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На корицата: Иван Кънчев / Чиния (детайл) 
I награда от Фестивал на съвременната българска керамика 2018
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

На Русе и Париж с любов
Василка Монева, живопис
16 октомври – 7 ноември 2018 г., ет. 4.
откриване – 16 октомври, 18 часа

Национален конкурс „Алианц – България“ 
за живопис, скулптура и графика – заключителна изложба 
18 октомври – 18 ноември 2018 г., ет. 1 и 2
откриване – 18 октомври, 18 часа

Валентин Колев – живопис
12 – 30 ноември 2018 г., ет. 4
откриване – 12 ноември, 18 часа

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125

Иван Б. Иванов – юбилейна изложба
5 – 20 октомври 2018 г.
откриване – 5 октомври, 18 часа 

Атанас Ташев – живопис
25 октомври – 10 ноември 2018 г.
откриване 25 октомври, 18 часа

Валентин Дончевски – живопис
15 – 30 ноември 2018 г.
откриване – 15 ноември, 18 часа
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ИЗЛОЖБИ

Във връзка с извършването на ремонт в сградата на СБХ, ул. „Шипка” 6, 
изложбената дейност ще бъде прекратена до есента на 2019 г. Големи 
изложби като Триенале на графиката, изложби на секция „Живопис” – 
„Портрет” и на секция „Скулптура” – Цикъл „В началото е натура” – 
„Портрет”, бяха отложени за есента на 2019 г.
Целта на реновирането е да бъде осигурена много по-добра среда 
за експониране на творбите, съответстваща на съвременните 
технологични норми в галерийните пространства, както и за тяхното 
обслужване и обитаване.
Заявки за изложби ще се приемат от 1 до 30 ноември в СБХ, ул. „Шипка“ 6, 
Марта Игнатова, тел. 02 948 37 12, 0879 149 562.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ 
В АТЕЛИЕТАТА НА СИТЕ ДЕ-З-АР В ПАРИЖ ПРЕЗ 2019 Г.

1. Ясен Гюзелев 
2. Веселин Праматаров 
3. Валентин Узунов 
4. Стефан Петрунов 
5. Бисера Вълева 
6. Детелин Рачев 
7. Милан Андреев 
8. Милена Блажиева 
9. Николай Маринов 
10. Юри Буков 
11. Мартин Трифонов 
12. Стилияна Узунова 

Резерви:
13. Венера Константинова
14. Георги Ашиков
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НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“, МОНТАНА
На 1 октомври 2018 г. в ХГ „Кирил Петров“ и галерия „Кутловица“ в Монтана бяха 
открити две изложби с творбите на 222 участници в биеналето. Бяха връчени 
следните награди:
Награда на СБХ – Роберт Цанев
Награда на името на Йордан Радичков от община Монтана – Мартина 
Караиванова
Награда в раздел „Живопис“ – Красимир Кръстев (номинирани – Яна Любенова, 
Росен Рашев)
Награда в раздел „Графика“ – Емануела Ковач (Номинирани Васил Колев, Николета 
Джановска)
Награда в раздел „Скулптура“ – Красимир Кръстев (номинирани Венцислав 
Марков, Мариана Тодорова
Награда в раздел „Приложни изкуства“ – Иван Кънчев (номинирани – Мария 
Радоева, Мила Воденичарова, Красимира Дренска)

НАГРАДИ ОТ ДЕВЕТОТО МЕЖДУНАРОДНО 
БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2018

Голяма награда на община Плевен – Моника Найденова, скулптура
Награда на СБХ – Момчил Георгиев, живопис
Награда на МФ „Св.св. Кирил и Методий“ – Николай Караджов, живопис 
Награда на журито – Стилияна Узунова, живопис
Награда за живопис – Ангел Васев, живопис
Награда за графика – Николина Джановска, графика
Награда за скулптура – Красимир Митов, скулптура
Награда „Млад автор“ – Михаела Каменова, скулптура 
Награда „Чужд автор“ – Вероника Сиупка, графика

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА „НАВЪН”
Уважаеми колеги, можете да предложите своите проекти за художествена 
инсталация на площад „Батенберг“. Столична община чрез Дирекция „Култура” 
обяви сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени 
инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“, за 2019 г. Срокът за подаване 
на проекти е до 15 ноември 2018 г. включително. 
Проектните предложения се приемат в деловодството на Дирекция „Култура”, 
пл. „Славейков” 4, ет.4, стая 409. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail 
и с куриер няма да бъдат приемани. 
Повече информация за правилата, изискванията и необходимите документи за 
кандидатстване по Програма „Навън” ще намерите на http://artsofia.bg/bg/pubs/
art-konkursi

VIII АРТ БИЕНАЛЕ В ПЕКИН – КИТАЙ 2019
През 2019 г., от 26 август до 23 септември, ще се проведе VIII-то арт биенале 
в Пекин (The Eight Beijing International art biennale, China 2019). Темата е „Пъстър 
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свят и споделено бъдеще“ . Както и досега, организаторите поемат разходите 
за транспортиране на творбите и четиридневен престой (хотел и храна) на 
участниците. Трима български художници бяха селектирани от журито на VII-
то арт биенале в Пекин 2017 – Павлин Радевски, Слав Недев и Стефан Чурчулиев. 
Формулярът за участие и информацията съгласно изискванията трябва да 
бъдат изпратени по пощата до 25 декември 2018 г. Подробна информация за 
кандидатстване –на www.bjbiennale.com. 

VI ФОРУМ МАЛКА ГРАФИКА

ОРГАНИЗАТОРИ:
СБХ – Секция „Графика и илюстрация”, Галерия „Арт Алея”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да 
представи до три произведения, създадени през последната година, подписани 
самолично и професионално съобразно общоприетите изисквания.
Няма ограничения за техника.
Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.

РАЗМЕРИ:
формат на хартията – 30х32 см
СБХ разполага с дървени рамки с размер 30х32 см, затова е наложително този 
размер да бъде спазен! Изображението може да варира в допустимите граници 
за графика малък формат.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 
За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор 
да предостави CD, съдържащо информация на български и английски за 
произведенията: автор, размер, техника, година на създаване, цена и снимки 
на творбите в резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: 
albenasa1@abv.bg.

• Tакса в размер на 10 лв., която не подлежи на връщане независимо от 
резултатите на селекцията.

• Графичните листове се приемат без рамки. Секция „Графика и илюстрация” 
осигурява тяхното рамкиране.

СРОКОВЕ:
• Представяне на работите: 9 ноември (петък) 2018 г., от 10.00 до 16.00 часа, 

в секция „Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж.
• Селекционното жури: 10 ноември (събота) 

Откриване на изложбата:
15 ноември (четвъртък) 2018 г., 19.00 часа, галерия „Арт Алея”, София.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
И тази година организаторите се солидаризират с инициативата „Само за 
фенове”. 
В рамките на петия форум ще бъде проведена акция на графични произведения. 
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Това е възможност, насочена към ценителите и колекционерите на графика да се 
сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена от 50 лв. 
Акцията ще бъде от 15.00 до 18.00 часа в галерия „Арт алея” в деня на 
откриването – 15 ноември 2018 г. 
Който желае да се включи в нея, може да представи произведения без рамка и 
паспарту с размер на хартията до А4. Няма ограничения на техника, брой на 
графичните листове и година на създаване. Допустимо е творбите, участващи 
в акцията, да са допълнителни бройки от тиража на същите произведения, 
участващи в изложбата.

НАГРАДИ:
Ще бъдат присъдени три награди:

• награда за цялостно представяне
• награда за млад автор
• награда за принос при популяризиране на събитието.

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

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

ВСЯКА ИЗЛОЖБА В ЗАЛИТЕ НА СБХ СЕ ЗАСНЕМА 
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се 
заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се 
възползват от създавания фотоархив по всяко време при издаване на каталози и 
други материали или за личен архив и да получат снимки за печат на електронен 
носител при следните условия:

• членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС. 
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САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА 
ЕЛЗА ГОЕВА В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ“
12 – 25 септември 2018

По случай своята 90-годишнина Елза Гое-
ва зарадва многобройните си почитате-
ли с нова самостоятелна изложба, преми-
нала с голям успех в обновената галерия 
„Арте“. Въпреки напредналата си въз-
раст тя е съхранила всичко най-добро, с 
което я знаем от години – финеса, дели-
катността, високия интелект, своята 
виталност и житейска устойчивост. И 
най-важното – очарователната си жи-
вопис, която неизменно продължава да 
ни възхищава и искрено да ни радва.
Камерната експозиция включваше пре-
димно пейзажи, няколко портретни гла-
ви, натюрморти. Една от особеностите 
на пластическия почерк на Елза Гоева е 
неговата мирогледна и стилистична из-
бистреност. Този почерк е едновремен-
но сякаш константна величина, но заед-
но с това е и динамично вариативен, в 
определени предели, както по отноше-
ние на жанровата си детерминираност, 
така и от гледище на натрупания през 
годините опит, който непрестанно се 
обогатява.
Художничката продължава да дълбае жи-
вописната материя, сякаш потъвайки и 
гмуркайки се все по-дълбоко в безкрай-
ните дебри на нейната стихия, и да из-
вайва външно опростени, дори на пръв 
поглед тривиални, но изключително бо-
гати на монохромни полифонични тонал-
ности образи, които пленяват зрителя с 
непосредственото си поетично обаяние.
Елза Гоева е посвоему аскетична откъм 
цветове и ефектни фактури, тя често 
оставя недокрай докоснати от четка-

та зони на платното, работи с полусу-
ха четка, преминава от „импасто“ към 
по-наситени и плътни вариации на жи-
вописната субстанция. Между предмета 
и средата, между фигурата и простран-
ството се установяват състояния на 
особена дифузност, на своеобразно ак-
тивно взаимопроникване, които обаче 
не са от импресионистичен тип, тъй 
като художничката се интересува не от 
мимолетните и временните, а от трай-
ните, постоянните състояния и внуше-
ния на съответния природен мотив.
Лаконизмът на предпочитаната от ав-
торката стилистика, както и пласти-
ческата редукция, проведена съобразно 
принципа less is more дават възможност 
на Елза Гоева да разгърне и да разкрие в 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Елза Гоева / Без название
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пълна степен блясъка на своето изклю-
чително живописно дарование. Всичко 
това прави от нея една от най-значими-
те наши художнички в полето на съвре-
менната българска живопис, достоен 
продължител на най-съкровените и бо-
гати традиции в нейната многовековна 
история  

Чавдар Попов

ЕДНА ИЗЛОЖБА С ХАРАКТЕР. 
БЪЛГАРСКИ МОНУМЕНТАЛИСТИ  
В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА 
12 септември – 3 октомври 2018 

„Българско монументално изкуство“ е 
надсловът на представителната излож-
ба на секция „Монументални изкуства“ 
към СБХ, показана в галерията на Българ-
ския културен институт в Прага. 
Изложбата е своеобразна панорама на 
българското монументално изкуство – 
експонирани са 105 живописни творби и 
11 табла на реализирани в архитектурна 
среда проекти на 50 автори, работещи 
в полето на монументалните изкуства 
през последните 40 години. 
Селектираната колекция носи истори-
ко-ретроспективен елемент – в нея на-
мират място представители на няколко 
поколения, които се изявяват в различ-
ни клонове на монументалната живопис. 
Така в една централноевропейска столи-
ца е представена изчерпателна и вари-
ативна картина на българското стенно-
монументално изкуство. 
Изложбата носи информативен и попу-
ляризаторски характер. Тя е наситена с 
уют и е аранжирана с вкус, в нея се усеща 
и пулсът на момента. Монументалните 
изкуства са сложни и за изпълнение, и за 
презентиране. Априорно свързани с ин-

вестиция, поръчка и обвързаност с ар-
хитектурата, те трудно се показват в 
изложбени пространства. Изключително 
ценен факт е, че в тази изява са показа-
ни голям брой монументални реализации, 
както и някои етапи от създаването им. 
Това акцентира върху истинската същ-
ност на монументалните изкуства, как-
то и върху активното присъствие на 
художниците монументалисти на твор-
ческата сцена в страната. Значим еле-
мент от структурата на експозицията 
е изграждането на съзнание за историч-
ност. Погледът към сътвореното е въз-
можен чрез мултимедийна презентация, 
събрала водещи имена и знакови произ-
ведения, създадени в периода на юби-
лейните за секция „Монументални из-
куства“ към СБХ 40 години. Срещата на 
миналото, настоящето и бъдещето е 
реализирана както чрез включване на ху-
дожници от различни поколения, така и 
чрез преодоляване на границата в худо-
жествената продукция и чрез динамична 
комуникация със зрителя.
За изложбата е типично и напълно зако-
номерно документално-ретроспектив-
но начало, ярко изявено в табла с фо-
тоси на монументални творби от ем-
блематични автори като Илия Илиев и 
Йордан Марков, представени с мозайки; 
Ружко Челебиев, Вера Върбанова, Биля-
на Александрова, Сашо Рангелов, Венелин 
Фотев, Елеонора Караиванска, Любомил 
Драганов, представени със стенописни 
реализации; Юрий Василев, Катя Гецова – 
реализации в стъкло, Мария-Маргарита 
Иванова-Гетова – пластика. Посоките, 
свързани с диалог между монументално-
то и кавалетното, могат да бъдат от-
кроени в живописните пана на Силвия Ба-
сева, Венера Константинова, Олег Гочев, 
Владимир Запрянов, Кирил Божков, Анелия 
Александрова, Константин Марков.

и з л о ж б и ,  к р и т и к а
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Стенописни проекти и снимки на реали-
зации, мозаечни пана, витражи и стък-
лопластики, живописни композиции, сво-
бодни като форма и образност пластич-
ни решения населяват галерията на ул. 
„Климентска“ 6 в Прага. Мотивите са 
изключително разнообразни – от кано-
нични, през натуронаподобителни до 
абстрактно-асоциативни, геометри-
зирани или изцяло орнаментални. Мону-
менталистите се отличават от всич-
ки останали художници по изграждане на 
композицията, по осмисляне на диалога 
творба – среда. Важно е едно, че в произ-
веденията личи конструктивно мислене, 
пиетет към улавяне на характерното, 
увлечение по ясни и синтезирани като 
звучене форми. 
Изложбата се фокусира върху различни-
те посоки, в които работят съвремен-
ните ни монументалисти, без които па-

норамата на това изкуство е невъзмож-
на. Експозицията е колоритна, баланси-
рана и най-важното – съдържателна 
откъм имена и интерпретации. Подред-
бата на творбите е направена така, че 
всяка от тях да бъде оценена, забелязана 
и преживяна от зрителя  

Даниела Чулова-Маркова

…
Тази изложба стана факт благодарение 
на градивните усилия и усърдната рабо-
та на г-жа Венера Константинова – дъл-
гогодишен секретар на секция „Мону-
ментални изкуства“. Във връзка с това 
вълнуващо събитие бе организирано пъ-
туване и 24 от участващите автори 
присъстваха на откриването на излож-
бата. Цяла седмица художниците опре-
деляха маршрутите си из Златна Прага 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Прага / от изложбата
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по картата на културните събития в 
града. Срещнаха се с изкуството на голе-
мите дизайнери на стъклото Дейл Чиху-
ли, Станислав Либенски и Ярослава Брих-
това в Музея за съвременно изкуство 
DOX, видяха грандиозните платна на Ал-
фонс Муха „Славянска епопея“, изложени 
(след продължителен престой в Китай) в 
сецесионовия шедьовър Обечни дом/Об-
ществен дом; посетиха изложба на ис-
панския архитект Сантяго Калатрава и 
много други  

„В НАЧАЛОТО – II“ – ИЗЛОЖБА 
ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 
НА ДИПЛОМАНТИ НА 
ХУДОЖЕСТВЕНАТА АКАДЕМИЯ
26 септември – 09 октомври 2018 
Галерия Шипка 6

„В началото – II“ е второ издание на из-
ложбата, която е представителна част 
от инициативата на г-н Тодор Стайков 
за подпомагане реализацията на млади 
художници. В условията на слаба инсти-
туционална защита на съвременното 
изкуство добрата воля, усилията и фи-
нансовата помощ за най-младите в из-
куството търси подкрепата на обра-
зования и културен частен бизнес. Г-н 
Стайков в качеството си на колекцио-
нер и меценат разви своите намерения 
в цялостна програма от последователни 
действия за осъществяване на своите 
цели. Тази програма включва наблюдение 
и селекция на студенти и дипломанти 
от Художествената академия, закупува-
не на техни произведения, организиране 
на пленер, подпомагане на индивидуал-
ни и колективни проекти, изграждане на 
колегиална и продуктивна работна сре-
да. Тази програма се ангажира с бъдеще-
то на най-последователните и активно 

работещи млади живописци и скулптори.
Изложбата приключва етап от тази 
дейност, като представя селектирани 
17 художници, завършили своето обра-
зование 2017-2018 г. Изложбата е съста-
вена от представителни за авторите 
произведения – част от дипломни про-
екти, свободни работи и селекция от 
създаденото на пленера. Всеки художник 
е представен средно с пет произведе-
ния, които свидетелстват за неговата 
дарба и артистична ориентация на ета-
па на развитие. 
Изложбата дава представа за това, 
което мотивира творческите импулси 
на най-младите, тяхната особена гра-
нична ситуация на принадлежност към 
академичното пространство и първи-
те опити за лични открития. С присъ-
щи за младостта колективно споделе-

Александър Тошев / Сенки
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ни естетически пристрастия се очер-
тава принадлежност и удържане в кон-
венция за „добра“ живопис и скулптура. 
Нова чувствителност, младежки реак-
ции и енергията на тяхното живеене са 
пречупени през унаследените представи 
за картина и пластика. Тази неоформе-
на и незаявена „постановка“ за изкуство 
тихо спори с деконструктивистките 
нагласи на младите от 90-те години. Не 
липсва критичен поглед, но той не полз-
ва иронични и подривни практики, а по-
скоро реагира емоционално-експресивно. 
Част от тях насочва своя обектив към 
банални и нищожни гледки от действи-
телността, които търсят многозначи-

телни обобщения за реалността, която 
обитаваме. Такива са детските кате-
рушки на Елена Велкова, социално-би-
товата нищета в интериорите на Ан-
геларий Димитров. Куп нарязани дърва 
или намачкани торби за боклук са повод 
за експресивната живопис на Ана Косто-
ва и Гергана Табакова. Димитър Бочуков 
прави силна живопис от два домата в 
градината, а Делиана Стоянова откри-
ва причина да нарисува патките на село 
Долно Камарци като откровено докосва-
не до простотата и истината. Чувст-
вителна саморефлексия е в основата на 
експресивно-психичните откровения на 
Северина Даниелова и Явор Костадинов. 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Северина Даниелова / Какавида
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Петър Петров медитира върху разли-
чията между снимания и нарисуван как-
тус, а Александър Тошев коректно и дис-
циплинирано изучава конкретността на 
наблюдавания обект. Духовно любопит-
ство търси движението на светлината 
в прашен интериор на Художествената 
академия в картините на Василики Дра-
контаидис.
Различно изглеждат нещата в скулпту-
рата. Тенденция на приемственост, но 
и на лично емоционално проникване от-
криваме в каменните глави на Десисла-
ва Досева и детската фигура на Анато-
ли Йончев. Културна препратка към „Са-
лът“ на Жерико откриваме в дипломния 

проект на Христо Христов. Устойчиво 
доверие към пластическия идиоматичен 
език на абстрактната форма откриваме 
в композициите на Борислава Василева, 
Вержиния Михайлова и Белан Амин.
Тази изложба е прогноза за бъдеще с очак- 
ване за разгръщане на артистичния по-
тенциал на най-младите в българската 
живопис и скулптура. Очакване за офор- 
мяне на техния автономен идеопласти-
чен и концептуален избор и неговото 
отстояване в една разколебана социо-
културна ситуация. Днес истинското 
предизвикателство пред младите е как 
в потопа от визуална агресия на масово-
то производство на образи да открият 
своето лице и да изградят своята твор-
ческа идентичност. Как да отстояват 
качеството на своя личностен избор. 
Накрая още един път да благодарим на хо-
рата, които искат да помогнат за бъде-
щето на българското изкуство, на Тодор 
Стайков за неговата благородна мисия  

Станислав Памукчиев

ИЗЛОЖБАТА „ХАРАКТЕРНА 
ОБОСНОВАНОСТ“ НА САШО 
СТОИЦОВ КАТО АЛТЕРНАТИВА  
НА ВСЕКИДНЕВИЕТО

Експозицията „Характерна обоснова-
ност“ на Сашо Стоицов, която беше 
представена през месец юли в галерия 
„Аросита“, е част от създадената ре-
алност в полето на съвременното из-
куство. Художествените произведения 
в пространството на изложбата регис-
трират своето присъствие чрез сис-
темата на предметите и дигиталните 
възможности на техниката. Техният су-
бективен свят е приближен към всеки-
дневния живот, съхраняването на мина-Анатоли Йончев / Детство мое
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лия опит и търсенето на различни ал-
тернативи на изказ.
Творчеството на Стоицов показва, че 
художественото интерпретиране на 
настоящето може да бъде направено 
не само с класическите похвати в изку-
ството, но и със средствата на фото-
графията и компютърните технологии. 
През 2009 г., когато авторът живее и 
работи в Ню Йорк, той създава фото-
серии от изображения, в които е запе-
чатано всекидневието в заобикаляща-
та го среда. Това, което го вдъхновява, 
е пресъздадено чрез снимки, откриващи 
вълнуващи „картини“ във визуален кон-
текст.
Документираните моменти в произве-
денията са свързани с човека като зави-
сим от всички реални конвенции на со-
циалното общество и с неговото сво-
бодно време. Въпросът какво трябва да 
се прави днес е зададен с идеята за едно 
рационално всекидневие, в което всичко 
е ориентирано към очакваните дейст-
вия. Проблемът за всекидневната ситу-
ация налага да си дадем ясна сметка за 
съществуващите потребности, които 
стоят пред човека и са свързани с изку-
ството. В определени моменти лично-
стното развитие преминава ежедневна-
та действителност и започва да търси 
ново поле на себеобщуване като оценка 
на външните влияния върху собствения 
жизнен опит. Именно по този начин от-
делният човек се отдалечава от всеки-
дневието и попада в друг свят, където 
има образи с индивидуална активност, 
които трябва да бъдат дефинирани.
Преходът от един към друг смисъл на ре-
алния живот или от едно съдържание към 
друго е практика в областта на предла-
гане и консумация. Изкуството, използ-
ващо елементи от ежедневието, над-
хвърля своята затвореност и се прибли-

жава към публиката. Обръщайки се към 
нея, творбата свързва собствения си 
свят с опита на наблюдаващия. По този 
начин изкуството започва да се формира 
в контекста на това, с което запълваме 
времето си всеки един ден.
Произведенията „Epistrophy“ и „Whole 
Ford Bread Section“ на Сашо Стоицов са 
разработени варианти на темата „Как 
преживяваме всекидневието?“. Авто-
рът поставя проблемите в система, 
където отношението към действи-
телността се оказва интегрирано и ос-
мислено чрез една метафизическа живо-
пис. Така той, поддържайки цветовите 
характеристики на импресионистите, 
открива тонове и нюанси, чрез които 
изгражда картинни светове, наситени с 
радост и удоволствие.
И наистина, цветът при Стоицов е из-
пълнен със светлина, която регистри-
ра косвено собствените му душевни 
състояния. С геометричните схеми в 
„Abstract Collaboration“ той показва, че 
абстрактното изкуство „узаконява“ 
по художествен път готовия продукт 
и математическото визуализиране на  
изображението. Тук всекидневието вли-
за в пряк контакт с творчеството, 
като застава на страната на материала. 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Сашо Стоицов / Epistrophy 4
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Работната субстанция открива своето 
пребиваване в артистични образи, кои-
то съдържат в себе си кухненските ма-
териали „wet cloth“. Тяхното привличане 
в творческия процес е знак за разширя-
ване на границите на изкуството.
Функцията на предмета има своето ла-
тентно значение. В изкуството той е 
продукт на вторичната консумация и 
притежава скрито изображение. Всъщ-
ност разчитането му не е най-кратки-
ят път към предмета, а към друг образ, 
който съдържа послание. Трансформира-
нето на промишлените форми (бъркал-

ки за бетон) в предмети на изкуство-
то не е случайно. Този акт е свързан със 
старателен подбор от страна на авто-
ра. В концептуален план обектите от 
„Mutant sculptures“ извикват чувство на 
свързаност с екологичните проблеми, 
наболели от прекомерното бетониране 
на средата, в която живеем, и превръ-
щането на живия цвят на природата във 
вечна найлонова материя. Чрез подсъз-
нателното поставяне на цялата тази 
изкуствена консумация в отношенията 
между хората откриваме вторичната 
идея на художника.

Сашо Стоицов / Epistrophy 2
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Присъствието на всекидневието в 
творчеството дава възможност на чо-
века да бъде ангажиран. От една страна, 
това е авторът, който търси нов път 
към себеразкриване чрез изкуството, а 
от друга – това е публиката, която по-
пада в ситуация на осмисляне на собст-
вената си личност чрез художествено-
то въздействие. 
Произведенията от изложбата „Харак-
терна обоснованост“ имат специфични 
черти, които са подкрепени с факти и 
доказателства. Тяхната художествена 
форма е свързана с образи, които дават 
ново измерение на миналото и насто-
ящото съществуване на човека, в ре-
зултат на което личността започва да 
се отнася различно към себе си и към 
света  

Анна Покровнишка

МИНИАТЮРНИЯТ ФОРМАТ Е 
НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
В ТВОРЧЕСТВОТО НА  
КРАСИМИР ЯКОВ

Красимир Яков е творец, който обича да 
предизвиква себе си и не се примирява да 
върви по пътя на рутината. Творчест-
вото му преминава през монументал-
ната скулптура, скулптурния портрет, 
малката пластика, рисунката, дори жи-
вописта. В последната си изложба обаче, 
подредена в зала „Тихото гнездо“ в Дво-
реца – Балчик от 15 до 31 юли, той показва 
52 бронзови плакета – една съвсем нова и 
неразработвана от него територия.
Красимир Яков е роден през 1955 г., живее 
и работи в Плевен. Възпитаник е на Худо-
жествената гимназия в София и на Худо-
жествената академия, където завършва 
специалност „Скулптура“ през 1979 г. От-

тогава е реализирал над 30 монументални 
скулптури в много градове у нас и в чуж-
бина. Той е носител на два златни меда-
ла от ХГ – София (1974), ученическа награ-
да за изящно изкуство (1976); награда от 
скулптурен симпозиум Бургас (1979), на-
града от национален конкурс за монумент 
на жертвите от войните (1994), награда 
„Петя Дубарова“, Бургас (2009), награда за 
проект на паметник на българските по-
лицаи, София (2012).
Последните си самостоятелни изложби 
той организира през 2015 г. – в галерия-
та на СБХ в София и в Двореца – Балчик 
и през 2017 г. в Плевен. Характерното в 
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тях, както и за творчеството на скулп-
тора като цяло, е смелостта, с която 
той подхожда към всички скулптурни и 
живописни жанрове. Яков не се страхува 
да предизвиква творческите си възмож-
ности във всеки един момент, работей-
ки едновременно малка пластика, проект 
за монументална скулптура, скицирайки 
нещо, което го е вдъхновило и дори жи-
вописвайки. Ето защо тази изложба от 
малкоформатни плакети, оформени върху 
дървени подложки, е нещо, което не из-
ненадва тези, които познават и следят 
работата на Красимир Яков. 
Плакетът е специфично скулптурно из-
куство, което съчетава в себе си както 
основните принципи на релефното изо-
бражение, така и на рисунката и компо-
зицията. Плакетите на Красимир Яков, 
подредени в галерията в Балчик, са с раз-
мери до 12 см, което се оказва голямо пре-
дизвикателство за него. 
„Нужни са четири фактора, за да ста-
не един плакет на ниво. Освен владе-
енето на скулптурния релеф трябва и 
перфектно композиране на картината, 
точен графичен детайл и дизайнерско  
оформление на крайния продукт“, споделя 
авторът за своите творби. 
И в тези нови творби той остава верен 
на своя стил – експериментира с мате-
риала, като използва патината за по-
стигане на цветови нюанси. Това, в съче-
тание с различните фактури на бронза, 
създава илюзията по-скоро за живописно 
произведение, отколкото за релеф. Брон-
зовите отливки наистина въздействат 
като миниатюри, съчетавайки в себе си 
сюжет, композиция, влияния от митоло-
гията, фолклора, декоративното. В тях 
отново в култ е издигната жената, май-
ката. Сред образите откриваме герои от 
гръцката митология – Орфей, Пегас, мор-
ски сирени, така любимия му герой Дон 

Кихот; портрети на исторически лично-
сти като Васил Левски и Христо Ботев 
(двата плакета са с размер 16 см), Богоро-
дица с младенеца, възрожденски пейзажи, 
портрети и други. Това са константни, 
повтарящи се през годините в негово-
то творчество образи, които авторът 
променя и доразвива с всяка нова изложба. 
Плакетите на Красимир Яков отварят 
една нова врата за художника към кава-
летното, към миниатюрното изкуство, 
което може да присъства във всеки един 
дом  

Румена Калчева

ЧАВДАР ПЕТРОВ В 
НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ
19 септември – 4 ноември 2018

Чавдар Петров е един от художници-
те със значима роля за формирането на 
облика на съвременното българско из-
куство. Неговата изложба, открита на 
19 септември 2018 г., е третата проява 
от стартиралата същата година ини-
циатива на Националната галерия под 
надслов „Българските художници днес“. 
Кураторската стратегия се базира на 
стремежа не само да бъде представен 
автор със знаков принос във формиране-
то на съвременната ни пластична кул-
тура, но и да бъдат проследени актуал-
ните му творчески търсения. Предста-
вените картини са създадени през на-
стоящата година и отразяват съкровен 
аспект от артистичната му същност – 
детската възхита от съприкосновение-
то със звездното небе, прераснала впо-
следствие в пълнокръвен и неизчерпаем 
източник на вдъхновение.
В своите спомени художникът изповяд-
ва: „От малък обичам да гледам луната. 
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Спомням си как на село лятно време спях- 
ме навън. Баба и дядо постилаха рогоз-
ките, върху тях чергите и всички лягах- 
ме. Нас, децата, ни слагаха по средата. 
Кучетата и котките също бяха покрай 
нас. Аз гледах небето, звездите, слушах 
песента на щурците и мечтаех за мно-
го неща. Но най-хубаво ми беше, когато 
изгрее луната. Когато е пълнолуние, но-
щите стават вълшебни. Светлината, 
хвърлените сенки придават една при-
казност на цялата природа. Не обичам 
да спя на спуснати щори и пердета. Про-
дължавам да гледам небосклона, луната и 
звездите!“

Картините са отражение на творче-
ската вглъбеност, в която рефлектира 
животворната пулсация на досега с ма-
гията и очарованието на природата. Те 
се превръщат в отчетлив контрапункт 
на ежедневните възприятия, като пре-
веждат зрителя отвъд патината на 
житейските наслоявания. Изграден е 
въздействащ формален регистър, ове-
ществяващ импулсите от досега с из-
конното. Произведенията съграждат 
своеобразен лабиринт, в който са споени 
в неделимо единство посланията, твор-
ческите търсения и чистата наслада от 
съприкосновението с художественото 
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Чавдар Петров / Композиция 2
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градиво. Чавдар Петров постига бога-
та ритмика както във формално-плас-
тичен, така и в идейно-емоционален ас-
пект.
Взаимодействието между линията и 
баграта формира своеобразна коорди-
натна система, организираща пулсации-
те на живописната материя. Авторът 
разгръща търсенията си на границата 
между фигуративно и абстрактно, къде-
то открива свое автономно артистич-
но пространство. В тази територия се 
откроява структуроопределящата роля 
на линията, която извежда композицион-
ния градеж. Багреният строй на плат-
ната обхваща целия регистър от сдър-
жаното монохромие до категоричните 
контрастни съпоставки.
Впечатляващата спонтанност в плат-
ната е породена от остротата и от-
четливата пулсация на експресивния ар-
тистичен жест, родеещ се с директно-
то въздействие на музикално произведе-
ние. Сякаш всяка картина овеществява 
активните процеси, протичащи в самия 
център на артистичната вселена на ху-
дожника. Макар и подведени под различен 
тематичен ключ, те носят усещането 
за неотменния ритъм на речния ход, кой-
то се явява знаков за цялостния възглед 
на автора.
В продължение на четири десетилетия с 
непоколебима последователност Чавдар 
Петров отстоява своето творческо 
верую, формирайки мощен контрапункт 
на всичко конвертируемо и конюнктур-
но, на безпринципния компромис с висо-
ките естетически стойности. Зареден 
с несекваща съзидателна енергия и за-
пазващ чистотата на творческия си 
взор, той продължава съграждането на 
своя автономен артистичен свят  

Елица Терзиева, куратор на изложбата

ИЗЛОЖБА НА ВАСИЛ ВЪЛЕВ  
В ГАЛЕРИЯ ДЕБЮТ

В тишината на галерия „Дебют“, само 
на няколко стъпки от шумната суета на 
градския център в София изложбата на 
Васил Вълев пренася в друго простран-
ство – подредени малък и среден формат 
пейзажи, портрети, фигурални компози-
ции, рисунки, етюди в различни живопис-
ни и графични техники. Картините раз-
казват за един живот, изпълнен с надеж-
да, борба, болка, любов, низ от спомени, 
анализи, трудности и успехи, разказват 
искрено за ценностите и опита, придо-
бит във времето. Силата на всеки човек 
идва от неговите корени, от умението 
да обичаш ближния. При Васил Вълев тази 
силна връзка с природата и фолклорните 
традиции на Карнобатския роден край 
(роден е в с. Сигмен, 1934 г.) хармонич-
но е съчетана с таланта на твореца – 
точност в наблюдението, емоционална 
чувствителност и майсторство в из-
граждане на пластичната форма.
Васил Вълев завършва Художествената 
академия (1959 г.) в класа на проф. Георги 
Богданов, специалност „Стенопис“, за-
едно с други именити български художни-
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Васил Вълев / Натюрморт
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ци. Творчеството му е богато и произ-
веденията му са представили съвремен-
ното българско изкуство по всички кра-
ища на света (Азия – Багдад, Латинска 
Америка – Богота, Европа). 
Сред многобройните му произведения 
акварелите и рисунките разкриват в 
най-голяма дълбочина неговата лирична 
чувствителност, прецизност в наблю-
дението, които му помагат с артистич-
на лекота да изрази художествения зами-
съл само с няколко елегантни, но живи, ха-
рактерни линии или деликатно положени 
акварелни тонове. В рисунките и акваре-
лите, представени в галерия „Дебют“, се 
усеща характерната за проф. Вълев леко-
та в изпълнението, сякаш са изпети на 
един дъх, но в същото време впечатля-
ват с богатството на колорита, дълбо-
чина на тоновете, сложни тонални гами, 
понякога приглушени („Привечер“, „Раз-
говор“, „Вечер“, „Пейзаж“), или излъчва-
щи своя собствена светлина от ярки и 
контрастни цветови акценти. Акваре-
ли, които завладяват с дълбочината и ис-
креността на емоционалния изказ.
Рисунките „Среща“ и група жени (без на-
именование) показват сръчност в из-
граждане на типажа и завладяваща ар-
тистичност, с която са съчетани  
обобщените обеми на човешките фигу-
ри с характерни, но пестеливи детай-
ли. Похват, който разкрива умението на 
проф. Вълев да премине от общото към 
по-камерни измерения. Изразителната 
линия и точност в характера ни разкри-
ват голямата класа на старите майсто-
ри. Напомнят за рисунките на Бешков 
и Жендов, за богатството на колорита 
и меките тонални преходи в картини-
те на Никола Маринов. Да „почувстваш“ 
емоцията, настроението в една твор-
ба още преди да я създадеш, това е ко-
дът за разчитане на вдъхновяващото, 

поетично въздействие на акварелите 
на проф. Вълев. „Привечер“, точно преди 
заник слънце, за миг природата притих-
ва, за да погледне как е изминал денят, 
тялото е приведено, уморено, последни 
стъпки към дома, за да съхрани най-до-
брото от това, което има, и да даде жи-
вот на новия ден.
Интересно е пластичното изгражда-
не на портрета на майстор на дърво-
резбата Петър Кушлев. Контрастната 
тонална гама в жълто и виолетово под-
чертава монументално-декоративното 
звучене на образа.
Галерия „Дебют“ има програма да пред-
стави изявени български художници, кои-
то са били преподаватели в Художест-
вената гимназия. Един от първите, по-
канени да гостуват, е проф. Васил Вълев. 
От Художествената гимназия започва 
неговият преподавателски път, за да 
продължи в Художествената академия, 
НБУ, Варненски свободен университет, 
Свободна академия „Жул Паскин“. Получе-
ните награди във времето остават 
статистика. Най-голямата награда за 
всеки творец и учител е признанието на 
неговите ученици (един от тях е Ста-
нислав Памукчиев) за насоките в профе-
сионалното им изграждане. Те с уважение 
споделят за неговата човечност, скром-
ност, топлина в очите, искреност в ус-
мивката, добронамереност, сърдечност, 
които пораждат любов и доверие  

Ерика Боянова Айджан
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„ОТ ДРУГАТА СТРАНА“ –  
ИЗЛОЖБА НА МИЛЧО ТАЛЕВ
юли 2018, ГХГ „Дечко Стоев“ – 
Поморие

Изкуството на Милчо Талев не отразя-
ва света, то го прави. Неговата живо-
пис трябва да се изстрада, защото като 
гледаш картината, ти изживяваш самия 
творчески акт. А това е задълбочен и 
сложен процес. При него създаването на 
картината не е като изпяване на блик- 
нала в душата му мелодия, не е и импро-
визация на случайно хрумване, не е вик на 
мъка или на радост, не е възторжен фо-
йерверк на емоции, нито е неконтроли-
ран разгул на въображението. Не, това е 
борба за овладяване на живописната ма-

терия, за конструиране на композиция-
та, за постигане на хармония в хаоса от 
обагрени емоции. Хаотичната динамика 
трябва да бъде обуздана от статично-
то изкуство на живописта, но едновре-
менно не и лишена от възможността 
да ражда живот. Именно преодоляване-
то на хаоса в името на генеративната 
логика е цел на това изкуство и то съз-
дава неговия вътрешен напрегнат дра-
матизъм. Картината сякаш е заредена 
със сдържана енергия. Затова и възприя-
тието на тези платна от зрителя не е 
толкова съзерцание, колкото съучастие 
в трудностите на съзиданието. 
Въпреки че повечето от картините са 
абстрактни, те засягат дълбинни стру-
ни на подсъзнанието. В тях поразява сил-

Милчо Талев / Преодолими пространства
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ната осезателност на пластиката, по-
стигната чрез тоновото обогатяване 
и задълбочаващо насищане на цвета и 
от богатата фактура. Имаме усещане-
то, че художникът не рисува, а сякаш из-
тръгва формите от първичната неор-
ганизирана материя, белезите на която 
те все още пазят в незавършената мощ 
на възникващите форми. В древността 
най-сакралните обекти винаги са оста-
вяни в тяхната първозданна простота, 
защото в нея присъства божественото. 
При Милчо живописната амалгама не се 
„излива“, а се гради. Затова и композици-
ята на картината е винаги строга, да не 
кажа – сурова. Но геометричната логика 
в организацията на платното не нару-
шава усещането за органичен пулс в ри-
тъма на цветовите петна-форми. Ни-
как не е лесно да се постигне този ефект 
на вътрешно противопоставяне между 
рационалното и чувственото, между 
закономерното и случайното. Борбата 
между тези опозиции извиква във въз-
приятието образи, създава фабула, кое-
то придава качеството „фигуралност“ 
на тези иначе по принцип нефигурални 
картини. И като погледнем названията 
им, ще се убедим, че зад абстрактните 
решения винаги стоят напълно реални 
изходни впечатления и настроения.
И в тази изложба Милчо Талев ни среща 
със своя свят. Богат вътрешен свят, 
много концентриран, но никога повто-
ряем. Понякога в него ще открием нот-
ки на приглушена нежност, друг път на 
тъга и дори на болка. Платната са за-
редени с емоция, която веднъж плавно 
тече като лирика, друг път е напрег-
нато застинала в епична монументал-
ност, а често е отприщена като дра-
ма. Но никога не е повърхностна. Имен-
но това придава на живописта на Милчо 
сериозност и вглъбеност. Дори когато 

платното е монохромно, то е далеч от 
монотонност, дори когато е изградено 
върху багрени контрасти, то не е агре-
сивно. Равновесието е търсено и пости-
гано последователно и целенасочено. На-
последък Милчо включва много дискрет-
но ръкописни текстове – цитати от 
стихове. Това не са илюстрации, въпреки 
че в следващата поетична книга на Ва-
лентина Радинска няколко негови работи 
ще придружават стиховете на поете-
сата. По време на работата си той пра-
ви асоциации с поезията, сякаш живопис- 
та върви паралелно с устната поезия. И 
при тези общи качества всяка картина е 
свят в себе си. А това означава, че зри-
телят отнася със себе си впечатления-
та от изповедите на един задълбочен, 
но и разнообразен творец.
Живописта на Милчо Талев е не по-малко 
известна и ценена в Швейцария, където 
той излага многократно. Можем да раз-
берем уважителното отношение на 
швейцарците, дали на европейското из-
куство такива художници като Паул Клее 
и Йоханес Итен – едни от основополож-
ниците на абстрактното изкуство. Те 
могат по достойнство да оценят духа и 
душевността на художник, който е ис-
крено предан на творчеството, който е 
сред онези „посветени“, онези докоснати 
от искрата на съзиданието хора. Надя-
вам се и зрителите да вникнат в посла-
нията на Милчо, да споделят неговите 
космогонични откровения  

Иван Маразов
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РИТЪМЪТ НА ВЕКОВЕТЕ

Макар да няма юбилеен повод, изложбата 
на Надежда Кутева в галерия „Арте“ през 
юли 2018 г. носи лек ретроспективен 
привкус. Показани са няколко тематични 
линии, върху които художничката рабо-

ти от 1995 г. до настоящия момент. Тя 
се концентрира върху тематични кръго-
ве, които през годините разширява. По 
този начин следва стиловото си разви-
тие с постоянство, а сюжетите се на-
слагват по посока на смисли и похвати. 
В пространството на галерия „Арте“ се 

Надежда Кутева / Композиция (фрагмент)
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занизаха образи безспир, събрали твор-
чески емоции, деконструкция на ритъ-
ма, визуална дисекция на думата „тради-
ция“.
Свързвам името на Надежда Кутева с 
фолклор, с ритмична повторяемост, с 
ярко и запомнящо се звучно синьо, с при-
глушен напев, който нашепва за обре-
ди, фолклорни елементи, за морска шир, 
за храмове и екзотични „портрети“ на 
къщи. И всичко това притегля и носи 
експресиия, която те кара да се върнеш 
пак.
Платната на Надежда Кутева са прена-
селени, но подредени. Естествен, особен 
ред, в който повторяемостта води кон-
кретното до знакова надперсоналност. 
Дъщеря на Филип Кутев, тя е закърмена 
от най-ранна възраст с уроците на тра-
дицията, с изконната естествена мъд-
рост на фолклора и живата енергия на 
текстилната багра. Това намира траен 
отпечатък и в картините ѝ. Като изу-
чава фолклора в дълбочина, тя предава и 
трансформира обреди, материи, орна-
менти, колорит по свой начин, очерта-
ващ артистичната ѝ идентичност. 
Надежда Кутева овеществява измере-
нията на паметта – от фрагменти ми-
нало, през скъпи на сърцето ѝ хора до 
спомени, превърнати в заключени глед-
ки безвремие. В картините ѝ ярко при-
състват ритъм, контраст, статично 
закодирано движение. Чрез репликиране-
то на мотива тя изпробва границите на 
платното и пространството – фигури-
те преливат от една картина към дру-
га. Художничката конфигурира големите 
си платна от малки сегменти и предлага 
прочит на общото през частичното. 
В произведенията на Надежда Кутева 
съжителстват ритуална повторяемост 
на жеста и ярка, плътна цветност, коя-
то води началото си от недрата на бъл-

гарската традиция. Костюми, тъкани, 
танци, ритми, пози са изведени до знаци 
за присъствие. Платната на художнич-
ката следват структурата на народна-
та песен – синкопиран ритъм и отмере-
но наслагване. Фигурите са едри, обоб- 
щено схематизирани. Надежда Кутева 
не цели персоналното, а колективното, 
мощно присъстващото, универсалното. 
Синьо, зелено, охра и оранж са запазе-
на марка за запомнящото се артистич-
но присъствие на художничката. Освен 
стилова разпознаваемост в платната 
ѝ има и тематична непреходност. От-
крито любознателна, завладяна от пър-
вичен глад за професионална находка, тя 
се връща към своите теми, за да ги ин-
терпретира като нови – християнство 
и старини, фолклор и обред, море и фан-
тастични крайбрежия, град и памет.
Надежда Кутева е от онези забележи-
телни художници, които имат ярка 
творческа физиономия. Без да се влияе 
от вкусове и моди, от пазарни особено-
сти и външни превратности, тя слуша 
гласа на сърцето и следва посоката на 
творческия си път. Уверена и оптимис-
тична по душа, определя рисуването 
като труд, постоянство и себеотдава-
не. Любознателен човек, непрекъснато 
търсещ корените на паметта, Надежда 
Кутева носи чувствителност, в която 
съжителстват дълбочина във видяното 
и трансформация на традицията, изве-
дени до лична иконография  

Даниела Чулова-Маркова
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„ОТРЯЗЪЦИ“ – ЮБИЛЕЙНА 
ИЗЛОЖБА НА МИТКО СЪБЕВ
24 юли – 24 август 2018 г.
Арт център – Плевен

„Модерността е преходното, кратко-
трайното, случайното, едната полови-
на на изкуството, чиято друга половина 
е вечното, неизменното.“ Шарл Бодлер

Роденият в Плевен (1968) Митко Събев 
получава традиционно академично об-
разование в София, което впоследствие 
допълва в различни западни институ-
ции. Последва живот между Изтока и 
Запада, характеризиращ се с пресича-
нето на териториалните маркировки, 
също и от артистична гледна точка.
Логично Митко се определя като худож-
ник и номад. Това самоопределение крие 
отвъд личния, номадски модел на живот 
отношение към сферата на съвремен-
ното изкуство и неговите трансфор-
мационни процеси. Неслучайно филосо-
фи на ХХ век като Жил Дельоз и Феликс 
Гатари са установили номадите като 
теоретична фигура на „втората мо-
дерност“. Целенасоченото скитане при 
едно номадско съществуване със свои-
те промени на позиции и перспективи 
отдавна намира отражение и в постмо-
дерната художествена практика. Твор-
бите на Митко с техния концептуален 
заряд и мисловни форми са отлично до-
казателство за това.
В проекта „Отрязъци“ се наблюдава 
едно формално развитие на ранните, 
често концепирани като торсове плас-
тични работи на Митко Събев. Остри-
те сециращи отрези в новите пластич-
ни обекти правят въздействието на 
границите скулптурно осезаемо. Гладки-
те повърхности на тези обекти кон-
трастират със зони, наподобяващи 

ландшафтен релеф. Малките, компакт-
ни „Отрязъци“ живеят естетически 
преди всичко от тази чувствена игра. 
Чрез форсираната сегментираност и 
очарованието на ландшафтното те на-
помнят на т.нар. блок картини, свърза-
ни с картографските изображения на 
детайли от ландшафта, които често се 
използват в геологията. Чрез повърх-
ностния цвят тези работи получават 
допълнителна диференциация и визуал-
но обогатяване. В тяхното близко род-
ствено взаимодействие се създава едно 
интензивно за зрителя, дълго запомня-
що се цветово звучене  

Барбара Ваянд (Германия)
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Митко Събев / Отрязъци № 29
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„ПРЕВЪРНАТИ ФОРМИ“ В 
БЛАГОЕВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

Като резултат на една добре премис-
лена изложбена политика Градската ху-
дожествена галерия в Благоевград пред-
стави през лятото на 2018 г. още един 
интересен проект – „Превърнати фор-
ми“ на Анна Покровнишка. Куратори на 
изложбата, експонирана между 19 юли и 2 
август 2018 г., са авторката и Сашо Сто-
ицов. Непременно трябва да се подчер-
тае важната роля на благоевградската 
галерия за стимулиране на съвременното 
изкуство, което се реализира в пореди-
ца сполучливи проекти и именно към тях 
може да се нареди и тази изложба. 
През последните години Анна Пок- 
ровнишка се откроява в общи художест-
вени изложби с произведенията си бла-
годарение на своя разпознаваем пласти-
чен език. Освен това в творчеството на 
Покровнишка безспорно правят впечат-
ление и намерилите визуален израз про-
вокативни размишления върху актуални 
теми. Тази линия авторката убедител-
но продължава и с представената излож-
ба. Някои от произведенията са познати 
от други изложби, но общото им експо-
ниране в едно изложбено пространство 
разкрива ясната авторска концепция, 
следваща формулировката „превърна-
ти форми“ (verwandelte Form) – термин, 
познат от философията. Внимателно-
то око може да открие в представения 
проект много посоки за размишления. На 
първо място идва въпросът за матери-
ала. Материалът в изкуството има без-
спорно решаващо значение при създава-
нето на една творба и предопределя в 
една или друга степен всички нейни обек-
тивни качества. В скулптурата използ-
ваният материал дава различни перспек-
тиви за въплъщаване на творческата 

идея. Това до голяма степен се дължи на 
огромното разнообразие, което включва 
както класически, така и множество не-
конвенционални материали, използвани в 
съвременните форми на изкуство. Също 
така усещането за материал в скулпту-
рата е далеч по-осезаемо, тъй като ре-
ализирането на една скулптурна форма 
се явява директно преобразяване на вече 
съществуваща форма. Трябва да отбеле-
жим и различните възможности на спе-
цифичните материали, които позволя-
ват моделиране чрез добавяне, отнемане 
или отливане на обем. Това води до раз-
личен тип пластичност, което пък от 
своя страна насочва художествения език 
в определена линия на изразяване. 
Именно по посока на избрания материал 
и най-вече на неговото преобразуване се 
изразява една от идейните линии в из-
ложбата. В случая става дума за преобра-
зуване на материя, която най-общо може 
да бъде дефинирана като отпадък. Тя 
губи своите първоначални функция и зна-
чение, трансформира се от нещо използ-
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Анна Покровнишка / oт изложбата
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вано, захвърлено в изразител на творчес- 
ка идея, придобива нов живот, предназна-
чение и смисъл... Така Покровнишка засяга 
една действително актуална тема в по-
следните десетилетия, а именно тема-
та за отпадъка и изразява своята автор-
ска позиция, превръщайки една форма от 
всекидневието, от бита, изначално да-
лечна от идеята за изкуство в произве-
дение на изкуството, което убедително 
въплъщава творческите виждания.
Освен чрез характера на материала ав-
торката изразява своето отношение 
към актуални теми чрез имената на 
своите произведения и чрез иконограф-
ските решения. С всяко едно от пред-
ставените в изложбата произведения 
Покровнишка засяга въпроси, свързани с 
политика, икономика, глобализация, чо-
вешки взаимоотношения, религия. 
„Години на преход“ чрез многократно-
то повтаряне на еднакви модули охлюви, 
ориентирани в определена посока, ясно 
препраща към годините на българския 
преход след 1989 г., в който буквално чер-
вени и сини, но еднакви елементи напом-
нят за цикличните политически „про-
мени“ и ориентации. Игра на думи и игра 
на образи авторката представя в про-
изведението „BIC“: раздвоеният образ 
на бик в две равнини, препратката към 
бика като символ на плодовитост и бо-
гатство и връзката със съкращението 
банков идентификационен код. „Птици“ 
спокойно „стоят и гледат“ в изложбена-
та зала, но след първоначалното схваща-
не на образа, натуралистично предста-
вен, окото на зрителя се стъписва от 
човешките крака вместо птичи – на-
помняне за човешкото поведение. 
Особен интерес представлява образът 
на св. Георги, разположен в центъра на 
изложбеното пространство. Една изклю-
чително древна иконографска формула – 

воин на кон, убиващ змей – получава своя 
интерпретация в творчеството на ав-
торката. Произведението отново е по-
стигнато чрез отпадъчни материали, 
забравили своя предишен живот и из-
ходна форма, превърнати в един модерен 
тотем, съвременен прочит на вековни 
традиции в изкуството и религията, ин-
терпретация на вечната тема за борба-
та на доброто и злото. 
Интересно е да се отбележи засягането 
на религиозната тематика и иконогра-
фия – една без съмнение трудна и риско-
вана задача – и същевременно извънред-
но сполучливото художествено решение, 
което Анна представя. Издължената, 
усукана фигура на конника змееборец, по-
стигната чрез преобразуването на пар-
чета полиестер в една дифузна маса, го-
дна за моделиране, се явява особено ярък 
изразител на пластичния език на Анна 
Покровнишка, който откриваме и в про-
изведението „1, 2 и 3“. Това са фигури от 
бъдещето, извънземни, извънвременни, 
събрали в себе си огромно количество 
преобразувана, сменила своята природа 
„отпадъчна“ материя, естетизирана, за 
да изрази винаги актуалната тема за чо-
вешките взаимоотношения  

Любен Домозетски
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Анна Покровнишка / oт изложбата
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ПАМЕТНИК В ТЕЛ АВИВ 

На 25 септември 2018 г. в крайбрежния 
парк между Тел Авив и Яфа в Израел бе от-
крит паметник с автор Момчил Цвет- 
ков, посветен на спасяването на бъл-
гарските евреи през Втората световна 
война. Той е символ на солидарността и 
съпричастието на българското населе-
ние, оглавено от своите духовни, цър-
ковни и политически водачи в защита на 
живота на многобройната еврейска общ-
ност, заселила се в нашите земи в грани-
ците на Османската империя. Общност, 
свързала се с обичаи, нрави и мантали-
тет с тогавашното местно българско 
население, дала на България не един и два-
ма изтъкнати учени, финансисти, хора 
на изкуството. Народът се вдига да за-
щити своите сънародници.
Всички тези мисли са включени в плас-
тиката на Момчил Цветков. Всъщност 
пластиките са две – една в София, една 

в Тел Авив. Втората е изпълнена наново, 
защото моделът е унищожен по време на 
митарствата между двете откривания.
През 2013 г. Момчил Цветков печели кон-
курс и му се възлага изработването на 
паметника. Пластиката излъчва чисто-
та, любов и закрила, като покрива на-
пълно темата на заданието. Размерите 
ѝ са 240 см височина и 190 см широчина; 
фактурата е жива и разнообразна. Във 
втория ѝ вариант, този в Тел Авив, вну-
шението е много по-интимно. За това 
допринасят ландшафтът наоколо, бли-
зостта на морето, но и много по-спо-
лучливият постамент и хоризонтална-
та планировка. Важно е да се спомене, че 
на нито едно от двете откривания ав-
торът не е поканен да присъства.
Пластиката е успех в творческото раз-
витие на Момчил Цветков и е достоен 
подарък за голямата Държава Израел  

Милан Андреев 
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Момчил Цветков / Паметникът в Тел Авив
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ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС  
НА ДИАНА ЗАХАРИЕВА

На 19 юли 2018 г. Диана Захариева пред-
стави своя самостоятелна живописна 
изложба в голямата зала на Градска худо-
жествена галерия – Благоевград.
Диана Захариева принадлежи към гилдия-
та на преподавателите художници, пос-
ветили себе си на изкуството и обуче-
нието на студенти, тръгнали по пътя 
на изкуството. Понастоящем препода-
ва живопис в Югозападния университет 
„Неофит Рилски“, Благоевград. Участва-
ла е в редица международни, национални, 
общи художествени изложби, колектив-
ни и самостоятелни изложби, от които 
има награди и номинации за живопис. 
Експозицията, която представя худож-
ничката, включва живописни творби от 
различни жанрове, наситени с богата 
образност, съдържателна асоциатив-
ност, деликатна и изтънчена живопис 
със сложни фактурни натрупвания и ма-
териализации. Творчеството ѝ е вдъх- 
новено от заобикалящата предметна 
и непредметна среда и пресъздава нова 
реалност, пречупена през субективни-
те ѝ търсения. Любимите теми, по кои-
то работи, са вдъхновили живописни се-
рии „Хвърчила“, „Прозорци“, „Екопласт 
обекти“. В жанрово отношение това са 
пейзажи, натюрморти, голи тела и аб-
страктни фигурални и нефигурални ком-
позиции, изпълнени чрез умело владеене 
на маслената техника. 
Серията „Хвърчила“ ни пренася в све-
та на детството, спомените и меч-
тите, останали у всеки от нас. Радост-
та от преживяното се проектира в ко-
лористичните построения на визуал-
но-пластическите образи, породени от 
въображението ѝ. Творбите съдържат 
причудливи форми и декоративни еле-

менти; те са добре балансирани, с пре-
мерен ритъм, спокойно нюансирани, на 
места с отделни цветни акценти. Тук 
тя като че ли се докосва до сюрреализма 
в поетичните му измерения и имагинер-
на същност.
В серията „Прозорци“ самата картина 
вече не е прозорец, през който е възмож-
но да гледаме, а прозорец към света на 
художника, към друг, естетизиран свят. 
Хоризонталната повърхност е струк-
турирана от обобщени геометрични 
форми, елементи и знаци, изпълнени с 
разнообразна фактура, носещи допълни-
телна смислова натовареност на визу-
алните образи. Тези нежни балансирани 
композиции – просветлени колористич-
ни творения, представляват нова ху-
дожествена реалност, породени от ар-
тистична изтънченост и оригинална 
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интерпретация на видимия свят.
Серията „Екопласт обекти“ е посвете-
на на чистотата и грижата за заобика-
лящата ни действителност. Съставена 
е от композиции в по-големи и по-мал-
ки формати, включващи полуабстракт-
на образност. Чрез своеобразен ритъм, 
солидна и добре овладяна изобразителна 
структура авторката реализира живо-
писните си строежи. Колористиката е 
разнообразна и в съзвучие с естетиче-
ската концепция на отделните творби. 
Фактурата е динамична и активна, ба-
лансирана и в синхрон с пластическите 
търсения на авторката. 
Наред с трите разработени серии в из-
ложбата на Диана Захариева са предста-
вени пейзажи, натюрморти, голи тела. 
В тях като че ли сюжетът е без особе-
но значение, те са повод да се реализира 
живопис в най-чистия ѝ вид – деликат-
на и хармонирана, просветлена и сложно 
нюансирана, с богата и разнообразна фа-
ктурност. Натурата е стилизирана, мо-
дифицирана в нова художествена реал-
ност, изразните средства са в синхрон с 
тази организирана образност. 
Диана Захариева постоянно търси и на-
мира. Предпочитаният от нея изобрази-
телен език не е рамка и ограничение, не е 
рутина, а е възможност да продължи да 
открива и надгражда. В нейните плас-
тични строежи намерената вече израз-
ност търпи модификации. Живописните 
ѝ творби са разпознаваеми с характер-
ната си стилистика, включваща артис-
тична изразителност и богат образен 
свят  

Емил Куков

ЕЛИЕЗЕР АЛШЕХ – РАЗДЯЛА 
СРЕЩУ ПРИСЪСТВИЕ

Миналото като че ли всякога е оказва-
ло натиск върху последвалото го насто-
яще, върху бъдещето дори. И колкото 
то е по-чуждо, по-не(о)познато, тол-
кова бремето от него върху поредната 
модерност е по-смазваща. Паметта за 
минали събития дебне откъде ли не и е 
готова във всеки миг безпощадно да се 
изправи срещу ни като актуализирани 
изтласкани спомени, призовани свиде-
телствания, разкази. Спомените, тези 
„реещи се в пространството фантоми, 
които събуждат неясни тревоги“, все 
повече се стремят към своето завръща-
не, което е продиктувано не от жела-
нието за помощ, която ни е нужна, за да 
се отскубнем от сянката на миналото и 
да навлезем в полето на знанието за са-
мото него, а сякаш за да ни повлекат във 
вертепа на унищожителната самораз- 
права с паметта. Ето защо, както от-
белязва още през 1981 г. Едуард Шил, съ-
временната култура може да бъде мисле-
на като титанично и преднамерено уси-
лие чрез технологията рационалност-
та и средствата на управление на даде-
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ностите, които произхождат от мина-
лото, да се премахнат. Това е начинът, 
по който съвременният свят се справя 
със собственото си минало – чрез забра-
вата, чрез потискането му, чрез метеж-
ното разгръщане на битието в полето 
на хедонистичното и консумистическо-
то, в което като че ли има само тук и 
сега. А в опит за търсене на баланс меж-
ду тези две крайности интелектуални-
ят елит „издирва спомени“, документи-
ра ги по хиляди страници и ги превръща 
в обективно свидетелство, обуславя-
що настоящето ни. Добре познат, мно-

гократно използван механизъм, който 
т.нар. комунистическа, а за да звучи още 
по-плашещо, нека я зовем, както пре-
поръчва съвременният либерален елит, 
тоталитарна система у нас експлоати-
ра многократно, за да положи фундамен-
та от митологеми, върху който да из-
дигне крехкия скелет на социалистиче-
ската държава, рухнал съвсем логично, 
за да не кажем и театрално-режисирано, 
заради „спонтанно“ нароилите се диси-
денти и „внезапно“ явилия се порив на 
„вятъра на промяната“ през 1989 г.
Тъкмо в опит за противостоене на тази 
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ситуация, която най-общо може да бъде 
определена като „живот без минало“, 
„живот, удавен в селектирани спомени“, 
се разгръща проектът „Елиезер Алшех 
и „естетиката на безобразието“. Той 
се реализира от кураторски екип в със-
тав Николета Гологанова, Наташа Ное-
ва, Пламен В. Петров и Рамона Димова и 
в същността си представлява експози-
ция и съпътстващо я печатно издание, 
в което са побрани онези свидетелства 
– първични документи, статии, споме-
ни, фотографии и репродукции, които са 
привлечени в изследователския път за 
разкриване и изграждане на историческия 
и визуалния разказ, поместен в залите на 
Софийската градска художествена гале-
рия и по страниците на книгата.
Проектът „Елиезер Алшех и „естетика-
та на безобразието“ е специфично фо-
кусиране върху миналото, онова минало, 
ограничено от частния случай, от хро-

нологичните граници между раждането 
и смъртта на художника Елиезер Алшех 
– времето между 1908 и 1983 г. Стъпвай-
ки върху изследването на Ружа Марин-
ска, посветено на автора, преминавай-
ки през знанието, натрупано от Румяна 
Константинова по време на подготовка-
та на голямата ретроспективна излож-
ба, организирана по повод на 100 години 
от рождението на художника през 2008 
г. в Националната галерия в София, днес, 
десет години по-късно, предлагаме своя 
опит миналото на художника, спомени-
те за него, документите, осветяващи 
житейския и творческия му път, насле-
деният масив от художествени произ-
ведения да бъдат най-сетне превърна-
ти в история, която има функцията да 
изяснява и подрежда. Едно минало да бъде 
превърнато в разказ, но не като низ от 
датирани събития, а като наратив, поз-
воляващ не само да бъде прочетен, но и 
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преживян, разбран. Това не означава, че се 
отказваме от датите, защото в проти-
вен случай „събитията ще се разбъркат в 
чувала на епохите и империите, значими 
фигури и социални движения ще скъсат 
връзките си с всеки определен период“. 
Не, отказваме се единствено от стро-
гия исторически разказ, лишен от опит 
за оценка. Обръщаме гръб на предпазли-
востта при историческата интерпре-
тация, защото ясно си даваме сметка, че 
за да се обясни миналото на настоящето, 
на първо място трябва да се справим не 
само с променените възприятия, ценнос-
ти, езици, но и с хода на историята, пос-
ледвал след разглеждания период, а това 
безспорно е белязано както от самите 
факти, така и от нашите лични убежде-
ния, интереси, въвлеченост. Разбира се, 
нашата цел не е да изкривяваме предста-
вите за действащите лица и събития в 
този разказ, а само те да бъдат съживе-
ни и да им се придаде значение „сред не-
обхватното многообразие на миналото“. 
Нашата цел е не да съкратим времето 
в перспектива, не да редуцираме подроб-
ностите, които да бъдат осветени, още 
повече пък да опростим отношенията 
между тях, а, напротив, да ги разкрием в 
цялата им посилна ни сложност, проти-
воречивост, диалектичност и да пред-
ложим нашия личен прочит през развява-
щата се непрестанно пред погледа ни за-
веса на съмнението.
Позволявайки си да перифразираме думи-
те на големия Артур Шопенхауер, твор- 
ците могат да се разделят на три вида 
– падащи звезди, планети и неподвижни 
звезди. Първите произвеждат мигновен 
ефект: погледнеш нагоре, извикаш: „Гле-
дайте!“... и тях вече ги няма. Вторите, 
тоест кометите и планетите, имат 
по-голяма трайност. Те даже често блес-
тят по-ярко от неподвижните звезди, 

но тяхната светлина е отразена и сфе-
рата им на въздействие се огранича-
ва с техните спътници по орбита, то-
ест със съвременниците им. Единствено 
третите са неизменни. Те имат своето 
постоянно място на небосклона, прите-
жават собствена светлина, въздействи-
ето им не се ограничава само в едно оп-
ределено време. Те не принадлежат само 
на една система (нация), а на целия свят. 
Но тъкмо поради височината, на която 
са, обикновено са нужни много години, за 
да стигне светлината им до жителите 
на Земята. Къде трябва да поставим ху-
дожника Елиезер Алшех? Може би всеки 
сам ще намери личния си отговор на този 
въпрос. Сигурно е обаче едно – вгледаме 
ли се в художественото наследство на 
автора и положим ли усилие да обозрем 
критиката от онези години, посветена 
на него, години, когато това наследство 
е било създадено, няма как да не съзрем, 
че Елиезер Алшех се оказва в състояние-
то на онзи незнаен „пиротехник, който 
най-сетне с възторг възпламенява своя 
така дълго и трудно изготвян фойерверк 
и изведнъж разбира, че е сбъркал място-
то и всичките му зрители са от заведе-
ние за слепи“. Е, разбира се, както винаги, 
почти всички…

* * *
„Във всички ъгълчета на нашия живот 
смъртта проектира своята жестока и 
необходима раздяла“, пише Жан Херш в 
есето си „От изгнанието до сбогуване-
то“. Раздялата на България с Алшех е 
осъществена още през далечната 1928 
г., когато българинът, в чиито вени 
тече еврейска кръв, се отправя към 
Мюнхен. През идните десетилетия той 
ще живее като скитник, като чужденец 
до сетния си дъх, за да попадне в сянката 
на трудовите лагери, за да бъде низвер-
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гнат заради „формалистичното си 
творчество“. Да, България се разделя с 
Елиезер Алшех още преди 90 години. Но 
именно това е раздялата, която бележи 
неговото ярко и своеобразно присъст-
вие в историята на българското изку-
ство. И изложбата „Елиезер Алшех и „ес-
тетиката на безобразието“ е нашият 
разказ за това присъствие  

Пламен В. Петров

СИМПОЗИУМЪТ ПО СКУЛПТУРА  
В ДЪРВО ЯСНА ПОЛЯНА 2018

Тазгодишното издание на симпозиума по 
скулптура в дърво в Ясна поляна бележи 
35 години от създаването си и 30, откак-
то той се провежда. Замислен като на-
чин за приобщаване на региона към кул-
турния живот на страната, симпозиу- 
мът постепенно се превръща в една от 
най-стойностните изяви на пластич-
ната ни култура. През годините мно-
го изтъкнати автори на скулптурата и 
дърворезбата са оставили свои творби 
в тази великолепна галерия на открито 
в Приморско и в Ясна поляна. Много мла-
ди творци са направили първи стъпки в 
дървопластиката именно тук.
Симпозиумът в Ясна поляна преодоля ре-
дица трудности от икономически и би-
тов характер, затова усилията и отго-
ворността на организаторите и жури-
то да представят за пореден път едно 
добро ниво на симпозиума бяха големи.
 Тридесетото издание се явява смесица в 
стилово отношение на индивидуални ав-
торски почерци и изразни средства, пре-
сечна точка на различни представи и ин-
терпретации, които сюжетно и компо-
зиционно изпълват околното простран-
ство, намират единство между материя 
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и енергия и ги отбелязват с особености-
те на съвременно пластично мислене. 
В проявата аз виждам по-скоро взаимо-
връзка между различни поколения, худо-
жествени школи, между традиция и мо-
дерност, между емоционално и рационал-
но. За творческата личност не са важ- 
ни пол и възраст, а вътрешната енер-
гия, която дава тласъка за реализиране-
то на нови идеи. В това материално из-
куство винаги се търси изказ на незри-
мото. Отговорът на всеки автор е ин-
дивидуален и оригинален.
Доайенът на изявата Никола Диков се 
представя с творбата „Колона на късме-
та“. Работата е изпълнена с подчерта-
но пластична култура, творческа мяра, 
ясни обеми, усет за детайл и простран-
ство. Творецът въздейства със своя ин-
дивидуален почерк и хармония.
„Композиция с торс“ на Красимир Ран-
гелов е скулптура, в която е премахнат 
всеки излишен детайл, оставяйки само 
чистата форма без помен от бъбривост. 
В творбата са използвани непреход-
ни, универсални символи като женското 
тяло, както и геометрична форма. На 
зрителя е предоставена възможност за 
лично осмисляне на композицията.
„Рапунцел“ на Мартин Георгиев се от-
личава със структурна стабилност и 
композиционно начало. Тук синтезира-
ните предметно-материални елементи 
са надмогнати. Специфичното отноше-
ние към повърхностното обработване 
на обемите придава обобщен рисунък 
на силуета, притежаващ красива завър-
шеност. Стилян Стилянов възстановя-
ва пластиката си „Лятно дърво“, като 
внася известни корекции в структур-
ното изграждане. Работата е със слож-
на пространствена композиция, в която 
ритмиката на детайла и цвета създава 
забавен елемент. Работата е компози-
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ционно ясна, стилно интерпретирана, 
от нея струи свежест и своеобразна за-
качка към зрителя и предизвиква усмив-
ка. За съжаление остана недовършена, 
както по субективни, така и по техни-
чески причини, което е в ущърб и за ав-
тора, и за облика на симпозиума.
В работата си Калоян Георгиев залага на 
конструктивното начало. За съжаление 
той не изпълнява представения на жури-
то и одобрен проект, а избира друга ком-
позиция. В новата работа грубите назъ-
бени форми я извеждат на ниво експери-
мент. Изгубена е меката деликатност на 
дървото. Енергията на тези наситени с 
движение форми носи белег на артистич-
на волност. Участниците се отличават 
с визуална многопластовост като пози-
тивна съзидателна възможност. 
Разгледаното пластично и тематично 
разнообразие на работите ми дава на-
дежда, че Симпозиумът по скулптура в 
дърво – Ясна поляна е събитие, което е 
изградило своя индивидуален облик и е 
придобило значимост за развитие на кул-
турния живот в страната и ще продъл-
жи да привлича нови художници и зрите-
ли. Оставаме с надеждата, че всички съп-
ричастни със симпозиума личнос- 
ти и институции – Община Приморско, 
Кметство Ясна поляна, читалище „Лев 
Толстой“ и СБХ, ще съумеят да съхранят 
ентусиазма, желанието и професионал-
ното си отношение за организиране на 
тази художествена проява и в бъдеще  

Марияна Илиева 

ОТВЪД ПОВЪРХНОСТТА
Национални есенни изложби, 
Пловдив 2018

За шеста поредна година проф. д-р Га-
лина Лардева е куратор на Национални-
те есенни изложби в Пловдив. Тя прео-
бърна, трансформира и фокусира този 
форум в платформа за осмисляне и раз-
биране на съвременното българско изку-
ство. След „Форсиране на избора“ (2013), 
„Отстранени системи“ (2014), „Ан па-
сан“ (2015), „Огледало“ (2016) и „Плацебо“ 
(2017) проектът „Отвъд повърхността“ 
отново се превръща в среда, в която се 
съвместяват и кореспондират различ-
ни авторски позиции и медии – живопис, 
скулптура, фотография, рисунка. И тази 
година през месец септември изложбите 
в Балабановата къща, къща „Хиндлиян“ и 
къща „Мексиканско изкуство“ в Стари-
нен Пловдив са диалог между изкуства, 
автори и публика, различни жанрове, ин-
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терпретиращи отправната точка от 
физически, през социални до духовни из-
мерения. 
Галина Лардева споделя, че „средищно-
то значение на повърхността на про-
изведението за разбирането на худо-
жественото произведение“ се форму-
лира от изкуствоведа Макс Имдал. Той 
различава два изначални модуса на виж-
дането: отнесеното към предмета, хе-
теронимното, „разпознаващото вижда-
не“ (wiedererkennendes Sehen) и едно от-
несено към образната повърхност, ав-
тономно „виждащо виждане“ (sehendes 
Sehen). Едва в синтеза на тези два мо-
дуса на виждането може да се открие 
специфичното качество на един визу-
ален образ. Този синтез Имдал определя 
като „познаващо виждане“ (erkennendes 

Sehen).“
Арт директорът предлага концепция-
та си за „отвъд повърхността“ на учас-
тниците в проекта, за да им послужи 
като провокация в много посоки, пре-
доставяйки им избор да приемат или да 
отхвърлят отправната точка, както и 
поле за свободна интерпретация. 
Автор, който не е много познат за бъл-
гарската аудитория, е Шевкет Сюнмез. 
Той е роден в Пловдив, но в повечето 
време живее и твори в Истанбул. На въ-
прос за живота му той отговаря: „Бях 
възхитен от Ролан Барт, който твър-
ди, че единствената истинска родина 
на човека е детството му. Раждаме се в 
оформени исторически обстоятелства, 
но индивидът никога напълно не може 
да се идентифицира с тях. Аз съм ро-
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ден в Пловдив, но израснах в Съветския 
съюз, а сега живея в различни страни и 
общества. Индивидуалните истории са 
алтернативен инструмент за борба с 
дадената реалност.“ В своята изложба 
в Балабановата къща художникът при-
влича вниманието на зрителя със своя-
та провокативна живопис, апелирайки 
към зрителя да снима със светкавица. 
Интересно решение, което кара наблю-
даващия да се приобщи към неговото из-
куство, анализирайки освен композици-
ята и изразните средства. Той създава 
динамични композиции, сюрреалистично 
пространство, игра на светлина, сян-
ка и цвят. Внимание предизвикват и се-
рията портрети, които, както споделя 
авторът, използва като инструмент за 
опознаване на човешката душа. „Да се 

огледаш в нечие лице по-дълго и по-вни-
мателно е добър начин да опознаеш по-
вече и себе си. Промяната в понятието 
ни за нещата с времето и според това 
къде живеем може да се следи от подоб-
ни символични елементи.“ 
Богдан Александров представя в Балаба-
новата къща своята изложба „Верти-
го. Портрети #бездиагноза“. Живопис- 
та е постигната по метода на визуал-
ния шум – дефокусиран образ, репрезен-
тиращ портретирания. Той акцентира 
върху стабилността на визуалния свят 
и парадоксите, свързани с опозицията 
статика – динамика. „Най-общо казано, 
„примирявам“ в двумерното простран-
ство на платното триизмерното дви-
жение с линейното време. В портрети-
те интерпретирам реалност, премина-
ла през фотография, в която интегрирам 
единици време, а оттам и движение. До-
гонващият се, „блърнат“ и дефокусиран 
образ репрезентира сумарно портрети-
рания, разкривайки пред нас неподозира-
ни негови същности.“ Той конструира 
метода с използването на въртяща се 
четка, посредством която отнема по-
върхността чрез взаимно анихилиращи 
се частици цвят, освобождаващи дос-
татъчно енергия, способна да породи 
движение. Интерпретацията по тема-
та „Отвъд повърхността“ е свързана и 
като подход и техника, и във философски 
аспект. Изложбата е опит за открива-
не на същностните дълбинно-психоло-
гични връзки в човешката природа. „В 
този ред на мисли видимата и „ошумена“ 
повърхност в работите ми е медиатор 
към обратната на повърхността стра-
на, т.е. към „множеството скрити под 
повърхността проекции, водещи към 
„виждащото виждане“. 
Дебютант в рамките на тазгодишно-
то издание е Явор Костадинов. Младият 
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художник представя темата за повърх-
ността и отвъд нея като „реалността, 
за която можем да мислим като за една 
специално сглобена от мозъка ни про-
екция, която ни върши работа в чисто 
практичен план. Такава, каквато имаме 
капацитета да възприемем през вграде-
ните ни филтри на този етап като би-
ологичен вид. Какво има отзад, встрани, 
отвъд или е вплетено в тази проекция, 
ние няма как да знаем все още. Желание-
то ми е да опитам да напомня за идеята 
за тази проекция, или по-скоро за това, 
което може би е отвъд нея.“ Художни-
кът разработва две теми, представени 
в две серии. Първата е свързана с градски 
и архитектурни пространства и пейза-
жи, като изобразява различните „слое-
ве“ на действителността и равнини на 

съществуване: видимото и невидимото. 
А във втората, която е свързана с жанра 
портрет, схематизираната портретна 
характеристика е само отправна точка 
за преминаване отвъд видимото, на кое-
то е носител образът.
Говорейки за образ, няма как да не отбе-
лежим „сребърните портрети“ на Дани-
ел Леков. Повечето от нас го познават 
от Студио за фотография „Лампа“. Той 
представя серия фотографии, използвай-
ки метод от средата на XIX век – 17 ори-
гинала (феротипии и амбротипии), за-
снети по метода мокър колодиев процес. 
Те са част от проект, над който рабо-
ти от три години – UNPHOTOSHOPPED 
BEAUTY. Авторът разработва зададена-
та тема, използвайки необичайна тех-
ника – образите са огледално обърнати, 
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тоест отвъд „нормалното“ възприема-
не на реалността и повърхността. В съ-
щото време образите са изградени из-
цяло от светлина, сребро и умението на 
ръката. Не използва фотошоп, ретуш, 
филтри, прекадриране; само огледален 
образ на чистата и неподправена красо-
та.
Обръщане към изначалното и природата 
виждаме и в изложбата на Моника Ромен-
ска в сводестата зала на Балабановата 
къща. Този път художничката представя 
артпринтове, чрез които предлага своя-
та интерпретация на „отвъд повърх-
ността“. Зад видимите характеристи-
ки на обектите разчитаме знаците на 
един нов свят, някакво друго сетивно и 
духовно пространство, където отдел-
ните елементи, свързвайки се в едно 
цяло, синтезират внушението на визу-
алния образ. 

Серия от графични листове с наимено-
вание „Естезика“ в къща „Хиндлиян“ ни 
показва Атанас Тотляков. Авторовата 
провокация е заложена още в самото на-
именование и ако го попитате защо е 
нарекъл изложбата си „Естезика“, ще по-
лучите следния отговор: „Естезика не е 
грешно изписана „естетика“, а термин, 
въведен от френския поет и интелек-
туалец Пол Валери през 1937 година, кога-
то е поканен да открие Втория между-
народен конгрес по естетика и изкуст-
вознание. В своята реч той излага иде-
ята за разделяне на естетиката на две 
субдисциплини – естезика и поейзис“. 
Именно въведеният от Пол Валери тер-
мин вдъхновява Атанас Тотляков да се 
концентрира в представените литогра-
фии по дигитално генерирано изображе-
ние върху изследването на усещанията и 
сетивните реакции, които нямат точ-
но определена физиологична роля.
Фигурите на Мартиан Табаков, експони-
рани в Хиндлияновата къща, ни изправят 
на границата с реалността. Серията от 
скулптури с „човекоподобни черти“. са 
абстрактни, изчистени от детайли, 
стилизирани, в движение, с особена игра 
на светлина и сянка, моделирани, съче-
тавайки желязо, кадифе и естествен и 
обработен сизал. В случая „индивидът“ 
се разглежда повече като жив органи-
зъм, отколкото като човек. „Също така 
те са без възможност за обмен и ако два 
обекта осъществят контакт, то ин-
формацията, която споделят, няма да 
стига до тях в целостта си. А правейки 
тези тела, искам да изразя опит за борба 
или бягство от един такъв вакуум“, спо-
деля авторът.
В „Мааза“ на къща „Хиндлиян“ Юлиян Та-
баков се представя с няколко лица – сце-
нограф, фотограф, художник, като във 
всяка своя изява успява да провокира съз-
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нанието на зрителя по сугестивен път. 
Представя три работи: една фотогра-
фия „Отвътре и отвъд“, която всъщ-
ност е основният акцент в изложбата 
на горния етаж, а на долния – инста-
лация от портрети-рисунки, наречени 
„Портрет на една безлична тълпа“, и 
пространствени обекти. „През цялото 
време ми се искаше да са малки рисунки, 
да се превърнат като тапет от порт-
рети, лица, физиономии, разположени по 
цялата стена. И така всичките тези 
очи, хора те гледат, следят... В момен-
та това ме интересува – колко безлична 
е тълпата. И макар всеки един от нас да 
има своята персоналност, ако го видиш 
в групата, той няма израз, няма нищо“, 
споделя авторът. 
В двора на къща „Мексиканско изкуство“ 
се оказваме сред алуминиевите фигури 
на скулптора Мартин Трифонов, който 
преди две години завърши НХА. Негови-
те безгрижни фигури, които впечатля-
ват с геометризацията и стилизацията 
на формите и обемите, експресията на 
жеста и движението, са изчистени от 
натоварващ психологизъм в крайния си 
образ. Използва алуминия като матери-
ал, тъй като му дава нови възможнос-
ти при отливането на обектите. „Вър-
ху формата остава отпечатък от мои-
те ръце, това за мен е толкова важно, 
колкото и геометрията, която стои под 
самото формообразуване.“
Вярата отвъд ограниченията, любовта 
отвъд човешките разбирания и живота 
отвъд смъртта на обществото, в кое-
то живеем, ни представя Калоян Илиев 
– Кокимото в 21 произведения, създадени 
в периода от 2010 г. досега. За тях ав-
торът казва: „Ако наблюдаващият се 
опита да осмисли представените про-
изведения, воден от своите страхове и 
заблуждения, то първите най-вероят-

но ще го смутят, отблъснат и объркат 
още повече...“
„Отвъд повърхността“ предизвика мно-
го реакции. Ако приемем, че действието, 
т.е. творческият акт въвлича художни-
ка в едно parti paris (от фр. отклонение), 
в една действителност, отдалечена в 
пространството и времето, отвъд по-
знаваемото, разбираме, че да притежа-
ваш способността не само да погледнеш, 
но и да видиш, да прозреш отвъд повърх-
ността на видимото и обвивката на не-
щата, да надмогнеш общоприети схва-
щания, вярвания, физически закони, обра-
зи дори, това е качество на малцина  

Наташа Ноева
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п о з и ц и я

БЕЛЕЖКИ КЪМ ЕДНО ВЪВЕДЕНИЕ 
В БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМЕННО 
ИЗКУСТВО

Тези разсъждения вече публикувах в няка-
къв вариант в сайта Въпреки.com. Няма 
и съмнение, че съм направил доста про-
пуски по отношение на критиката към 
въпросната книга. Някои от тях съм до-
пуснал преднамерено, за да мога да вляза 
в дискусия по-нататък, и тези пропуски 
за мен са от особена важност. Надявам 
се дискусията да възникне сега.
Повод за следващите страници е кни-
гата „Въведение в българското съвре-
менно изкуство 1982 – 2015“ на Весела 
Ножарова, издадена през 2018 г. от из-
дателство „Жанет 45“ и вече официал-
но представена в София, Пловдив и Вар- 
на. Консултанти на книгата са д-р Ма-
рия Василева, д-р Светлана Куюмджиева 
и д-р Диана Попова. Съиздател е фонда-
ция „Отворени изкуства“, Пловдив. От 
уводните думи става ясно, че това е ре-
зултат от поредица лекции за съвремен-
ното изкуство в България. Събитията са 
разгледани в контекста на конкретния 
исторически момент. При прочита ста-
ва ясно, че книгата има и други консул-
танти освен посочените и че особено 
в хронологията и фактологията някои 
данни идват от константни източни-
ци. В крайна сметка се изяснява, че кни-
гата нямаше да бъде възможна без Ве-
селина Сариева, „чиито усилия доказаха, 
че един човек може да промени света, в 
който живее, а с него и живота на всички 
останали“ („Въведение в българското съ-
временно изкуство 1982 – 2015“, стр. 7). 
Остава непотвърдено кой е този човек, 
но вероятно авторката на книгата има 
предвид Веселина Сариева.
Допълнителен мотив да пиша за въпрос-
ния труд бе един разговор с Любен Кос-

тов (така е посочено името на худож-
ника в книгата на художника, който днес 
е известен с името Любен Фързулев и с 
когото работехме в ранните години, ви-
зирани в труда на В. Ножарова). Той ми 
обърна внимание върху някои дискуси-
онни моменти в книгата. Така например 
т.нар. „Падане на член 1“, акция на Лю-
бен Костов пред Археологическия музей, 
е през 1989, а не през 1990 г. и че спонсо-
рът е ЦК на ДКМС. Последното уточне-
ние е важно, понеже ЦК на ДКМС по това 
време спонсорираше редица „новатор-
ски“ прояви и явно искаше да подготви 
своите бъдещи трансформации и да ле-
гитимира сегашните си идеолози.
Също така Л. Фързулев (тогавашен Кос-
тов) отбеляза, че Секция 13 към СБХ е 
подценена и неглижирана. Тя не е продъл-
жител на К(в)МХ или АМХ, а е една нова 
секция със свои цели и намерения. Съот-
ветно изложбата „Обект по български“ 
не е през 1993 г., а през 1992 г. и не е въз-
можно да е правена от Секция 13, която 
не е съществувала преди 1992 г., след 
като е основана на 2.02.1993 г.
За 25 години от основаването си Секция 
13 има 20 изложби, като от самото си на-
чало предизвиква опозиция. В началото 
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това е К(в)МХ, чието основаване се мо-
тивира от желанието да се увеличи въз-
растовата граница за членуване (35 го-
дини) в АМХ и „старите“ да запазят по-
зиции. Лично аз (Д. Г.) се солидаризирам 
с изказаното мнение. После „борбата” 
срещу Секция 13 се продължава от ИСИ 
(Институт за съвременно изкуство), 
чиито членове участват в изложбите на 
секцията и така се пренебрегват имена 
като например Георги Пенчев, който бе 
най-възрастният участник в Секция 13, 
и дори Любомир Янев, който също съвсем 
не е за пренебрегване.
На страница 48 репродукцията с ауспу-
сите е от инсталацията на Антоний 
Софев, а така както е ситуирана, изли-
за, че е на Албена Михайлова (чийто ин-
терес към ауспусите съществуваше от 
по-практически аспект). „За съжаление 
никой не се допита до мен“, казва Любен 
Фързулев (или Костов, това е без значе-
ние). Все пак Любен Ф. (К.) ме насочи към 
внимателно взиране в някои детайли и 
неточности. Тези изводи се отнасят и 
към други раздели на книгата, както и към 
подбора на факти и имена. Не ми се ще да 
пропусна отсъствието на Пенка Минче-
ва, която 14 години концептира „Процес 

– Пространство“ и симпозиума „Ломеа“, 
насочен главно към инсталациите и лен-
дарта, и участва по цял свят в автори-
тетни изложби с прояви, видеа и т.н., 
както и е носител на различни награди. 
Същото се отнася и за Димитър Чола-
ков. Бих включил и Станислав Памукчиев 
с неговите изложби в секция „Живопис“, 
които безспорно теоретизират пробле-
ми на вида. Впрочем разговорът може да 
се разшири въобще към живописта и към 
това доколко тя е съотнесена към съ-
временните процеси и най-вече към но-
ваторството. В същата степен това се 
отнася и за текстила, керамиката и т.н. 
Никъде по света живописта не се игно-
рира от съвремието, напротив – тя се 
разглежда в интеграция с всички видове 
и жанрове. Оставаме с впечатлението, 
че има нещо преднамерено в несъответ-
ствието. За сметка на това доста хора 
и събития са споменати обилно, а някои 
от тях нямат особено отношение към 
процесите, особено в ранните години, 
които книгата визира. Ще подчертая, че 
в онези години бяхме само няколко чове-
ка, които работехме в новите жанрове, 
а сега излиза, че „дървото е отрупано с 
гарджета“, някои от които са определе-
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ни като фундаментални.
Книгата „Въведение в българското съ-
временно изкуство 1982 – 2015“ е в раз-
дели, които целят фактология. Целта 
е широк обхват и да се осветят гене-
зисът, развитието, терминологията, 
теоретизирането... По всички тези об-
стоятелства би трябвало да има дис-
кусия днес, след като книгата е излязла. 
Приставката „д-р“ пред имената на ав-
торитетните консултанти изисква 
това.
Като начало дискусия предизвиква твър-
дението, че това е първата простран-
на история на българското изкуство от 
края на ХХ век и началото на ХХI век. 
Струва ми се, че е толерантно да споме-
нем и имената на Свилен Стефанов, Га-
лина Лардева, Чавдар Попов, Петер Ца-
нев и Елена Панайотова и други, които 
по-пространно и по-малко конкретно се 
занимават с периода. Акцентирам вър-
ху Галина Лардева, която след първата 
си книга издаде и втора, наречена „Худо-
жественото произведение като авто-
поетическа система“ (2017 г., издател-
ство „Жанет 45“). Във втората си книга 
тя не споменава български имена, но има 
предвид и тях в теоретико-историче-
ската си обосновка. Този труд е забеле-
жителен и съветвам всеки, който има 
възможност, да го прочете.
Някъде в страниците на „Въведение в 
българското съвременно изкуство 1982 
– 2015“ е цитиран и Недко Солаков, кой-
то мъдро отбелязва, че у нас няма ън-
дърграунд (за разлика от СССР), защото 
нямало съпротива от държавата. Това 
е така от гледна точка на профанното 
разбиране на социологията. Истината е, 
че съществува една ситуация на ентро-
пия, която попива в себе си доста енер-
гии. В изграждането на новата „мекота 
и хуманност“ участва и самият Недко. 

Нужно ли е да споменавам пак имената на 
Славка и Борис Деневи, Иванка Сокерова, 
Галин Малакчиев и т.н., та чак до Весе-
лин Димов до времето на 80-те години 
на ХХ век? През 1984-85 г. с Борис Климен-
тиев правихме едно изследване на про-
винция, групи и т.н., което постави под 
съмнение „привилегирования живот“ на 
българските художници, мит, често раз-
палван от апологетите на българската 
специфика. Изследването е публикувано 
в списание „Изкуство“, но все едно че го 
няма – никой не го чете.
„Въведение в българското съвременно 
изкуство 1982 – 2015“ на Весела Ножарова 
е книга от 300 страници с албумен раз-
дел, индекс на имената и хроника. Тя има 
свои издател и съиздател, консултанти 
и явни и неявни съветници. С други думи, 
книгата е защитена и въпреки че няма 
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редактори, определено е бронирана от 
авторитетни имена.
 Първият раздел „Началото“ започва с 
творбата „Воден змей“ на Веселин Ди-
мов, правена на симпозиума по скулптура 
в село Кости през 1983 г. Тази конкрет-
ност на историческата граница опре-
делено поставя „водната инсталация“ 
в началото на новото изкуство в Бълга-
рия. Определенията представляват про-
блем, игнориращ преки исторически яв-
ления, включващи работи на Ванко Уру-
мов, Милко Божков, Свилен Блажев, Йъл-
дъз Ибрахимова и други. За тези явления 
се е писало, но явно те не са достатъчно 
институционализирани или институто-
съвременноизкуствоанализирани, за раз-
лика от скулптурния симпозиум на СБХ, 
където инсталацията се появява. Впро-
чем за системата на „одържавеното“ 

изкуство на СБХ неведнъж се говори в 
книгата и винаги с отрицателна оцен-
ка. Конвенцията е осъдена. Не бих искал 
да ставам апологет на СБХ, но само из-
броени от автора събития от „Воден 
змей“, през „Земя и небе“, до редица дру-
ги изложби, които са споменати, а някои 
неясно защо са пропуснати, говорят, че 
СБХ е доста експлоатиран от „новато-
рите“, като чрез него проличават и раз-
личията. Той е носител на различни идеи 
и инициативи от новаторски характер. 
Достатъчно е да споменем само Младеж-
ката изложба в средата на 90-те годи-
ни, където сред кураторите бе и Весела 
Ножарова. 
Какво обаче представлява антиконвен-
цията, която е предмет на книгата? 
„Тъпото на нашата система беше, че 
имахме относителна свобода... И така 

п о з и ц и я

Група „Ръб“ / Акция „Голямото плюскане“



СБХ бюлетин брой
04 /2018

46

се случи, че липсата на натиск, такъв, 
какъвто е имало в Съветския съюз и в 
други социалистически държави, роди и 
липсата на нашенския ъндърграунд“, каз-
ва Недко Солаков („Въведение в българ-
ското съвременно изкуство 1982 – 2015“, 
стр. 12-13). Трудно е да се възрази на тази 
мисъл – как „се ражда липсата на нещо“. 
Мисля, че тук авторката на книгата би 
могла да си позволи пластичност и да не 
се предоверява на подобни категорични 
обосновки днес, когато би трябвало да 
сме изживели своите комплекси. Пробле-
мите за „натиска“, за СБХ, АМХ, К(в)МХ и 
т.н. трябва да се разглеждат семантич-
но, а не вулгарно-исторически. Пример за 
това е Хубен Черкелов, който е от ос-
нователите на група XXL, но и председа-
тел на К(в)МХ, както и други, които бяха 
в бюрото на СБХ и в управителните му 
съвети, т.е. не се гнусяха да обслужват 
системата. Така биха могли да се разгле-
дат и някои от членовете на Група „Ръб“ 
дори, а и много други... 
Т.нар. езопов език, за който се говори в 
книгата на Весела Ножарова, е същест-
вен за някои, а за други – не. За Магда 
Абазова, Николай Майсторов този език е 
структурен, а за някои той се изразява 
в постулат на карикатура. В този кон-
текст имаше „привилегировани“, а има-
ше и притиснати, притиснати до сте-
пен на притеснени – без жилища, без 
ателиета, без доходи, без титли. Имен-
но това беше ъндърграундът у нас, по 
български специфичен, различен от ън-
дърграунда в СССР (в този смисъл имаше 
доста разлики между Москва и Рига на-
пример). Ако се смята, че „чекмеджето“ 
е някакъв ъндърграунд, то вероятно с 
чекмеджета и ъндърграунди можем да се 
затрупаме или сме затрупани вече, и на-
шият ъндърграунд би могъл да се нарече 
„ъндър-чекмедже“.

 
Може би е по-добре да се спрем на кон-
кретности в текста, отколкото на 
общи разсъждения, които са отделен 
въпрос. Впрочем що се отнася до „чек-
меджето“, наречено „Строго секретно“ 
(стр. 56), в текста се отбелязва, че из-
ложбата „Край на цитата“ (1990 г.) в Се-
верното крило на Софийския универси-
тет остава трайно в историята именно 
заради него. Аз не си спомням чак толкова 
голяма сензация. Мисля, че по-интересен 
беше фактът, че някои от авторите 
тук си хвърлиха книжките за членство в 
БКП и така се „пречистиха“ в изложбата. 
Любопитно, нали? 
По подобен начин се пречистиха и Група 
„Ръб“, които поканиха Недко Солаков да 
открие изложбата „Идеалът“. 
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Що се отнася до името на групата една 
от основателките на „Ръб“ твърди, че 
Кольо Карамфилов не е кръстник, но аз 
отлично си спомням, че той измисли име-
то, защото бях против тази дума като 
символ на едно ново движение. Твърди 
се, че аз съм консолидирал авторите на 
„Ръб“, но ето че в случая това не е вярно 
– аз само им написах платформата, а те 
си пиеха в кръчмата „Крушата“, докато 
в действителност основните събирания 
бяха в един апартамент на ул. „Тракия“ в 
Пловдив. Енергия получаваха и от Сте-
фан Акрабов, който вече беше открил 
галерията си, чийто първи куратор бях 
аз, а след мен Албена Михайлова. Галери-
ите, които се отвориха по това време, 
нямаха нищо общо една с друга, въпреки 
че се включиха в обща ситуация, като 
само „Акрабов“ бе програмно некомерси-
ална, поне до времето, когато я концеп-
тирах. Група „Ръб“ няма кой знае колко 
опит в реализацията на идеите ми. Сега 
от тази книга, стр. 70, разбирам, че из-
ложбата „Тухлата“ в галерия „Акрабов“ 
през януари 1993 г. е резултат от ак-
ция в тухлена фабрика в Брацигово (къ-
дето практически няма тухлена фабри-
ка). Аз за тази акция някъде през лято-
то на 1993 г. чух нещо, но не съм виждал 
никаква документация. А за изложбата и 
акция „Тухлата“ в галерия „Акрабов“ през 
месец януари 1993 г. има един куп статии 
и рецензии. Това беше изложба с между-
народно участие, която се готвеше още 
от 1992 г., когато по пощата се изпра-
щаха тухли. След края на 1992 г. художни-
ците ги върнаха в Пловдив. Както отбе-
ляза Руен Руенов, тогава „ръбовете“ за 
първи път чуваха за автори като Ангел 
Ахрянов, Магда Абазова, Никола Николов, 
Саркис и други. От участниците в излож-
бата те не бяха чували за никого, освен 
за себе си.

За моя голяма чест в книгата съм спо-
менаван неведнъж. Що се отнася до спи-
сание Изкуство/Art in Bulgaria и до фес-
тивала „Процес – Пространство“ най-
сетне ми се „изясни“, че двата феномена 
нямат „ясна профилираност“ според Ве-
села Ножарова. Какво иска да каже с това 
авторката (или нейните наставници), 
не ми става ясно. Не ми е ясно и защо тя 
(или нейните наставници) не си направи-
ха списание и фестивал, щом знаят какви 
трябва да бъдат. Толкова е просто – ос-
новават ги и ги поддържат няколко десе-
тилетия!!!
Що се отнася до конференцията през 
1992 г. в Пловдив, наречена „Изкуство 
на Балканите – Средновековие и съвре-
менност“, то тя се проведе в две после-
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дователни години, а не само веднъж. То-
гава нямахме пари, за да издадем албум, 
камо ли за нещо друго, щом аз и Иванка 
Гергова, сега доктор и професор, бяхме 
и готвачи, и камериери. Тук бих вклю-
чил и недописаната история на „11.11.88“, 
„11.11.89“, която има и неспоменато в 
книгата продължение „11.11.90“, което се 
проведе в блок 743 в квартал Люлин, къ-
дето поне един от консултантите при-
състваше. Тук липсва пространност, за 
разлика от писанията за някои от авто-
рите, където е изредено CV-то им от 
момента, в който са проходили.
Струва ми се, че достатъчно се разпрос-
трях върху проблемите на фактологията 
в книгата, и все пак ми се ще да споме-
на центрове като Ямбол, Силистра (при 
Ангел Станев), Генерал Тошево, Габрово 
(при Никола Николов), Велико Търново (не 

само с Група „Дупини“), Трявна (при Дянко 
Колев и Орфей Миндов), Илинденци, Русе, 
Търговище, Пазарджик и т.н, които са 
отпаднали от интересите на книгата. 
Аз, а и не само аз, съм писал за тях. Писал 
съм и за „Художникът и театърът“, 1986 
г., както и за Авторския плакат, 1987, га-
лерия „Раковски“ 125, която беше по идея 
на Красимира Димчевска и Алекси Начев, 
а не както пише в книгата. Не разбирам 
тази амбиция да се подменя фактология-
та и дори и да се измисля, както за акция 
„Тухлата“. Напомням, че идеите ни от 
онова време (явно вече далече от исто-
рията) бяха за процес и за коректност, а 
не както излиза впоследствие. Сега чрез 
изложби, акции, лекции, филми започват 
да се конструират нови „активни бор-
ци“, което е истинска спекулация и е 
жалко. Що се отнася до лекции, стоящи 

Група „Виолетов генерал“ / Пърформанс
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в генезиса на новото, е добре да се спо-
мене и гостуването на проф. Недошивин 
в Художествената академия в края на 70-
те години, който говореше за попарт, 
да не говорим за изложбата „Художни-
кът на работа в Америка“. Абсолютизи-
рани са тук „постиженията“ на изложба-
та „Изкуство за промяна. 1985 – 2015“, за 
която реакцията бе силно мотивирана, 
за да се присъединявам сега и аз.
Тези страници са достатъчни, за да под-
крепят оптимизма ми, свързан с книгата 
„Въведение в българското съвременно 
изкуство 1982 – 2015“ на Весела Ножаро-
ва. На представянето на книгата в Со-
фия издателите ѝ декларираха, че има и 
неин превод на английски, за да се популя-
ризира изкуството ни в чужбина. Из-
ползвам случая, за да благодаря от името 
на нашата културна общественост, 
която има нужда от подобни стимули. 
Именно затова си позволих и известни 
опити за корекции, защото там, където 
отиват посланията на книгата, трябва 
да има и други мнения. Сигурно така ми-
слят и още хора, особено Любен Фързу-
лев (споменат в книгата като Любен 
Костов)  

 Димитър Грозданов, август 2018
 

П. П. По повод превода на книгата на Ве-
села Ножарова на английски бих искал и 
моят отзив да бъде преведен, но явно 
това ще остане за по-нататък. Само да 
отбележа, че фотографският ми порт-
рет, който е публикуван в книгата, не е 
от 80-те години на ХХ век, а е от 90-те 
години на ХХ в. Излиза, че съм останал 
доста красив през годините, каквито са 
и основните изводи от книгата „Въведе-
ние в българското съвременно изкуство 
1982 – 2015“ на Весела Ножарова  
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ВОЛОДЯ ВЪЛЧЕВ –  
ЧИСТИЯТ ЖИВОПИСЕЦ 

През юли и август 2018 г. в Художестве-
ната галерия на Варна се състоя мащаб-
на изложба, наречена „Володя Вълчев и 
приятели“. Освен колекция от живопис 
на рано починалия Володя Вълчев (1953 – 
2000) с по една творба бяха представени 
художниците Вихрони Попнеделев, Боян 
Боев, Веселин Начев, Явор Цанев, Нико-
лай Николов, Милко Божков, Ванко Уру-
мов, Петьо Маринов, Георги Лечев, Геор-
ги Йорданов, Владимир Иванов, Владимир 
Киров, Лора Маринова, Димитър Борисов, 
Чавдар Петров, Васил Василев, Тодор Та-
чев, Росен Донев, Александър Николов, 
Венелин Иванов, Пламен Аврамов, Ангел 
Атанасов. Тъй като много от колеги-
те почти са го забравили, а младите ху-
дожници не познават изкуството му, ще 
разкажа малко повече за Володя. 
В един топъл октомврийски следобед 
на 1984 г. аз се приближих до редицата 
от четири малки ателиета, долепени 
до централната сграда на някогашна-
та варненска фабрика „Вулкан“. По това 
време тя вече бе превърната в уникална 
художническа колония. Различните по го-
лемина и разположение помещения – раз-
кроени, преградени и достроени – бяха 
станали ателиета на артисти от две 
много силни поколения, влезли в българ-
ското изкуство през 1970-те и 1980-те 
години. Като някакъв мистериозен и сму-
щаващ лабиринт с дълбоки, тъмни кори-
дори, с множество различни врати, воде-
щи към безкрайно разнородни по стил и 
подредба ателиета, с олющени сиви сте-
ни и мътни фабрични прозорци „Вулкан“ 
имаше магнетично привличане и без-

спорна слава в културните среди. Там се 
създаваше най-новото и най-сериозно-
то изкуство в България, което въпреки 
строгите, ограничаващи и ограничени 
естетически норми, наложени от тога-
вашната тоталитарна държава, носеше 
новаторски дух, висок пластически вкус 
и една различна, много по-стилна и ярка 
визуална култура. 
За първи път пристъпвах в тази „сталке-
рова зона“ след пристигането ми във Ва-
рна като млад изкуствовед. Прозорецът 
на третото ателие беше отворен и аз 
надникнах през него. Вътре, пред статив 
за живопис, седеше млад мъж с буйна коса. 
Той се извърна към мен и аз видях краси-
во, продълговато лице със светли очи и 
блага усмивка. Беше като някакъв роман-
тичен образ от роман на Дюма или нове-
ла на Цвайг – имаше висока слаба фигура, 
изящни дълги пръсти, плътни чувствени 
устни, високо чело и безупречно правил-
ни черти на лицето. Излъчваше одухот-
вореност, благородство и аристокра-
тизъм, които рядко се срещаха, особено 
в нашата българска, човешка общност. 
Това беше Володя Вълчев. Малко по-късно, 
когато станахме приятели, разбрах, че 
той има сложен и ярък характер, в който 
доминираше по детски чиста доброта и 
сърдечност, но в който избухваха и пла-
менни, бунтарски настроения. Съзерца-
телните състояния, в които той се лю-
буваше на природата или на изкуството, 
се сменяха от бурни бохемски ритуали. 
Спокойствието и усамотението в ате-
лието се редуваха с екзалтираните по-
риви на страстната му артистична на-
тура. Ведрата добронамереност и лю-
безност, които обикновено проявяваше 
към всички, можеха за миг да се превъплъ-
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Володя Вълчев / Дъга

тят в яростно несъгласие и остра сло-
весна реакция. Беше се устремил с въз-
хитителна непоколебимост към „висо-
кия стил“ във всичко, защото виждаше и 
осъзнаваше, че той липсва или се среща 
много рядко в тогавашната обществе-
на, културна, личностна и всякаква друга 
среда. Володя Вълчев искаше да бъде по-
различен от нея и постигаше това със 
забележителна лекота и непринуденост.
Една година след първата ни среща той 
вече беше в друго, много по-голямо ате-
лие в дъното на дълъг коридор на втория 

етаж в старата фабрична сграда. Почти 
винаги там се лееха чувствените, плът-
ни и вълнуващи гласове на известните 
блус музиканти Джон Лий Хукър, Мъди 
Уотърс и Би Би Кинг. Володя беше влюбен 
в тази музика, може би защото тя им-
понираше най-добре на емоционалната 
му природа. Той рисуваше винаги на ней-
ния звуков фон и нямаше как тази топла, 
силно въздействаща музика да не влезе в 
картините му, в живописния му стил, в 
колоритната звучност, в артистичния 
жест. 
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В чувствителността на Володя се на-
месваше и мистериозният, богат на 
символи и фантазни истории свят на Ед-
гар Алън По, и романтичната, приказна 
и естетска образност на Оскар Уайлд – 
писатели, които той обичаше да чете.
Романтизмът се беше приютил в душа-
та му и се разпознаваше във всяка нейна 
проява – в бавните разходки, в които ви-
соката му фигура достолепно водеше за 
каишка любимия му дакел Додо; в броде-
нето по зелени поляни, където преслед-
ваше и ловеше огромни пеперуди, които 
после грижливо подреждаше в своята ко-
лекция; в бохемското самозабравяне, при 
което очите му се пълнеха с тъга и коп-
неж по нещо далечно и непостижимо; в 
пламенното, почти ученическо и наивно 
влюбване; в нежността и обичта, които 
изпитваше и проявяваше към най-скъпо-
то си същество – дъщеря си Владислава.
Володя Вълчев беше рядък феномен за на-
шата българска среда и порядки. Всич-
ки го харесваха и уважаваха, никой не го 
мразеше, бързо му прощаваха и забравяха 
острите думи, които понякога изрича-
ше. Човешкото му и артистично обая-
ние беше силно и безусловно. Беше спе-
челил репутацията си на най-красивия и 
стилен художник и беше влязъл в кръга 
на най-талантливите.
Раболепието и угодничеството – черти 
на поведението, които бяха много раз-
пространени във всички сфери на живо-
та в тоталитарна България, а и в годи-
ните след нея, бяха чужди на Володя. Той 
се дистанцираше от всякакви полити-
чески кръгове и нечисти прояви както 
преди, така и след промените през 1989 
г. Успяваше да запази достойнството 
си в тези отвратителни времена, ко-
гато примитивни и посредствени хора с 
власт често унижаваха грубо и безцере-
монно духовния човек. 

Една великолепна серия от големи аква-
релни рисунки на женски тела, направена 
в последната година (1980) от следване-
то на Володя Вълчев, открива пълно ос-
вобождаване от академичните принци-
пи и похвати. Вместо точно и прециз-
но моделиране на фигурите той се от-
дава на чувствения импулс и на бързия 
експресивен жест, с който полага едри 
цветни петна – динамични, безплът-
ни и прозирни, поведени от стихийно и 
бурно чувство, бегло намекващи за ана-
томични форми, търсещи преди всичко 
някакво екстатично състояние на ръба 
на абстрактното. Тези чисто експреси-
онистични откровения в определено мо-
дерната естетика на автономния худо-
жествен образ сякаш заявяват още в на-
чалото на пътя му, че свободата във ви-
зуалното изразяване ще бъде водещият 
и най-важен принцип в изкуството му.
След завършването на университета 
Володя Вълчев преподава три години 
(1980 – 1983) в художествената гимна-
зия за керамика в град Троян. Там започ-
ва първият му период в живописта, кой-
то продължава до 1985 г. Природните 
мотиви, които той рисува, са доведе-
ни до силно условни, почти абстрактни 
цветни композиции от раздвижени пет-
на, тъмни акценти и светли проблясъ-
ци. Доминира експресивното, свободно 
живописване, силното чувство и драма-
тичното настроение. В тези най-ранни 
творби може да се усети донякъде влия-
ние от вкуса към тъмните и сиво-сини-
те тоналности на неговия учител Янаки 
Манасиев.
През 1985 г. Володя влиза в новото си 
просторно и светло ателие във фабри-
ка „Вулкан“, превърната в художническа 
колония. През следващите пет години в 
живописта му се появяват нови особе-
ности, които придават много впечат-
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ляващ визуален характер на картини-
те му. В общото тъмно, сиво-черно или 
студенокафяво пространство изгрява 
много по-цветен и интензивен център 
предимно в червената гама. Фигурите 
са стопени и превърнати в чиста, екс-

пресивна и чувствена живопис в някакъв 
енигматичен бейкъновски дух. Истин-
ски шедьовър от този период е карти-
ната „Блус“, 1988 г., в която вихреното 
движение на цветните петна, ярките 
контрасти между тъмен фон, червени, 

Володя Вълчев / Пърформанс
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синьо-зелени и жълти фрагменти, бога-
тият и сложен ритъм на хроматичните 
маси, интензивната звучност в центъ-
ра на пространството, създават вну-
шение за музикална абстракция, изграде-
на с удивително вдъхновение и безупре-
чен вкус.
Музиката играе особено важна роля в жи-
вописта на Володя Вълчев. Той обича да 
работи винаги на звуков фон, и то главно 
на своите любими блус музиканти – Джон 
Лий Хукър, Мъди Уотърс, Би Би Кинг, Ерик 
Клептън. Наситената и ясно структу-
рирана ритмика на тази музика; силно 
емоционалното преживяване във вокал-
ната ѝ интерпретация; ярките, екста-
тични и чувствени орнаменти; топло-
то, разтопяващо душевните сетива 
звучене; темпераментните и спонтан-
ни артистични реакции; свободното им-
провизиране на гласа и инструментите; 
колоритната и романтична мелодика; 
експресивността и екзалтацията; усе-
щането за вътрешен бунт на човешко-
то същество – всичко това сякаш мощ-
но преминава в плътта и душата на не-
говата живопис от този втори период 
до самия край на творчеството му.
От 1990 г. започва нов период в изку-
ството му. Живописта му засиява в 
много по-интензивни колоритни хармо-
нии, полихромието завладява чувстви-
телността му и се настанява трайно в 
картинното пространство, а то излъч-
ва вече много повече светлина. Негови-
те любими синьо-зелени тонове озвуча-
ват богато и нюансирано почти цялата 
живописна повърхност, като оставят 
на червените, жълтите и оранжеви-
те фрагменти акцентирането на важни 
зони в центъра на композициите. Сами-
те композиции са вече напълно отворе-
ни, неограничени, свободно изтичащи в 
пространството. Полагането на него-

леми живописни петна и мазки превръща 
картината в пулсиращо, жизнено, рит-
мично цяло. Маслената боя не е плътна и 
пастьозна, а е разредена, размита и про-
зирна. Този почти акварелен характер на 
живописване създава чувство за изящна 
лекота, за свободно движение на сетива-
та, за дълбоко дишане на цветната по-
върхност, за нежно докосване до боята 
и платното, за аристократичен финес в 
преживяването, за изтънчена чувстви-
телност, за пълно и съвършено владее-
не на сложния художествен акт. Володя 
Вълчев е такъв в тези години, той е в 
своята артистична сила.
През 1990 г. той рисува една великолеп-
на картина, наречена „Дъга“, която мно-
го условно изобразява конник в червени и 
жълти тонове сред синьо-зелен пейзаж. 
Две години по-късно той създава по-го-
лемите като формат творби „Жерт-
воприношение“ и „Странстващ рицар“ 
със същия сюжет и подобна колоритна 
хармония. Тези картини поставят сил-
но начало на новия му период дори в сим-
воличен смисъл с енигматичния рицар-
ски поход към нещо неизвестно, вълну-
ващо и красиво. Тук ще спомена, че Во-
лодя боготвори изкуството на великия 
руски символист Михаил Врубел, обича да 
се връща в мислите и разговорите към 
известните му „Демони“, към безпре-
делната дълбочина и драматичност на 
състоянията в тях. Но той е привлечен 
силно и от начина на живописване при 
този класик, от богатия и сложен коло-
рит и неговото свободно, страстно и 
експресивно моделиране.
В неговото изкуство от 1990-те го-
дини се явяват удивителни живописни 
преображения на природата. Володя не 
се отказва от нея и не става абстрак-
тен художник, независимо че повечето 
от работите му тогава звучат като аб-
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страктни композиции. Той обича да съ-
зерцава природата и сякаш споделя въз-
гледа на Пол Гоген, който съветва: „Не 
копирайте прекалено много от натура! 
Изкуството е абстракция. Извличайте я 
от природата, като я съзерцавате!“.
Володя се вглежда в отраженията вър-
ху водните повърхности, тяхната под-
вижност и цветна игра го въодушевя-
ват да създава великолепни хроматични 
композиции – цикъл „Отражения“. Той се 
възхищава дори на блатото и намира в 
него привлекателен и загадъчен живот, 
спокойствие и хармония – „Блато“, 1995. 
Прави голяма серия „Водопади“. Вдъхно-
вява се от крайбрежни и планински мес-
та, от скалисти заливи и екзотични гра-
дини. Често забелязва и рисува пътека-
та в някаква природна среда (особено в 
неговите акварели).
Той лишава конкретните природни мо-
тиви от веществена материалност и 
ги превръща в пластическа структура 
на картините си, която насища с чисто 
субективните си състояния и подчиня-
ва на абсолютно свободното си чувство.
Естетическият характер на изкуство-
то на Володя Вълчев го приобщава изця-
ло и напълно към модерната европейска 
живопис. Или по-точно към този неин 
класически етап от развитието ѝ, при 
който се отстранява миметичната, 
природонаподобителната, реалистич-
ната образност и се приемат принципи-
те на автономната живопис. Тя вече не 
е „вчувстване“ в обективната, мате-
риално-веществена, оптическа красота 
на природата, а е „абстракция“ на пер-
соналното артистично виждане, на ин-
дивидуалното отношение и преживява-
не на твореца, на волята му за създаване 
на художествена форма (Вилхелм Ворин-
гер). Модернизмът осъществява прехо-
да от природата като траен обект на 

художествена интерпретация към аб-
стракцията като чиста естетическа 
категория, която води до откриването 
на „нова художествена реалност“ с неза-
висими и собствени пластически законо-
мерности. Изкуството става хармония, 
паралелна на природата (Пол Сезан).
Тези особености и принципи се осъщест-
вяват още в изкуството на постимпре-
сионистите, набистите, фовистите и 
експресионистите, но те продължават 
да живеят трайно в естетическото 
съзнание през целия XX век. Посочената 
естетическа същност се отнася в пълна 
степен за живописта на Володя Вълчев и 
за неговото интелектуално и художест-
вено отношение към природата и ней-
ното интерпретиране. Както вече ка-
зах, той не се отрича от нея, не я игно-
рира изцяло и не стига до пълна аб-
страктност на визуалния образ. Той из-
ползва природните мотиви като впе-
чатление от изразителни и вълнуващи 
пластични и колоритни съотношения; 
като повод за създаване на чиста живо-
пис, в която се отпечатва субективно-
то му чувство, а цветът се развихря 
свободно. Именно звучният, интензи-
вен, богато нюансиран и експресивно по-
ложен цвят е голямата сила на Володя, 
която го прави уникален в съвременното 
визуално изкуство на България. Подобно 
хроматично богатство, подобна изтън-
чена чувствителност и подобен експре-
сивен и свободен жест почти не могат 
да се открият в съвременната българска 
живопис. Тези художествени достойн-
ства заедно с удивителната му човешка 
душевност го правят в истинския сми-
съл на понятието чист живописец  

Румен Серафимов
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Ивайло Цветков / Наградената творба

През юни в конкурса за карикатура „Злат-
на шапка“ в Кноке-Хейст, Белгия, Ивайло 
Цветков получи трета награда – Брон-
зова шапка. В 57-то издание участваха 
569 художници от 74 страни с 1798 твор-
би на свободна тема. Изложбата на учас-
тниците бе открита цяло лято, до 19 
септември.

В град Гура Хуморулуи, Румъния, по повод 
откриването на 28-ия Международен 
фестивал на сатиричната графика и ху-
мористичната литература „Humour at… 
Gura Humorului“ от 22 юни до 1 юли Му-
зеят на народните традиции в Букови-
на представи самостоятелна изложба на 
Марина Горелова, лауреат на 27-ия фес-
тивал. Изложбата е наречена „Карикату-
ра – това е сериозно“ и включва 35 от 
най-ярките творби на автора. Карика-
турите на Марина Горелова отразяват 
разнообразни теми: политически, соци-
ални, икономически, екологични, медицин-
ски, образователни, спортни и др.

Кирил Апостолов / от изложбата

От 9 до 16 юли в галерия-книжарница „Со-
фия прес“ Кирил Апостолов, който жи-
вее в Лом и работи като преподавател 
в профилирана гимназия „Найден Геров“, 
представи свои нови творби. 
Авторът демонстрира широк диапазон 
от образни пластични решения и оби-
ча да експериментира с различни видове 
материали. Реализирал е над 24 самосто-
ятелни и 45 общи изложби в България и 
чужбина. 

Нейко Нейков / Антихрист
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Градската художествена галерия в Плов-
див представи 8 до 27 август сценографа 
Нейко Нейков с голяма ретроспекция на 
негови проекти и макети на реализирани 
декори и сценографски решения за спек-
такли, както и театрални афиши от бо-
гатата му артистична дейност. Излож-
бата е посветена на 75-тата годишнина 
на художника, който е работил в почти 
всички български театри, но избира род-
ния си град за творческа равносметка. 

Айхан Хайрула / от изложбата

На 10 август в гр. Ардино бе открита 
първата самостоятелна изложба на на-
шия млад колега Айхан Хайрула. Експо-
зицията съдържа отделни панели и цели 
комикс страници от албуми, публикувани 

в САЩ и други, предстоящи за публикува-
не в Турция. Някои от тях бяха експони-
рани и в рамките на Първата национална 
изложба на българския комикс и София ко-
микс експо 2014. На няколко табла са по-
казани и концепти и отделни илюстра-
ции. От името на СБХ и Секция „Комикс“ 
приветствие и поздравителен адрес 
поднесе секретарят на секцията Румен 
Чаушев. Залата на Историческия музей в 
града се оказа тясна за множеството жи-
тели на Ардино, дошли да поздравят своя 
талантлив съгражданин и да се насладят 
на творчеството му. 

Като част от Националната седмица на 
морето в Поморие плевенският художник 
Иван Велчев представя 28 живописни 
платна в Градската художествена гале-
рия „Дечко Стоев“. Изложба „Крайбре-
жие“ можеше да бъде видяна от 9 до 30 
август.

Албена Коева / Вода и Земя

От 10 август до 15 септември във вар-
ненската „Галерия 8“ Албена Коева пока-
за своите нови творби. Поредната ѝ са-
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мостоятелна изложба бе наречена „Пет 
елемента“ и обединяваше 15 живописни 
творби, изпълнени с много енергия, за-
бележителен колорит и сила. „Обичам да 
рисувам пейзажи и в тази колекция те 
преобладават. Но сюжетът е вдъхно-
вен от стремежа да се преодолеят гра-
ниците и ограничението на сетивата и 
да се вникне в законите, които са отвъд 
рамките на видимата реалност. Всички 
съставляващи части на живота, който 
виждаме в различна сложност, се състо-
ят от пет елемента – земя, вода, огън, 
въздух и етер“, казва авторката.

Слав Недев / Розов цвят

На 1 септември в парк Розариум в Казан-
лък беше официално открита скулптура 
„Розов цвят“, изработена от алуминий и 
неръждаема стомана. Неин автор е Слав 
Недев. Той печели първа награда на обя-
вения конкурс за проектиране на парко-
ва пластика в розариума. „При проекти-

рането съм изходил от историческата 
връзка на розата с град Казанлък, но от-
там нататък идеята е третирана съв-
сем абстрактно, неилюстративно.“

Виктор Паунов / илюстрация

„Три истории+“ – изложбата на Виктор 
Паунов в галерия Стубел (17 септември – 
12 октомври),показва илюстрации в три 
издадени или предстоящи за поява на 
книжния пазар заглавия за деца – „Библи-
ята за деца от 7 до 77 години“ от Артър 
Максуел (изд. „Нов живот“), „Котаракът 
Франт и загадъчният остров“ от Иван 
Раденков (изд. „Ентусиаст“) и „Приказка 
за Ежко Измишльоткин…“ от Асен Сира-
ков (изд. „Атеа“). вЕкспозицията завла-
дява с едно сравнително необичайно за 
книжната илюстрация прехвърляне на 
образността от напечатаните страни-
ци в пространството на художествена 
галерия и дава възможност за надниква-
не в „работилницата“ на изкуството на 
илюстрацията.

Изложбата на Второто биенале за съв- 
ременно изкуство „Временен баланс 
– непрестанни трусове” бе открита 
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на 4 септември в ХГ „Христо Цокев“ – 
Габрово. Организатори на биеналето са 
галерията и представителство на СБХ – 
Габрово. Участваха 23 автори. Наградата 
на биеналето получи Мартина Караива-
нова, преподавател в катедра „Живопис“ 
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Стефан Алтъков / от изложбата

Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 
представиха изложбата „Бележки“ в Бъл-
гарския културен институт във Варша-
ва, с която на 6 септември беше открит 
новият културен сезон в присъствието 
на посланика на България г-н Емил Ялнъ-
зов, директора на института г-жа Ка-
лина Станчева и много гости. Изложбата 
продължава до 6 октомври.

Галерия за съвременно изобразително из-
куство – Ниш със съдействието на СБХ 
и НХА представиха изложбата „Съвре-
менна сръбска графика“ от 14 до 28 сеп-
тември в галерия „Академия“. Куратор на 
изложбата е историкът на изкуството 
и музеен съветник Милица Тодорович. 
Изложбата обхваща работи на 43-ма 
действащи художници от различни поко-
ления – от утвърдени имена на старото 
и средното поколение, сред които много 
професори и преподаватели в различни 
факултети по изкуствата в Сърбия, до 
представители на младите графици.

От 3 до 31 юли галерия „Арт плейс“ в Све-
товен търговски център Интерпред 
представи самостоятелна изложба „Пъ-
туването като охра“ – живопис на Мар-
та Боянова.

Лаура Димитрова и Стефан Алтъков взе-
ха участие в Международния арт симпо-
зиум „Артефакт“ в гр. Велико градище, 
Сърбия, от 10 до 17 септември. Организа-
тори са Асоциацията на визуалните ар-
тисти „Джура Якшич“, Сърбия, и агенция 
„Codex Art“ с директор Снежана Милоше-
вич. Участниците (художници и препода-
ватели по изкуство от България, Египет, 
Македония, Сърбия, Тунис, Украйна) създа-
доха творби, които предстои да бъдат 
представени в поредица от международ-
ни изложби.

По повод 60 години от създаването на ХГ 
„Любен Гайдаров“ в Перник на 25 септем-
ври беше открита юбилейната изложба 
на художниците от Дружеството на 
пернишките художници, които рабо-
тят и творят в настоящето. Изложени 
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са над 20 творби на 52 автори. Създадена 
през 1958 г., през 2004 г. галерията прие-
ма името на забележителния живописец 
Любен Гайдаров и днес разполага с голяма 
експозиционна площ и богата колекция 
от творби на местни художници и авто-
ри, формирали цялостния облик на българ-
ското изкуство.

От изложбата в „Арт Скопие“

„В търсене на несъвършената красота“ 
– изложба живопис на Десислава Минче-
ва, бе открита на 27 септември в галерия 
„Арт Скопие“ на фондация „Илия Камчев“. 
След Скопие картините продължават 
пътя си и спират в Щип на 17 октомври.

 
Художествена галерия „Жорж Папазов“ 
– Ямбол гостува в залите на НГ Двореца 
през септември – месецът, посветен на 
Европейските дни на културното наслед-
ство. Изложбата „Живопис – избрани 
творби от фонда на ХГ „Жорж Папазов“ 
– Ямбол“ е събрала 51 творби на 34 май-
стори на четката и представя високите 
постижения на художници, творили през 
XX в. и оставили трайна диря в българ-
ското изобразително изкуство и в кул-
турната традиция на Европа.

На 5 септември в ХГ „Жорж Папазов“ – 
Ямбол бе открита изложба керамика, пос-
ветена на 100-годишнината от рожде-
нието на Йова Раевска (1918 – 1998). Бяха 
показани близо 80 творби, собственост 
на Музея на народните художествени за-
наяти и приложните изкуства – Троян, 
на Ейми Горин-Чапман, внучка на кера-
мичката, и две творби от фонда на ям-
болската галерия. Изложбата беше пред-
ставена през март в Троян, а през ноем-
ври, обогатена с още творби, ще бъде в 
Националния етнографски музей – София.

Иван Русев / Паметник на Махатма Ганди

Фигура на Апостола на ненасилието Ма-
хатма Ганди, придружен от своята коза, 
с която през 1931 г. официално посещава 
Лондон, бе открита на 6 септември в 
Южния парк в София. Скулптурната ком-
позиция е работа на Иван Русев. Прези-
дентите Румен Радев и Рам Нат Ковинд 
откриха паметника на бащата на индий-
ската нация.
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Община Ямбол, ХГ „Жорж Папазов“ и 
Представителството на СБХ в Ямбол 
организират за 10-ти път Традиционния 
живописен пленер „Певецът на Тунджа“, 
посветен на ямболския художник Стефан 
Бъчваров (1907 – 1988). Участваха Борис 
Желев, Георги Динев, Катя Христова, Лю-
бен Генов, Маргарита Дончева и Стефан 
Баев. Изложба с творби от тазгодишно-
то и предходни издания на пленера и от 
предходни бе открита 7 септември. 

Мария Чакърова подготвя изложбата 
си „На майка ми“ в последните две го-
дини. Поводът е 70-ият рожден ден на 
художничката. В 28 живописни творби 
тя споделя съкровени моменти от пре-
живяното заедно. Особено вълнуващ за 
авторката образ е луната, която двете 
с нейната майка гледали от терасата 
на къщата им в тишината на нощта. 
Изложбата продължава от 11 октомври 
до 11 ноември във варненската галерия 
„Теди“.

Мария Чакърова / Пълнолуние 

Константин Костов / История без край

За изложбата си ON TIME, състояла се 
от 18 септември до 2 октомври в га-
лерия „Ракурси“, Константин Костов 
казва:„…Осъзнах, че „Навреме / On time“ 
е състояние, което те събира в цялост. 
Състояние, което едновременно ти дава 
възможност да си, но и да не бъдеш. За-
почнах да вярвам, че навреме загубваш 
някого, но и навреме се появява друг в жи-
вота ти – не спираш да обичаш.“ 

Именитият пловдивчанин Здравко Йон-
чев посрещна своята 80-годишнина с 
изложба в галерия „Аспект“. През годи-
ните той се е изявявал като илюстра-
тор, оформител на книги, карикатурист. 
Художникът е бил дългогодишен говори-
тел в Радио Пловдив. В биографията му 
са вписани множество самостоятелни 
изложби и участия в общи представяния 
в страната и чужбина. Сред тях са на-
ционалните камерни изложби в Старинен 
Пловдив, живописни изложения в София, 
Лондон, Хановер, Кувейт, Обединените 
арабски емирства, Ню Йорк, Рим и много 
други.
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На 21 септември в ХГ „Петко Чурчули-
ев“ – Димитровград бе открита изложба 
живопис и колаж „Ту тук, ту там“ на Ана-
стасия Тонкова и Констанца Колева.  
Съвместната изложба на младите худож-
нички е интимен проект за вътрешния 
конфликт на три поколения български 
творци – да работят ли в България, или 
да бъдат граждани на света, оставайки 
верни на собствената си национална и 
художествена идентичност.

Светозар Бенчев / проект – шапка – ореол

„Като фрагменти стара лента“ се на-
рича изложбата на Светозар Бенчев, 
представена в галерия „Нюанс“ между 25 
септември и 6 октомври. „Защо фраг-
ментът действа толкова силно? Дали 
защото мисленето и възприятията на 
човека са низ от фрагменти? Колко от 
нас виждат цялата картина?“ – са част 
от въпросите, които авторът си зада-
ва, подготвяйки изложбата. „Понякога 
цялото като че ли не ни е нужно. Ние 
довършваме представата си за него по-
средством нашето въображение, влагай-
ки в тази представа частица от себе си, 
затова фрагментът като че ли действа 
по-лично от цялото.“

На 9 октомври в Дома на киното в София 
Zoko films в копродукция с ARS Digital Studio 

представиха премиерата на докумен-
талния филм „Светлин Русев. Усещане 
за вечност“, в две части с времетрае-
не 112 минути. Изпълнителен продуцент 
на филма е Димитър Митов, сценарист и 
режисьор е Атанас Киряков. 

От 4 до 20 октомври галерия „Ракурси“ 
представя изложба рисунки на Христо 
Харалампиев. В авторовия текст зa 
изложбата четем: „Парче хартия, мал-
ко боички и… много любов и честност. 
Рисунката. Тя е дотолкова лична и уни-
кална, че всеки опит да бъде поставе-
на в определени рамки е предварително 
обречен.“

Христо Харалампиев / от изложбата

„Арт Лабиринт 2018“, творческа про-
ява в Скулптурен парк Илинденци, събра 
на 13 октомври журналисти, художници 
и любители на изкуството. В програ-
мата бяха представени: Зиятин Нуриев 
със скулптурно произведение от цикъ-
ла „Дванайсетте апостоли“, Анна По-
кровнишка с арт обект „Конят“, Габри-
ела Бергер (Австрия) с архитектурни 
рисунки, „Лабиринтът“ – представяне 
на снимки от изложба, проведена в СГХГ 
с творческо  съдействие на Милен Джа-
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новски, както и картини, създадени по 
време на живописния пленер в арт цен-
търа, осъществен съвместно със СБХ, с 
участници Гордана Хаджиниколова – Ма-
кедония, Гергана Минкова, Динко Стоев, 
Зорина Милковска, Николина Джановска, 
Борислав Янев, Дафна Стоилова.

Галерия „Академия“ към НХА предста-
вя ретроспективна изложба на проф. 
Богомил Николов по повод 60 години 
на творческа дейност, 50 от които са 
свързани с медалното изкуство. Излож-
бата включва медали, плакети, пластики 
и др. На 8 октомври в галерията се със-
тоя официалното откриване, на което 
професорът получи най-престижната 
световна награда ANS „Санфорд Сaлтус“, 
която се дава за изключителни пости-
жения в медалната скулптура. Наградата 
бе връчена от Уте Вартенберг Кейган – 
изпълнителен директор и член на борда 
на Комитета по връчване на наградата 
„Санфорд Сaлтус“, и Мери Ланин – пъл-
номощник.

Богомил Николов / Благословия (детайл)

Георги Донов / Джон Атанасов

На 5 септември в сградата на Универ-
ситета на Кипър в Никозия бе открит 
бюст-паметник на Джон Атанасов. Ав-
тор е скулпторът Георги Донов, твор-
бата се нарича „Почит към Джон Атана-
сов” и е част от инсталация. В рамките 
на официалното посещение в Кипър през 
ноември 2017 г. президентът на Бълга-
рия Румен Радев подари скулптурата на 
Кипърския университет. Официална-
та церемония бе открита от ректора 
на университетa проф. Константинос 
Христофидес, постоянния секретар на 
министерството на външните работи 
на Кипър посланик Минас Хаджимихаел и 
посланика на България в Кипър Христо 
Георгиев в присъствието на студенти, 
преподаватели, журналисти и приятели 
на България.

х р о н и к а
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АПОСТОЛ РУСЧЕВ (1932 – 2018)

Роден е в Сливен. През 1956 г. завършва Художествената академия, спе-
циалност „Живопис“, при проф. Панайот Панайотов. Работи в областта 
на живописта и приложната графика. Неуморен и многостранен автор, 
той e бил художник в периодичния печат; разработва идейни проекти 
за музейни експозиции. Автор е на герба на градовете Сливен и Поморие, 
на множество фирмени знаци, на декоративно-монументални творби – 
фасадни мозайки в големи обществени сгради в София, Кърджали, Помо-
рие, Турку (Финландия).

 ЛАСКАР ВЪЗВЪЗОВ (1933 – 2018)

 Роден е в Стара Загора. През 1959 г. завършва Художествената ака-
демия, специалност „Керамика“, при проф. Стоян Райнов. Работи в об-
ластта на пространственото оформление и приложната графика. Про-
ектира и реализира панаирни площи и палати за национални и фирмени 
участия у нас и в чужбина. Творчеството му включва плакати, оформ-
ление на книги и каталози, запазени марки и дизайн на пространството. 
Участва в общи и специализирани изложби. Сътрудничи на списания и 
издателства – „Жената днес“, „Лада“, „Български художник“, „Български 
писател“, „Наука и изкуство“, „Техника“ др. 

ДИМИТЪР ТАШЕВ (1943 – 2018)

Роден е в София. Завършва Художествената академия, специалност „Де-
коративно-монументална живопис“, при проф. Георги Богданов. Член е 
на секция „Графичен дизайн“ на СБХ от 1978 г. Работи в Българската на-
ционална телевизия като художник постановчик. Участието му в глав-
ната мъжка роля на резбаря Рафе Клинче във филма „Иконостасът“ му 
носи наградата за актьорски дебют на Международния кинофестивал 
във Варна през 1969 г. 

i n  m e m o r i a m
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ВАСИЛ ПОПОВ (1958 – 2018)

Васил Попов е сред най-големите съвременни графици в България, 
утвърдено име в гравюрата на дърво. Роден е в Габрово. Завършва 
Художествената гимназия в София през 1977 г. 

Неговите голямоформатни графики висок печат участват в много-
бройни авторитетни експозиции – биеналето в Канагава, Япония, 
Международното биенале в Любляна, Словения, Интерграфия в Ка-
товице, Полша; Международното триенале на графиката в Краков; 
Триеналето в Белград, Триеналето на графиката в София, Биеналето 
на графиката във Варна и др. 

В чужбина най-много негови творби се намират в частни и гале-
рийни сбирки в Германия, както и в най-старата парижка галерия 
„Бренер“.

ЛЮДМИЛ БОНЕВ (1954 – 2018)

Роден е в Трявна, но от 1959 г. живее и работи в София. През 1981 г. 
завършва скулптура в Художествената академия при проф. Дими-
тър Даскалов.

Работи в областта на кавалетната и монументалната пластика. 
Автор е на монументалните пластики в две от най-красивите 
станции на Софийското метро – каменният релеф на тракийска 
конница „Сердика” и Климент Охридски в станцията на Софийския 
университет. В творчеството си авторът е силно повлиян от 
митологията, а творбите му се характеризират със своите фи-
лософско-пластически внушения. Носител е на много национални и 
международни награди за скулптура.

Негови пластики са собственост на галерии и частни колекции в 
България, Франция, Германия, Япония, Венецуела и др.
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ВЛАДИМИР ЩЕРБАK (1947 – 2018)

Роден е в Русия. След завършване на висшето си образование в 
Санкт Петербург се установява в България и през 1978 г. става 
член на групата на пловдивските художници. България е изиграла 
голяма роля в неговото творческо израстване и неслучайно худо-
жествената критика го определя като български художник, роден 
в Москва. 

Участва в Общите художествени изложби на СБХ, в международ-
ни изложби в България, Испания, Гърция, Турция, Швейцария, Полша, 
Белгия, САЩ, Израел и др. Представя над 20 самостоятелни излож-
би в Пловдив, София, Дюселдорф, Люксембург и Карлово. Носител е 
на Специална награда за живопис от I и II Световно биенале на жи-
вописта в Малта. Бил е преподавател в СХУ за сценични кадри и 
ЕСПУ „Димитър Матевски" в Пловдив. 

НИКОЛА МАНЕВ (1940 – 1918)

Роден е в Пазарджик, израснал в Чирпан. Завършва Художествената 
гимназия в София, а през 1962 г. – Френската академия за изящни 
изкуства в Париж при проф. Морис Брианшон. Живее и работи в 
Париж, но винаги държи да се знае, че е български художник. Има 
над 150 самостоятелни изложби в много страни. Негови картини са 
притежание на частни колекции и музеи в 30 държави. Последната 
му групова изложба е през април в Българския културен институт в 
Париж, където се представя заедно със своите дългогодишни при-
ятели Андрей Лекарски и Лъчезар Ошавков. Изграждайки своя уни-
кален стил като художник, той става ясно разпознаваем в света на 
живописците с ярките си, жизнеутвърждаващи платна, които се 
превръщат в негова запазена марка.

Почетен гражданин е на Чирпан, Пазарджик и Варна. Носител е на 
наградата „Златен век”на Министерството на културата. 
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ВАЛЕНТИН БАЛЕВ (1948 – 2018)

Завършва Художествената академия в София, специалност „При-
ложна графика”, при проф. Александър Поплилов през 1975 г. Работи в 
областта на приложната графика, но през последните години излага 
преди всичко авангардна живопис. Валентин Балев е зрял, изявен ав-
тор в сферата на абстрактната живопис. Интересува се от тран-
сформацията на една материя в друга. Художник естет, неговата 
монументална живопис се отличава със силното си внушение и сен-
зитивност към духовните пространства и земните структури. 

АННА ТУЗСУЗОВА (1937 – 2018)

През 1960 г. завършва декоративно-монументална живопис във 
ВИИИ „Н. Павлович” при проф. Г. Богданов. Изявява се в областта 
на монументалните изкуства, стенен килим, сценография и илюс-
трация на книгата. Сценограф на ДТ „Стоян Бъчваров” във Варна. 
Илюстрира голям брой книги за деца, сред които „Приказки от цял 
свят”, „1001 нощ”. Работи с издателство „Капитол” (Болоня) и из-
дателство „Гакен” (Токио). Сътрудничи на БНТ в предаванията за 
деца. Получава I награда от СБХ за стенен килим (1968 г.), II награда 
от СБХ за илюстрация на книги (1978, 1980 г.). 

КИРИЛ БАТЕМБЕРГСКИ (1958 – 2018)

Роден е в град Исперих. Завършва живопис във Великотърновския 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Живее и работи в Търго-
вище. Членува в Дружеството на художниците в града от 1986 г., а 
в СБХ, секция „Живопис“ – от 1990 г. Работи в областта на порт-
рета, натюрморта, пейзажа и нефигуративните композиции. Има 
над 20 самостоятелни изложби, като последната му, юбилейна, бе 
открита през юли т.г. в Русенската художествена галерия.
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СТОЯН ДУКОВ (1931 – 2018)

Стоян Дуков бе доайен на българската анимация, последният от своето 
поколение големи творци. Автор е на 55 филма, много от тях с между-
народно признание, на повече от 2000 карикатури, на плакати и илюс-
трации. Знакови за творчеството му са филмите „Случаят Дон Кихот“, 
„Къщи-крепости”, „Мини“, „Се ла ви“. Широка популярност и фестивал-
ни награди му носят сатирата на националния характер „Февруари” по 
мотиви от Радичков, както и на свободолюбивата миниатюра „Га” за 
партийното вмешателство в културата.

Роден е в София. През 1958 г. завършва Художествената академия при 
проф. Александър Поплилов. Режисьор, художествен ръководител на Сту-
дия за анимационни филми София. Бил е член на УС на СБХ, на ръковод-
ството на секция „Карикатура“, на ръководството на международната 
организация ASIFA.



Стоян Дуков / карикатура
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