремие се е променил.
Тази идея за Европа и света на XXI век рефлектира и в съвременното изкуство. Изложбата
Transforming Identities представя берлински
артисти от различен произход и житейски опит
в транснационалната идентичност. Все повече
хора живеят между различни култури и идентичности и развиват транснационалност и мултикултурен мироглед. В българското издание
на проекта в галерия „Аросита“ участват Марк
Лингк и Райнер Ахренд – Германия, Десислава
Денева, Елена Панайотова, Росица Гецова и
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Трендафила Трендафилова – из изложбата

ХГ „Петко Чурчулиев“ – Димитровград бе домакин на третото издание на симпозиума по
скулптура в метал „Неща премълчавани, неказани думи“, 19.08. – 28.09.2017. Участваха
шестима магистри, докторанти и асистент от
специалността „Метал“ на НХА с преподавател
доц. Емил Бачийски. Идеята на форума е да
даде шанс за участие в творчески процес без
ограничаване на свободата на младите скулп-

ХРОНИКА
тори в избора им на идея и материал, вдъхновен от стиховете на култовия за града поет
Пеньо Пенев, както и с подчертан акцент върху
историческия контекст на града.
Владимир Пенев показа нова живопис в галерия „Видима“. „Извървени пътища“, втората самостоятелна изложба на художника в Севлиево,
беше открита на 26.09.2017.

19.09.2017 в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“
беше открита живописна ретроспекция „Периоди и подходи“ на Бисер Лазаров. Представените творби са от различни жанрове на живописта – пейзаж, голо тяло, фигурални композиции,
натюрморт и интериор, а също и по-абстрактни
работи. „Аз навсякъде съм аз. Освен това навсякъде съм българин“, заявява художникът.
„Това е Годината на плакета“, казва с усмивка скулпторът Красимир Яков, който откри на
12.10. петата си за тази година изложба с плакети в Къщата на художниците в Плевен. След
изключително успешния прием на изложбата му
в БНР през пролетта авторът продължи да лее
и отговори на търсенето с изложба в Художествената галерия в Балчик, в галерия „Богориди“
– Бургас, в галерия „Поморие“ в едноименния
град. Новото му амплоа добави свежи щрихи в
творческия портрет на автора и беше прието с
одобрение от колегията.

Владимир Пенев – из изложбата

„Monkeytimes“ (Маймунски времена) – изложба
на Николай Панайотов, представи софийската
галерия „Стубел“, 18.09. – 6.10.2017. Фантастично-философските изображения и конструкции,
характерни за автора, присъстваха като обемни
инсталации и живописни картини.

Крaсимир Яков – Левски

Николай Панайотов – Monkeytimes

Двадесет и втората изложба „Приятели“ беше
открита на 8.09.2017 в ХГ „Владимир Димитров

51
брой

04/2017

СБХ бюлетин

ХРОНИКА
– Майстора“. Художниците Недко Каблешков,
Ценка Бакърджиева, Иван Пенев, Георги
Велинов – Гопи и Матей Матеев имат своето
обяснение на дългогодишното си приятелство:
„Сега, след 22 години, навярно въпросът получава своя отговор за силата на истинското и
неподправено приятелство, допълнено и споено
от общи принципи за мястото и ролята на изобразителното изкуство.“

уденц Б. Руф“, „Про Хелвеция“, Институт за
конструктивно изкуство и конкретна поезия/
КунстхаусРехау и SaturationPoint (London). До
21.10.2017.

Изложбата „Срещи в Пловдив“ събира авторите Дидие Майо и Кристел Брусадели – Белгия, Ерик Тонсберг – Швеция/Испания, Невена
Дернева и Димитър Грозданов. Тя е истинска
конфронтация на пет лични стила на автори от
различни поколения. Наименованието не е формално, а означава провокацията, която всеки
от художниците е получил от този град, събрал
древност и съвремие в социален конгломерат.
Във фоайето на Сатиричния театър „Алеко
Константинов“ бе открита изложба, организирана от секция „Карикатура“ при СБХ. Заглавието „Театър“ обобщава темата за сценичните
изкуства – театър, опера, балет, цирк, улични
представления, които са обект на интерпретация в 125 карикатури от 22 автори. Изложбата
е продължение на традиционното партньорство между съюза и „Сатирата” и продължава
до 30.12.2017.
За втори път Съвременно пространство, Варна,
е домакин на международния форум за геометрична абстракция „Ортогонал“. Изложбата
представя работата на автори от 7 държави:
Ойген Гомрингер (Швейцария), Инго Глас (Румъния/Германия), Естер Хагенмайер, Гизела Хофман (Германия), Патрик Мориси, Ханз
Ханкок (Англия), Джудит Дюкмин (Австралия/
Англия), Ердем Кючюккьороглу (Турция), Николай Петков, Петър Дочев, Иван Шуманов и
Георги Димитров (България).
Освен обичайните живопис, рисунки и анимация експозицията включва конкретна поезия, скулптура и фотография. Партньори
на проекта са Гьоте-институт, наградата „Га-
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Инго Глас – Преобразуване на квадрат

ХРОНИКА
В ГХГ – Варна се откри юбилейната изложба
на Илия Янков. „Пространство и светлина“,
27.09. – 14.10.2017, е част от Международното биенале на стъклото. „Става дума за онова пространство, което е около нас, и онова
другото, което всеки носи в себе си и е много
лично и съкровено. В което съжителстват и
проблемите на всекидневието, и една частица, която носи духа ни, мечтите, полета на мислите, философията за живота, която осмисля
съществуването ни.“ В една от залите авторът
показва ретроспекция от творби художествена
керамика, резултат от петгодишното съществуване на международния пленер по художествена керамика в Двореца – Балчик, чийто
създател и куратор е той. Завършил Института
за пластични изкуства „Николае Григореску“ в
Букурещ, специалност „Художествено стъкло и
керамика“. Преподава в ТУ – Варна, в катедра
„Индустриален дизайн“.

ки и керамика. Привлекателен експонат е макетът на кинетичната пластика „Посоки“, реализирана през 1977 г. за автогарата в града. Част от
декоративно-монументалните творби на художника могат да се видят в мултимедийна презентация. Петър Петров е чувствителен към проблемите на заобикалящата ни среда и е автор
на декоративно-монументални пана и дизайнерски решения в Добрич и региона. Творческата му биография включва още проектиране и
изпълнение на музейни сбирки, фотоизложби на
модулен принцип, приложна графика, плакети и
др. (До 30.10.2017).

Галерия 8 във Варна представи осмата самостоятелна изложба на Ангел Станев – два скулптурни портрета и колажи. „Своенравното творческо поведение на Ангел Станев отдавна го е
направило разпознаваем, но не и разгадаем, на
пръв прочит. Лаконичен и в същото време поетичен, авторът подрежда в странни лабиринти
на мисълта гипс или бронз, восък, дантела, кадифе или зрънца от кафе. Просто, ясно и... енигматично, това е „водният знак“, който прозира в
тъканта на неговите люлки, дискове, камбани,
фигури и портрети. Необичайни и очарователни послания, изискващи пълното ви внимание.“
(Олимпия Николова)
Директно назована „Двуизмерно триизмерно“,
съвместната изложба на Таня Иванова-Цанова (скулптура) и Красимир Цанов (живопис) в
столичната галерия „Сердика“ за пореден път
събира двамата автори в едно пространство. 11
– 30.10.2017.

Петър Петров – из изложбата

В ретроспективната изложба на Петър Петров
в ХГ – Добрич са показани живописни картини
от различни творчески периоди, графика, рисун-
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Иван Томанов – от изложбата „Симулакруми с материали от БРИКС“
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IN MEMORIAM

ИВАН ТОМАНОВ (1956 – 2017)
Завършва Художествената академия през 1983, специалност „Скулптура“, в класа на
проф. Борис Гондов.
Оттогава участва в регионални и национални художествени изложби, както и в скулптурни симпозиуми у нас и в чужбина. Дълги години подготвя млади таланти в областта
на скулптурата, които успешно се дипломират в Националната художествена академия.
През последните години от творческия си път се ориентира към редимейд и инсталацията, каквито творби изпълват и галерия „Райко Алексиев“ на последната му голяма
изложба през 2016 г. Изложбата изследва конформизма на съвременното общество, така
податливо на лесни, елементарни, но добре композирани сюжети, които информационните, политическите и медийните канали моделират.

БРАТАН МАНДОВ (1943 – 2017)
Завършва Академията за приложни изкуства в Будапеща през 1976 г. със специалност
„Обработка на кожи и дизайн на кожени изделия“. След завръщането си работи като дизайнер в СО „Пирин“. В продължение на една година преподава дизайн във Висшия институт по индустриален дизайн в Хавана. По-късно е и преподавател по изобразително
изкуство в училище. Работи активно в областта на мозайката, акварела, рисунката и декоративната пластика от кожа.

САШКА БАЛЕВА (1930 – 2017)
Родена е в Свищов. Завършва Художествената академия, специалност „Керамика“,
при професорите Стоян Райнов и Венко Колев. Работи главно в областта на стенната и
парковата керамика. Многобройните ѝ участия в наши и международни изложби, симпозиуми и конкурси ѝ носят признание и награди. Нейни керамични пана се намират в
Националната галерия, в галерии в Унгария, Португалия, Южна Корея, САЩ и др. Новатор
в професията – в усложняването на композиционните задачи, в използването на керамиката в монументален мащаб, в обогатяването на колорита.

ЕЛИ КИТАНОВА (1925 – 2017)
Родена е в София. Завършва Художествената академия през 1947 г. със специалност
„Керамика“ при проф. Стоян Райнов. Член на СБХ от 1970 г. Участва във всички общи изложби на приложните изкуства.

РУСИ ДОЙЧИНОВ (1938 –2016)
Роден е в София. Завършва Художествена академия във Варшава. Член на СБХ от 1985 г.,
секция „Монументални изкуства“. Работи в областта на монументалните изкуства, керамиката, малката пластика и живописта. Негови пластични композиции са реализирани и в Австрия, Великобритания, Белгия и САЩ.
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ДАНИЕЛА НЕНЧЕВА (1967 – 2017)
Завършва средно специално образование „Художествено оформление на тъканите“
в родния Сливен, след това живопис във Великотърновския университет в класа на проф.
Георги Костов. Член СБХ, секция „Текстил“. От 2000 г. е председател на Дружеството на
художниците в Сливен. Дългогодишен директор на ХГ „Димитър Добрович“ в града. Има
35 самостоятелни изложби, много участия в колективни национални и международни изложби. Организатор е на национален пленер по живопис в Сливен, както и на традиционния детски конкурс „Аз и моят град“, посветен на празника на Сливен.

ПРОФ. МИХАИЛ КАРАПАУНОВ (1928 – 2017)
Роден е в с. Момчиловци, Смолянско. През 1954 г. завършва Художествената академия в класа по живопис на проф. Дечко Узунов. Организира художествена галерия в родното си село. Основно място в творчеството му заемат родопските мотиви и историко-революцинната тема. Дългогодишен преподавател, професор в Художествената академия.

СТЕФАН ГРУЕВ (1944 –2017)
Една от безспорните фигури, формирали няколко поколения съвременни български
автори. Завършва приложна графика в Художествената академия при проф. Ал. Поплилов.
Художествен редактор в издателствата „Наука и изкуство“ и „Български писател“ (1974
– 1987), главен художник на издателство „Христо Ботев“ (1989 – 1991), богатото му и разнообразно творчество се разпростира върху различни зони на книгата, филателната графика, графичния дизайн.

МАРИН МАРИНОВ (1942 – 2017)
Роден е в с. Бацова махала, Плевенско. Завършва Художествената академия, специалност „Керамика“, при професорите Венко Колев и Георги Коларов. Член на СБХ от 1982 г.,
секция „Живопис“. Работил е в Министерството на културата като специалист в дирекция
„Образование“, като уредник в Софийската градска художествена галерия и др.
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