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На корицата: КОНГЛОМЕРАТ/ Български интерактивен павилион  
на Световното сценографско квадринале в Прага (PQ 2019) 
куратор Огняна Серафимова

Алла Георгиева / Автопортрет с пейзаж 
От изложбата „C (въглерод)“, куратор Слав Недев
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ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ 125

J.Pank/Presents – Изложба на Йордан Панков
5 – 30 юли 2019 г.
вернисаж – 5 юли, петък, 18 – 20 часа

Фестивал на съвременната българска керамика
4 – 27 септември 2019 г.
откриване – 4 септември, сряда, 18 часа

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“

Иван Вълканов – живопис
9 – 25 юли 2019 г.
откриване – 9 юли, вторник, 18 часа

СБХ ИЗЛИЗА В ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 

Администрацията на СБХ ще бъде в отпуск от 1 август. 
Първият работен ден е 2 септември 2019 г.

02
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КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ 
В СИТЕ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ - 2020

Целта на конкурса е да бъдат избрани 12 художници за творчески престой  
(два месеца) в Cité internationale des arts, Париж, за календарната 2020 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
1. В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са преби-

вавали досега или са пребивавали в ателиетата преди 2010 г. включително. 
В случай че някой от спечелилите конкурса реши да прекрати престоя си 
в Сите де-з-ар без основателни причини, той дължи наем за оставащите 
дни, който заплаща в СБХ. Всеки отделен случай ще се разглежда от ИБ на 
СБХ.

2. Необходими документи за кандидатстване
• заявление, което може да бъде изтеглено от сайта на СБХ или да се  

попълни на място
• творческа автобиография
• мотивационно писмо за целите на престоя
• портфолио, снимков материал или каталог, представящ автора, крити-

чески текстове (може и на електронен носител)
• разписка за платен членски внос в СБХ до 2019 г. включително.

3. Подаване на документи
• дата: 9 септември 2018 г. от 10.00 до 17.00 ч. 
• място: ул. „Шипка” 6, етаж 4, Международен отдел. В същия ден учас-

тниците в конкурса трябва да предадат и своите творби в сградата на  
ул. „Шипка” 6, от 10.00 до 17.00 ч. Подадените след тази дата документи 
не се разглеждат от журито.

4. Изисквания за изложбата
• до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)
•  до пет творби в оригинал (за графика)
• списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
• репродукции в портфолио (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, 

сценография и пр.)
• експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, за прос-

транствено-обемни – до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, 
които изискват специален монтаж от автора и не подлежат на премест-
ване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален 
(снимков) материал. Не се допускат студентски и дипломни работи.

• Решението на журито ще бъде обявено на 13 септември 2019 г.  
при откриването (18.00 ч.) на изложбата на кандидатите.  
Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и портфлиото 
си в двудневен срок след датата на закриването ѝ (тоест до 1 октомври 
2019 г.). СБХ носи отговорност за творбите на кандидатите само 15 дни 
след закриване на изложбата.
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5. Спечелилите конкурса правят дарение на творби за СБХ. Те се избират от 
представените работи в конкурса от комисия, назначена от ИБ на СБХ.  
Специализанти от секция „Графичен дизайн“ подписват декларация в срок 
до 30.09.2019 г., с която поемат задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 
броя проекти за покана или постер. Специализанти от секция „Критика“ 
подписват декларация, че ще осигурят 5 авторски текста (по 1 страница и 
половина) за нуждите на СБХ (бюлетин, изложбени проекти и пр.) 

6. Специализантите представят отчет – текст и снимков материал, за пре-
биваването си в ателиетата до 1 месец след завръщането си.

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ

Конкурсът се организира за трети път от галерия „Нюанс“, София. Тази година 
темата е „Миналото. Начин на употреба”, но чрез нея не се цели авторите да 
бъдат ограничени, всякакви интерпретации ще бъдат толерирани. В темата 
е заложена идеята за миналото, неговите истории, традиции и това как те 
живеят в настоящето. 

При първоначалната селекция ще бъдат избрани 20 художници, чиито работи 
ще участват в съвместна експозиция. Жури от професионалисти ще определи 
трима финалисти, които ще получат следните награди:

• Първа награда – 2000 лв. и самостоятелна изложба в галерия „Нюанс“
• Втора награда – 1500 лв.
• Трета награда – 1000 лв.

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧАСТИЕ
• В конкурса могат да участват художници, родени след 1979 г., които рабо-

тят във всички сфери на визуалните изкуства.
• Конкурсът няма такса за участие.
• Всеки кандидат може да участва с до три работи, които не са показвани 

публично преди предаването им в галерия „Нюанс“. Размерът на творбите 
не трябва да надвишава 100×150 см.

• Краен срок за кандидатстване – 30 ноември 2019 г.
• 20-те финалисти ще бъдат уведомени по имейл до 31 декември 2019 г. Ори-

гиналните творби трябва да бъдат получени в галерията от 20 до 23 фев-
руари 2020 г.:

• Адрес: Галерия „Нюанс“, ул. „Денкоглу“ 42, 1000 София
• Творбите се подават от автора или упълномощено от него лице или се 

изпращат чрез куриер. При подаването на творбите участниците декла-
рират авторство и сключват договор с галерията за публично излагане и 
продажба на произведенията, валиден в рамките на изложбата.

04
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЖИВОПИС 
„85 ГОДИНИ ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”

Пълният текст е на sbhart.com

Изложбата се организира от галерия „Видима” – Севлиево, част от „Идеал 
Стандарт – Видима” АД, с подкрепата на Съюза на българските художници и 
със съдействието на Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” – 
Севлиево.
Темата на конкурса е „Създаваме заедно“. 
Първи етап – 20 юни – 30 септември 2019 г. – приемане на заявленията за 
участие. Заявката става, като чрез имейл се изпрати следната информация: 

• име на автора, кратка творческа биография в рамките на една нормална 
печатна страница.

• заявление за участие в конкурса, свободен текст, адресирано до Сава Хри-
стов, управител на галерия „Видима”; актуален телефон за обратна връзка

• снимка с високо качество на творбата, с която се участва – JPG формат 
минимум 300 dpi. Снимката е необходима за следващия етап – журиране, 
подбор на участниците, създаване на албум

• име на творбата, размери, материали и техника
• авторска цена.

Изпращайте на е-mail: gallery.vidima@gmail.com

ЧЕТВЪРТО НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019 

От 30 септември до 6 октомври 2019 г. всеки автор изпраща попълнен 
формуляр за участие и качествени фотографии на творбите на имейл адрес: 
bienalenarisunkatavt@gmail.com. Откриване: 21 ноември 2019 г. в Изложбени зали 
„Рафаел Михайлов”, Велико Търново от 17.00 часа.
Пълният статут на биеналето е публикуван в брой 3 на Бюлетина на СБХ.

СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
„ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА“ – РУСЕ, 2019 

Краен срок за получаване на творбите в Художествена галерия – Русе: 
30 септември 2019 г. Откриване: 11 октомври 2019 г.
Пълният статут на биеналето е публикуван в брой 3 на Бюлетина на СБХ.



СБХ бюлетин брой
04 /2019

606

с ъ о б щ е н и я 

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС 
ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 
ЗА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ ДО 35 ГОДИНИ

Творбите се приемат на 2 октомври 2019 г. в СБХ, зала „Райко Алексиев“. 
Условията за участие са публикувани в брой 3 на Бюлетина на СБХ.

ШЕСТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2019

Биеналето ще се проведе в периода 18 октомври – 18 ноември 2019 г. Творбите 
за изложбата се приемат от 10 до 12 октомври 2019 г. в Изложбени зали „Рафаел 
Михайлов“, Велико Търново.
Пълният статут на биеналето е публикуван в брой 3 на Бюлетина на СБХ.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ГРАФИЧЕН ФОРУМ“ – СТАРА ЗАГОРА

Краен срок за приемане на графиките – 28 октомври 2019 г. в Художествена 
галерия – Стара Загора, зала „Байер“. Откриване: 1 ноември 2019 г. 
Пълният статут на националната изложба е публикуван в брой 3 на Бюлетина 
на СБХ.

НАГРАДИ ОТ РЕГИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА
„ЗЕМЯТА НА БОТЕВ – 2019“

Жури в състав: председател Любен Генов – живопис, членове Антон Стайков –  
представител на СБХ, и Милен Иванчев – скулптор, председател на Представи-
телството на СБХ – Враца, определи следните награди: 

• Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура –  
Веселин Тодоров за творбата „Птица“

• Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров – Росен Рашев –  
Рошпака за творбата „Пъстрите птицосамолети“, живопис

• Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев – Дончо Планински 
за творбата „Измерения“, графика

• Награда от Община Враца на името на Борис Коцев – Жанет Левордашка 
за творбата „Ботевата светлина в сърцето“, приложни изкуства

• Награда от Община Враца за млад автор – Тина Спасенкова за творбата 
„Градски пейзаж“.
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XVII МЕЖДУНАРОДЕН КОМИКС ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС – БЕЛГРАД 2019

Конкурсът ще се проведе в Happy Gallery SKC Belgrade, Salon Stripa, от 26 до 29 
септември.
Краен срок за кандидатстване – 15 август 2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• Няма възрастови ограничения.
• Приемат се само висококачествени копия, до 4 страници. Работите тряб-

ва да бъдат изпратени по пощата (не по имейл), придружени с попълнен на 
английски език формуляр за участие (от сайта на СБХ). Тема, стил, техника 
– свободни. Страниците на комикса трябва да бъдат номерирани на гърба.

• Участващите творби може да са били публикувани. 

НАГРАДИ
• Гран при на фестивала и 500 ЕUR
• Награди за най-добър комикс в традиционен стил, за най-добър алтерна-

тивен комикс, за най-добър сценарий, за най-добър художник.
• Награда на журито за иновативност
• Награда за млад автор до 15 години – специална награда „Млад лъв“ за де-

бют в категория, Специална награда за идея, Специална награда за зрялост 
и въображение

• Награда на журито за най-млад автор
• Спонсорски награди.

За допълнителна информация: salonstripaskc.rs
e-mail: salonstripaskc@gmail.com

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТИ, ПОСВЕТЕНИ 
НА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО 
НА ПОЛСКИЯ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

Конкурсът се организира от Полския институт и Международното триенале на 
сценичният плакат – София. Конкурсът е анонимен и в него могат да участват 
всички български художници.
Задължително е върху плаката да присъстват знакът на института, който 
може да се свали от сайта на СБХ, и следният текст:

• 70 години Полски институт в София култура, история, наука, национал-
но наследство, междукултурен диалог

Проектите за конкурса следва да бъдат представени във формат А3 (42 х 30 см), 
за предпочитане на каширана хартия. На гърба на всеки проект трябва да има 
петцифрено число (код) и приложен залепен плик, обозначен със същите числа. 
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Вътре в плика трябва да има име, адрес, имейл и телефон за връзка, както и 
рождената дата на автора. 
Датата за предаване на проектите е 9 септември 2019 г., от 10 до 18 часа, в 
СБХ, София, „Шипка“ 6, IV етаж, при Албена Спасова.
В рамките на една седмица след журирането ще бъдат обявени резултатите.
Селектираните автори трябва да осигурят електронна версия на плаката 
(CMYK; 300 dpi; pdf, jpeg, tiÖ), с която организаторите ще отпечатат плакатите 
за изложбата във формат 70 х 100 см. 

Полският институт осигурява награден фонд в размер на 2000 лв.
• І награда – 1000 лв.
• ІІ награда – 600 лв.
• ІІІ награда – 400 лв.

През октомври 2019 г. на оградата на Посолството на Полша ще бъде открита 
изложба, за целите на която организаторите се ангажират с качественото 
отпечатване на селектираните и премирани плакати. Изложбата ще бъде 
включена в програмата и каталога на 9-ото международно триенале на 
сценичния плакат – София.

НАГРАДА „ЧЕСТ И МЪЖЕСТВО“

Световната организация за духовно наследство на човечеството със 
седалище Израел удостои за първи път българин с орден „Чест и мъжество“. 
Това е художникът реставратор Климент Атанасов, отличен за неговата 
многогодишна борба за възстановяване на паметници на културата и 
съхраняване на духовното, културно и историческо световно наследство. 
Отличието бе връчено на 13 юни в иконната зала на ГХГ „Петко Задгорски“ в 
Бургас от Александър Рабинович – председател на организацията за духовно 
наследство на човечеството.

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“

СБХ изпрати писма до големите музеи в София с искане членовете на съюза 
да бъдат допускани след показване на членската си карта. Единствено 
Националният музей „Земята и хората“ отвори вратите си за безплатни 
посещения на нашите членове.
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НАГРАДА „СЪЖИВЕНО НАСЛЕДСТВО“

Институтът за изследване на изкуствата при БАН удостои нашия колега  
Петър Попов с ежегодната награда „Съживено наследство“. Наградата се връчва 
за цялостен принос в областта на опазване на културното наследство и е 
признание за цялата професионална общност. Дългогодишната реставрационна 
практика на Петър Попов е свързана с опазването на художествени ценности, 
като стенописите в Бачковската костница, църквата „Св. Димитър“ в 
Паталеница, Новата митрополия в Несебър, църквата „Св. Теодор Тирон и 
Теодор Стратилат“ в Илиенския манастир, Добърско. Негов е приносът за 
реставрацията на редица подови мозайки в Сандански, Кюстендил, Девня, Стара 
Загора, Арчар. Един от последните проекти на Петър Попов е реставрацията 
на най-ранните мозайки от църквата „Св. София“ в София.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

Уважаеми колеги, до края на 2019 г. ще се проведе общо събрание на СБХ. Промяна 
в устава може да бъде гласувана само от общото събрание. За да бъдат включени 
в дневния ред, изпращайте предложения на имейл: info@sbhart.com.

БАЗА НА СБХ В БАЛЧИК

Базата е отворена след ремонт и ново мебелиране. Стаите са 4, като към 2 от 
тях има ателиета. Във всяка стая има 3 легла и разтегателен диван. Цените до 
31 август са следните:
1 стая – 65 лв. за членове на СБХ, 80 лв. за гости
1 стая с ателие – 75 лв. за членове на СБХ, 95 лв. за гости
Резервации – в счетоводството на СБХ, Женя Вълчева, тел.: 02 948 37 42
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ИЗКУСТВОТО НА СТАМБО
16 май – 14 юни 2019 г.
галерия на СБХ „Шипка“ 6

Художникът Георги Стамболийски се под-
писва Stambo и псевдонимът му става 
негова запазена марка, с която брандира 
всички свои творби. Работи в областта 
на графиката – рисунка, карикатура, 
илюстрация, плакат, запазен знак, кни-
жен и графичен дизайн, печатна реклама, 
кавалетна живопис, медали и плакети, 
декоративна пластика в нейните раз-
лични варианти на екстериорна и инте-
риорна, вътрешен дизайн и обзавеждане. 
Те не са достатъчни, за да се добие пъл-
на представа за целия обем на неговото 
творчество, защото има някои отделни 
произведения, които остават като про-
екти или реализирани като прототипи в 
дизайна.
Много от неговите произведения са 
станали във времето изключително по-
пулярни и емблематични в областта на 
приложната графика – рекламните пла-
кати, банери, билбордове, които прави 
за „Опел“, са се превърнали в легендарни 
през последните десетилетия на ХХ в. 
На същата широка популярност в Гер-
мания и по цял свят се радва рекламата, 
която той прави за „Нескуик“, „Кока-Ко-
ла“ и някои европейски авиокомпании.
В периода на икономическо и политическо 
разделение на т.нар. студена война меж-
ду Изтока и Запада много от тези бран-
дове, които художникът Георги Стамбо-
лийски създава през 70-те и 80-те години 
на ХХ в. в Германия, като авторски арт 
продукти са останали анонимни в стра-
ните от социалистическата икономи-
ческа зона, независимо че рекламните 

му плакати и изделия в хилядни тиражи 
се разпространяват навсякъде заедно с 
търговските продукти. Причината за 
това е, че те са носители на западни 
индустриални запазени марки – символи 
на отречения в страните от социалис-
тическия лагер капитализъм. За Бъл-
гария, зад Желязната завеса, неговото 
изкуство остава неизвестно. След 1960 
г. рекламата и запазеният знак са двете 
области, в които художникът работи в 
Германия най-усърдно и изключително 
много. Той прави различни варианти на 
решения в графичния дизайн за печатния 
рекламен плакат, докато постигне за-
вършен, съвършен вариант на продукта.
Какво е изключителното за неговия 
стил, оценено от поръчителите му?
Георги Стамболийски е български худож-
ник, получил академично художестве-
но образование в София, емигрирал по  
политически убеждения през 1958 г. в 

Стамбо / Автопортрет
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Германия. Неговият талант е разпознат 
още в студентските години от профе-
сора му Александър Поплилов и в карика-
турите, които публикува като щатен 
сътрудник на вестник „Стършел“. В пър-
вите години на творческата си дейност 
в Германия Стамбо се налага с изключи-
телната си креативност и професиона-
лизъм в областта на приложната графика 

и дизайна. Вдъхновява се от гротеската, 
българската иконопис, от богатството 
на традиционната ни култура и прика-
зен фолклор, от попарта и кинетичното 
изкуство, от експресионизма, дадаизма и 
от жанра фентъзи.
Всичко това при него творчески е пре-
осмислено и естетически изведено като 
идея. Похватите и методът му на ра-

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Стамбо / рекламна илюстрация
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Стамбо / рекламна илюстрация

Стамбо / рекламна илюстрация за Луфтханза
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бота са впечатляващи и забележими, 
защото успява естетически да обвърже 
изкуството си със средата, в която то 
се експонира. Като творец успешно се 
реализира в различните видове на деко-
ративното, приложното и изящното из-
куство и към всеки един от тях прилага 
различен подход. Съобразно концепцията, 
която има, структурира визуално и идей-
но в големи тематични серии философски 
кръг проблеми, които го вълнуват твор-
чески.
Някои от темите – като „България“, 
„Маски“, „Жени“, „Пейзажи“ – разра-
ботва с години. Произведенията му са 
изключително прецизно изпълнени, ре-
ализирани са с оптималните изразни 
възможности на различни художестве-
ни техники, които използва и прилага  
умело спрямо спецификата на жанра – 
живопис, графика, пластика, карикатура, 
дизайн. Уникално качество на негова-
та личност, което обединява цялото 

му творческо дело, е пристрастното 

му отношение към технологиите, без 
значение какви са те – художествени, 
занаятчийски или индустриални. Винаги 
прилага конкретен избор при използване-
то на различни медии и материали. Из-
разните средства, с които си служи, са 
артистично овладени с онази лекота и 
виртуозно майсторство, които са при-
същи на талантливите художници.

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Стамбо / рекламна илюстрация

Стамбо / рекламна илюстрация за „Кока-Кола“
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В Германия Стамбо се утвърждава като 
изключителен професионалист, респек-
тира с поведенческата си перфектност 
и дисциплина. Високо се цени качеството 
на работата му като художник за пре-
цизното изпълнение на рисунки, карика-
тури, графичен и индустриален дизайн, 
илюстрации, шрифтове и лога, асамбла-
жи и редимейд пластики. До края на 80-
те години използва класически средства 
при създаване на произведенията си. Това 
са рисунки с туш, перо, молив, живопис 
с темпера, акварел, акрил, маслени бои. 
Същите материали използва и за проек-
тите си в рекламния плакат.
През 90-те години, когато се развиват 
дигиталните технологии, художникът 
Георги Стамболийски – Стамбо надграж-
да програмните параметри на компютъ-
ра, конструира сам една технологична 
система на арт роботика, чрез която 
успява да осъществи невероятната си 
творческа фантазия и въображение. 

Противно на много други художници, кои-
то работят в областта на приложния 
и графичния дизайн, Стамбо смята, че 
компютърът не може да потиска твор-
ческото мислене на професионалиста. 
Той го използва технически за реализация 
на по-прецизната дигитализирана вер-
сия на произведенията си. Технологията 
„Airbrush“, с която рисува през послед-
ните десетилетия на ХХ в., намира уни-
версално приложение в изкуството му. 
Тази техника, създадена и патентована 
през 1876 г., е използвана и от много дру-
ги художници, които са я обогатявали с 
нововъведения. Също като тях Стамбо 
я доразвива и създава собствена маши-
на за рисуване. Той създава апаратура, в 
която се съчетават машинни елементи 
с дискове. Върху дисковете се поставят 
различни цветове, като се ползват пре-
димно водоразтворимите акрилни бои. 
Работи с чисти цветове и постига ню-
анси, тонове и полутонове върху самата 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Стамбо / рекламна илюстрация
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живописна повърхност. Боите се извли-
чат от дисковете и се нанасят с въз-
душната четка върху повърхността на 
основата посредством микрокомпресор, 
контролиран от компютър.
Това негово откритие е инспирирано 
от предходните версии на „Airbrush“, 
но стилово, както е в серията „Маски“, 
има сходство с графитите, рисувани със 
спрей. Рисува върху основа от хартия, 
платно, японско велпапе – материа-
ли, типични за модерния индустриален 
свят. Живописта му в тази техника 
придобива нова стилистика. Тя става 
приказно-фантазна, образите – иконич-
но-неръкотворни, феноменални в изпъл-
нението. Картините му имат енигмата 
на постигнато съвършенство в симбио-
зата между техничен и творчески гений 
и в умението на човешката ръка и въ-
ображение да постигнат абсолютната 
красота. Всички естетически и идейни 
търсения на художника са насочени към 
универсалния дизайн, т.е. към цялостно 
пластично хармонизиране и въздействие 

на визуалния език. По този начин стилис-
тически неговото изкуство се придържа 
към рационалния и практичен подход на 
Баухаус и неговото по-късно обвързване 
с неопластицизма и конструктивизма в 
епохата на постмодернизма.
Уникалните личности като Стамбо, 
независимо от познанията си, имат и 
редките умения да влияят на живота 
на другите хора с изкуството си. Но те 
имат и личен живот, който определя 
стремежите и съдбата им. През целия 
си живот художникът Георги Стамбо-
лийски – Стамбо е бил свободен като 
човек, също свободен в работата си на 
художник и творец. Това се отразява в 
изкуството му, създавано в Германия до 
2013 г., когато прекъсва творческата си 
дейност поради заболяване.
Изкуството му е изкуство без граници, 
наситено с интелектуална енергия, с 
естетика и стил.

Пламена Димитрова-Рачева

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Стамбо / от изложбата
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ВТОРА ИЗЛОЖБА „МИНИТЕКСТИЛ“
април 2019 г.
галерия „София прес“

Второто издание на изложбата „Ми-
нитекстил“ е организирана от секция 
„Текстил“ към СБХ, като ограничението 
в размера е 20 х 20 см. Освен от България 
подбраните автори са от Австрия, Ав-
стралия, Полша, Чехия, Унгария, Израел 
и Сърбия. Изложбата изследва възмож-
ностите на текстила с помощта на 
различни техники и материали, като 
доказва, че този вид изкуство често 
бива подценявано и че то носи в себе 
си също толкова идеи, хрумвания, вдъх-
новение и работа, колкото живописта, 
скулптурата или графиката. Един от 
организаторите на събитието, Миха-
ела Пъдева, сподели: „Съвременното 
изкуство не желае да се обвърже само с 
един материал или техника и има право. 
В същото време използва много тек-
стил, тъй като той е много добре поз- 
нат на всеки, особено в наше време – 

текстилното производство е на второ 
място в света (като първото място 
заема производството на храна). Този 
материал е гъвкав, пластичен, има с 
какво да те привлече. Много съвременни 
автори, които нямат текстилно обра-
зование например, използват тексти-
ла по своеобразен начин. Този различен 
поглед върху нещата прави творбите 
разнообразни, а ние влагаме познание-
то си в тях. В тази изложба се надявам, 
че ние, авторите, сме действали като 
съвременни художници, не само като 
текстилци.“ Работите в експозицията 
определено го доказват – те излъчват 
свобода, умение, на моменти шегови-
тост, изключително разнообразие и 
богатство откъм идеи и използвани 
материали. Дали това ще са работите 
от коприва на Цветомир Петков, тези 
от цигари на Елена Китова, творбата 
на Владимир Йосифов и Сандра Стой-
чева, направена от кучешки косми, или 
другата работа на Сандра Стойчева, 
направена от желязо, но носеща иронич-

Лидия Зиеминска (Полша) / от изложбата
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1.  Ханна Войдала-Марковска (Полша) / от изложбата
2.  Йоанна Александрова (Полша) / от изложбата 
3.  Снежана Генова / Цикъл „Преминаване“ 
4.  Мила Стоева / По Бодлер 
5.  Нада Недялкова-Орлова / История, съшита с бели конци
6.  Александра Ласкова / Някой хрисим, някой благ
7.  Динка Касабова / Без име
8.  Цветомир Пейков / Копривата I 
9.  Kneisz Ester (Унгария) / Kint es bent II

1.

4.

7.

2

5.

8.

3.

6.

9.
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ното заглавие „Пътят на коприната“,  
впечатляващата работа на Нена Ско-
ко от Сърбия или тази на Мила Стое-
ва, върху която са избродирани думите 
„Минитекстилът е текстил, който 
иска да порасне и да му намерят зала“, 
или пък работата на самата Михаела 
Пъдева, която признава, че винаги се 
стреми да създава нестандартни твор-
би – всяко произведение в тази експо-
зиция е част от една голяма идея: да се 
твори без граници и закони.
Друг интересен аспект в изкуството 
на текстила е това, че много от рабо-
тите, веднъж поставени в галерийната 
зала, автоматично се превръщат в ар-
тефакти и експонати – извън нея много 
от тях може да са просто предмети от 
ежедневието, като например кълбото 
от метална жица на Поля Петрова или 
вълненото кълбо на Венета Ташева-Ца-

кова. Други произведения пък са толкова 
необичайни, че биха могли да съществу-
ват единствено в галерия – обувката, 
от която извират нишки, на Динка Ка-
сабова или впечатляващата творба на 
Елина Хинкова, озаглавена „Изненада в 
лабораторията – текстилът е в кръв-
та ми“, която представлява епруветки, 
в които са поставени червени на цвят 
нишки, напомнящи кръв – абсолютното 
олицетворение на любовта към тексти-
ла. Изключително интересни са и сце-
нографските произведения на Аксиния 
Милева („Театър“) и Даниела Ефремова 
(„Маска“).
Не може да остане незабелязано и чуж-
дестранното участие в изложбата – 
Божена Кузьо-Билска от Полша с нейния 
пейзаж от коприна или черният ква-
драт на Анна Кабацинска-Банашкиевич 
(също от Полша). Участие взеха също 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Нена Скоко (Сърбия) / от изложбата
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така и Йоланта Шимчик от Австралия, 
Беате фон Хартен от Австрия, Йоанна 
Александрович, Ханна Войдал–Марковска 
(Полша), Ида Ленцеш от Унгария, вече 
споменатата Нена Скоко от Сърбия и 
др. Безспорно участниците от Полша са 
най-много, което не е изненада – Полша 
е известна със своите майстори на тек-
стила.
Имената на авторите в тази излож-
ба са много и безспорно всеки от тях 
заслужава признание и внимание. Катя 
Петкова, Маруся Калимерова, Маргари-
та Допчева, Росен Рашев – Рошпака, 
Мария Киркова, Марияна Райнова, Дима 
Каприева, Антония Табакова, Красимира 
Кирилова – това са малка част от учас-
тниците в изложбата в галерия „София 

прес“, която обедини както утвърдени 
имена в изкуството на текстила, така 
и все още незавършили студенти. 
„Изкуството е занимание не само за ху-
дожника рисувач, а и за тези, които се 
вълнуват от всички човешки пробле-
ми“, казва в едно свое интервю Михаела 
Пъдева. Това важи и за тази изложба, в 
която засегнатите теми несъмнено са 
много. Тук малкият формат не огранича-
ва авторите – като че ли точно обрат- 
ното. А накъде ще продължи пътят на 
текстила, предстои да видим. 

Андреа-Филипа Зидарова
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ХАРТИЯ, РЪКА И РАЗУМ –
РАЗКАЗИ В ИЗКУСТВОТО 
ИЗЛОЖБА НА ТЕРЕЗЕ ВЕБЕР 
14 май − 7 юни 2019 г.
галерия „Райко Алексиев”

Експозицията, подредена в галерия „Райко 
Алексиев” от швейцарската художничка 
Терезе Вебер, е посветена на ръчната 
хартия. Макар че съществуват различ-
ни основи, върху които човечеството 
съхранява своето знание, през вековете 
именно хартията се налага като универ-
салната медиа. И в този смисъл за Терезе 
Вебер хартията е не просто функция на 
цивилизацията – тя означава цивилиза-
ция. Художничката пътува из Далечния 
изток, из Централна Азия и Тибет, из 
Средния изток, за да изучава различни 
практики за направа на хартия. За нея 
тези пътувания са преди всичко духовен 
опит, резултат от контакта с различ-
ни културни модели, от навлизането в 
различни културни пластове. Хартията 
се превръща в свързващо звено между 
Изтока и Запада, между минало и настоя-
ще. Тя е ценност – не само културна, но и 
чисто естетическа. 
Авторката работи с различни хартии, 
които прави сама. При една от техни-
ките отлива оцветен пулп, като обра-
ботва повърхнината на пулпа с пръсти. 
Пулпът, съхранил следите от ръцете на 
Терезе, се превръща в метафора за при-
съствието на художничката в нейното 
собствено произведение. В работите 
си Терезе Вебер използва пулп, влакна, 
хартии с различни текстури и фактури, 
като са търсени взаимодействията (и 
въздействията) от диалога на матери-
ала с цвета.
В експозицията са включени произведе-
ния от различни периоди, които позволя-
ват да проследим творческите търсе-

ния на художничката през годините.
Сред по-ранните работи са голямофор-
матните живописни композиции („Да 
отидеш достатъчно далеч означава да 
се върнеш”; „Земен знак” I и II), създадени 
през 90-те години на миналия век. Обек-
тът се превръща в абстрактен знак, а 
богатият релеф на хартията е важен 
елемент в изобразителния език, равно-
поставен като функция на интензивния 
цвят. В по-късните си произведения 
художничката продължава да развива 
абстрактната образност, като често 
използва за основа ленено платно и върху 
него изгражда образа с туш (експресивни 
знаци, напомнящи източната калигра-
фия) и с оцветени фини черничеви влак-
на, които създават ефирен, почти аква-
релен ефект (циклите „Нови светове” и 
„Donglixue. Динамика”).
Терезе Вебер търси корените на съвре-
менната цивилизация в древните кул-
турни пластове, следи от които намира 
в Австралия, в Армения, в Киргизстан… 
Авторката често използва древните 
изображения като отправна точка, съз-
давайки своя собствена визуална мик- 
ровселена. Синкретичната връзка меж-
ду фотографията, авторските рисун-
ки, инспирирани от скалното изкуство, 
ръчната хартия препраща към различни 
културни традиции и времеви пластове, 
които се сливат в едно цяло като в па-
лимпсест (серията „Метаморфози”, „Па-
лимпсест”). 
Подобен е подходът и в цикъла „Знаци на 
мига” 2011, където върху основа от ле-
нено платно са колажирани отлят пулп, 
черничеви фибри и рисунки с креда, на-
помнящи древните петроглифи. 
Особено място в експозицията заема ин-
сталацията „Формата на времето”, коя-
то представлява свитък, дълъг 20 метра 
и широк 1 метър в разгънат вид. Върху 
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битумен картон художничката вгражда 
хартиен пулп и фотографии, заснети при 
пътуванията в пустинята Такламакан 
в Китай, а отгоре пише с бяла восъчна 
креда своята хроника. В Такламакан са 
запазени следи от различни древни кул-
тури и цивилизации. За художничката 
обаче Такламакан е не само минало, това 
е и днешният ден, днешният свят, кой-
то тя е запечатала във фотографиите. 
За нея Такламакан, през която някога е 
минавал Пътят на коприната – път, по 
който са пренасяни не само стоки, но и 
културни влияния, – е и метафора за сре-
щата на Изтока и Запада, за връзката 
между различните културни епохи.
Цикълът „Светли тела” обединява лис- 
тове отлят цветен пулп с фотографии. 

Във фотографиите, благодарение на дъл-
гата експозиция, конкретният обект из-
чезва, превръщайки се в абстрактен об-
раз, изтъкан от светлинни нишки, следи 
и фасети. Това са своего рода импресии, 
в които времето е сгъстено, а свет-
лината запазва спомена за движението 
на обекта. Монохромните листове пулп 
са свързващо звено между отделните 
фотокомпозиции, но едновременно са и 
техен контрапункт – на експресивната 
светлинна следа е противопоставен по-
коят на чистия цветен тон. 
Принципите, заложени в „Светли тела”, 
намират продължение в сериите „Кул-
турни съпоставки” и „Наративи. Арме-
ния” (и двете серии са от 2016 г.). Ком-
позициите, които отново включват 
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фотографии и монохромни листа отлят 
пулп, въздействат като разгънати сви-
тъци. Тъй като това са своеобразни ви-
зуални дневници за пътуванията на Тере-
зе Вебер в Армения и Иран, препратката 
към свитъка като една от най-древни-
те форми на книгата придобива особена 
семантична стойност. В „Наративи” 
фотографиите запечатват природата 
и хората на Армения, следите на древ-
ните култури, но и съвременността. На 
документалния разказ на фотографиите, 
в които присъствието на художничката 
е осезателно (виждаме разтворен нейния 
скицник) е противопоставено медита-
тивното безмълвие на цветната ръчна 
хартия. Близки по характер са и компози-
циите „Културни съпоставки”, в които 
в диалог влизат две от най-древните 
цивилизации в района на Близкия изток – 
Армения и Иран.

Терезе Вебер използва същия подход във 
фотоинсталацията „Да се улови погле-
дът на наблюдаващите” (2019 г.), която е 
хрониката на посещението ѝ в България. 
За българската публика тази инсталация 
представлява особен интерес, тъй като 
е възможност да видим себе си, собстве-
ната си действителност през погледа на 
художника, дошъл отвън, но любопитен 
и отворен към различния културен модел. 
Синкопираният визуален разказ, съставен 
от отделни „парченца живот”, запеча-
тани във фотографиите, е за миналото, 
но и за настоящето. Виждаме древни-
те артефакти, съхранявани в музеите, 
средновековните църкви, но и съвремен-
ния град, който е един жив организъм. 
Терезе Вебер работи и в полето на арт 
книгата. Инсталацията „Архиви на вре-
мето” включва четири арт книги, вся-
ка съставена от 21 отделни елемента, 
подредени върху хоризонтална огледална 
повърхност. Това са хрониките на пъте-
шествията на авторката в Киргизстан, 
Грузия, Армения и България. Тези арт кни-
ги, наред с фотографиите, съдържат и 
авторски текстове. Текстовете обаче 
са видими само частично, тъй като са 
от вътрешната страна на страници-
те. Видимите откъси се отразяват и в 
огледалата, създавайки особена визуална 
композиция, в която възниква игра между 
образ и отражение, между явен и скрит 
смисъл. А когато зрителят се наведе над 
книгата, за да проследи визуалния лето-
пис, съставен от художничката, той не-
волно става част от произведението –  
вижда в огледалото себе си, вграден в ис-
торията на Терезе Вебер. 

Милена Блажиева

Терезе Вебер / от изложбата
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СПОРЪТ ЗА САМИТЕ НАС

Като журналист моята задача е да за-
щитавам достоверността в ущърб на 
въображението. Като писател – да под-
клаждам напрежението между факта и 
фикцията и да го освобождавам… Години 
смятах, че фактите и фикциите са вра-
гове. Днес обаче за мен въображението 
е част от действителността – прия-
телски огън срещу нея. Тези противоре-
чия са моят личен спор за реалността. 
Затова и на два пъти се ангажирах с 
мащабната, двучастна изложба на ку-
раторите Станислав Памукчиев, Петер 
Цанев и Кирил Василев „Спорът за реал-
ността“ – и като автор на пространен 
разговор с тримата, публикуван в бр. 3/ 
26 януари 2018 г. на вестник „Култура“ 
под заглавието „И екзистенциален ужас, 
и карнавал“, и като водещ на разговор с 
тях и публиката при представянето на 
книгата, сумираща резултата от тех-
ния проект, в галерия „Структура“ на 
12 юни т.г. Интервюто продължи като 
подиумна дискусия, защото сложното 
богатство, вече пренесено в изданието 
на „Сиела“, предполагаше още въпроси –  
и нови отговори. Що е то реалност 
и съвпада ли тя със съвременността? 
Може ли един млад художник да твори, 
ако не знае какво, по дяволите, са кути-
ите Брийо?! Дали заглавието на излож-
бата не е лирически капан, в който об-
щуват помежду си автори и куратори? 
И изобщо колко реалност има тук, сред 
нас, в нас – в една по същество твърде 
имитативна спрямо имперските подви-
зи национална култура. Имитативна и 
в литературата, и в изобразителното 
изкуство, ако изобщо днес мога да си слу-
жа с това демодирано словосъчетание. 
Дискусията се състоя в знаковото от-
съствие на изкуствоведската колегия 

– аз поне разпознах двама-трима души 
в аудиторията, които внимателно мо-
гат да контекстуализират актуалния 
спор за реалността в спор за миналото. 
А и доколко изобщо това е спор, след 
като Памукчиев, Цанев и Василев бяха 
свързали творци/произведения, които 
не желаят да имат нищо общо помеж-
ду си, в смислови архипелази. И както 
сполучливо отбеляза проф. Памукчиев, 
почитателите на акад. Светлин Русев 
изневиделица ще попаднат на творбата 
на Rassim – и обратното. Защото, ако 
перифразирам прочутите стихове на 
Дън, художникът не е самотен остров в 
океана на нищото. Всички много повече 
си приличаме, отколкото се различаваме 
помежду си. „Имах сурат“ да говоря, да 
питам, защото към този момент около 
мен лично висяха работи на „колегите“ 
писатели Крум Кюлявков и Ламар, на 

Спорът за реалността / Каталог
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двойния агент на литературата и изоб-
разителното изкуство Николай Райнов… 
И изобщо не предполагах, че около нас – 
млади и стари, художници и литерато-
ри – се разиграва автентичният спор 
за реалността. Честно казано, не ме 
интересува доколко произведенията в 
колекцията на един рекламен гуру са фал-
шификати – за мен големият проблем 
на какви културни комплекси относно 
реалността и съвременността се осно-
вава необходимостта ни да представя-
ме като творби на високата българска 
култура от миналото пишман подража-
ния на масовата западна култура от на-
стоящето. Струва ми се, че „Спорът за 
реалността“ на кураторите Памукчиев, 

Цанев и Василев дава много отговори 
как живеем. Твърде болезнени отговори 
в културна среда, за която искреност и 
добросъвестност вече са мръсни думи. 
Прочее, две работи от „Спорът за ре-
алността“ не ми излизат от главата и 
брутално чегъртат сърцето: „Захапка I“ 
на Динко Стоев (ей така сериозният 
автор захапва реалността) и „Цар“ на 
Стоян Дечев (не видях ли тази работа, 
изложена под стъклен похлупак в архе-
ологическия музей на Казанлък, пък и в 
Народното събрание)…

Марин Бодаков

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Дискусия „Спорът за реалността“, проведена в галерия „Структура“, 12 юни 2019 г.
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КОЙТО СЕ СМЕЕ, ДЪЛГО ЖИВЕЕ! 
ИЗЛОЖБА НА МАРИНА ГОРЕЛОВА
14 – 31 март 2019 г.
Регионален етнографски музей – 
Пловдив

В Регионалния етнографски музей в 
Пловдив – градът на художниците, поч-
ти 20 години се провежда престижното 
международно биенале „Майстори на 
карикатурата“, в което вземат учас-
тие художници от петте континента. 
Марина Горелова е редовен участник в 
този конкурс и притежател на почет-
ното звание „Майстор на карикатура-
та“ през 2015 г.
Название на експозицията е българската 
пословица „Който се смее, дълго живее". 
Тя максимално точно предава идеята 
на изложбата, подчертавайки важната 
роля на хумора, който е толкова необхо-
дим за всеки човек в нашия нелек живот.
Показани са 44 творби, създадени в раз-
лични периоди от творческата дейност 
на Марина Горелова. Голяма част от тях 
са представяни на международни излож-
би в Румъния, Хърватия, България, Бос-
на и Херцеговина, Корея, Кипър и други 
страни, а някои са отличени с награди 
на международни конкурси и фестивали 
на карикатурата. Рисунките са разноо-
бразни по тема и техника на изпълнение. 
Карикатурите на Марина Горелова са 
„изключително наситени, цветни, лю-
бопитни“, отбеляза доц. д-р Ангел Ян-
ков, директор на РЕМ–Пловдив, на от-
криването на изложбата. Художничката 
предава всички оттенъци на комичното 
– от тънката ирония до гротеската. 
Остроумните сюжети, изразителните 
образи и динамичните композиции съз-
дават особена атмосфера на непринуден 
хумор, като провокират мисълта и пов-
дигат настроението.

Изложбата включва хумористични и 
сатирични рисунки, както и философ-
ски карикатури. В творбите „Богати 
и бедни“, „Подаяние“, „Кой ще победи“, 
„Терорист“, „Спасяване на Земята“ и др. 
през обектива на карикатурата Марина 
Горелова привлича вниманието на зри-
телите към важни въпроси на съвремен-
носта. Това са социално-икономически 
проблеми, заплаха от тероризъм, глобал-
ни екологични бедствия. Художничката 
показва несъвършенството на света, 
подтиква ги да мислят, да се трево-
жат. Рисунки повдигат важни проблеми 
в лека форма и предизвикват усмивки, 
позитивни емоции и добро настроение. 
Художничката използва туш, молив, ак-
варел, пастел, гваш, за да прави живи и 
ярки образи.
Марина Горелова разсъждава: „Когато 
вземам в ръка молива, аз се стремя да на-
карам човека, уморен от проблеми, като 
погледне моите рисунки, да се усмихне и 
се отърси от тежестта на своите гри-
жи. И проблемите да му се сторят малко 
по-малки, смелостта му да порасне по-
вече, а всичко, което го е тревожило и 
огорчавало, в крайна сметка да се развие 
благополучно. Защото смехът, както 
се знае, активизира жизнените сили, а  

Марина Горелова / Терорист
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народната мъдрост гласи: „Който се 
смее, дълго живее!“
„Изложбата на Марина Горелова е кул-
турно събитие, което се вписва в миси-
ята на Пловдив като Европейска столица 
на културата“, каза акад. проф. Димитър 
Димитров – почетен председател на 
Дружеството на пловдивските карика-
туристи. 

Борис Петров

СПОМЕН ЗА НИКО
17 май – 15 юни 2019 г.
Кафе-аперитив Архив – София

Никифор Русков се ражда в Габрово на 13 
юли 1944 г. Година превратна и знамена-
телна в историята на България. Орисала 
и него, бъдещия илюстратор. Нико има 
късмета да твори през един от най-сил-
ните периоди за българската илюстра-
ция. Период, през който създават своите 
шедьоври художници като Александър 
Денков, Любен Зидаров, Стоян Шиндаров! 
Все още е силно и влиянието на Бешков, 
Ангелушев, Лазаркевич, оставили трайна 
диря в родното изкуство. 

Преминал през сериозната школовка на 
Художествената гимназия, Нико продъл-
жава образованието си в тогавашния 
Висш институт за изобразително изку-
ство. Изборът на специалността „Илюс-
трация“ е закономерен, но и пророчески. 
Рядко художник толкова добре обхваща 
многообразието на книжната илюстра-
ция. По детски любопитен, търсещ и 
взискателен, той не спира да експеримен-
тира с различни техники, разнообразни 
теми, приемайки неочаквани предизвика-
телства. Сътрудничи активно на редица 
издателства. Илюстрира и приключенски 
романи, и фантастика, но с най-голяма 
охота работи за децата. Неговите ярки 
и искрени илюстрации са възпитали фин 
усет за красивото у няколко поколения. 
Може би най-добре изразява отношение-
то си към децата в своята работа сами-
ят той в едно интервю изповед.
Никифор Русков е илюстрирал над 350 
книги. Работил е с издателства като 
„Народна култура“, „Български писател“, 
„Отечество“, „Христо Г. Данов“, „Георги 
Бакалов“ и много други. Неговите илюс-
трации по произведенията на Уолтър 
Скот, Майн Рид, Александър Дюма, Ръди-
ард Киплинг, Боян Болгар, Петър Бобев 
са сред най-добрите образци на родната 
рисувална школа. Находчиви композиции, 
умела рисунка и винаги точен избор на 
графична или живописна техника, това 
е запазената марка на Никифор Русков в 
илюстрацията. 
Склонността на Русков към експеримен-
та не го оставя безразличен и към Деве-
тото изкуство, комикса. Графичният му 
стил, толкова характерен и разпознава-
ем, прекрасно се вписва в изискванията 
на жанра. Появата на неговия комикс за 
Чавдар войвода в пилотния брой на списа-
ние „Чуден свят“ е знаменателна. Русков 
открива още едно поле за изява на много-
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странния си талант и с удоволствие ра-
боти в тази област. Следва поредицата 
„Моят живот сред индианците“ по рома-
на на Джеймс У. Шулц на страниците на 
„Дъга“. Приятното леко оцветяване чу-
десно се съчетава с рисунката и създава 
една автентична атмосфера от Дивия 
Запад. И тук Нико успява да намери най-
верния подход при избора на стил, което 
видимо отличава работите му от комик- 
сите на повечето художници, работещи 
за списанието.
В списание „Космос“, където илюстрира 
рубриката „Решава логиката“, продъл-
жава делото на друг много талантлив 
илюстратор Стоян Шиндаров. След ран-
ната му смърт Нико поема щафетата, за 
да продължи историите на един от най-
дълголетните герои в родната литера-
тура – инспектор Стрезов. Това е голямо 
предизвикателство, защото Шиндаров 
е „висока летва“ и малцина биха се спра-
вили успешно след него. Русков блестящо 
продължава, запазвайки своя неподражаем 
графичен стил и дообогатявайки героя. В 
средата на 1980-те , вероятно под вли-
яние на работата си в „Чуден свят“ и 
„Дъга“ , дори представя някои от случаи-
те на инспектора като комикси. На Нико 
сякаш му е предопределено да бъде свър-
зан със Стрезов. В края на 1980-те той се 
оттегля от работата с „Космос“, за да 
се посвети на анимацията. Но през 2006 
г. отново дава живот на легендарния ин-
спектор, продължавайки историята му 
на страниците на списание „Осем“. От 
този последен, най-зрял период в негово-
то творчество останаха няколко десет-
ки прекрасни илюстрации.
В началото на 1990-те рисува комикса 
„Демони срещу дракони“ във вестник 
„Разкази в картини“. Опитът му се оказ-
ва много полезен и при илюстрирането 
на много популярните в тези години кни-

ги игри. И при тях Нико се отличава със 
своя разпознаваем графичен език и съз-
дава няколко изключително сполучливи 
адаптации.
Промените в България след 1990 г. се от-
разяват силно върху творческите профе-
сии. Особено засегнати са художниците. 
Никифор Русков разширява творческите 
си търсения в анимацията; експеримен-
тира в областта на монументална-
та стенопис, мозайките, керамиката 
и стъклописа. Не престава да рисува и 
илюстрации, макар все по-малко издател-
ства да търсят авторски рисунки. Нико 
обаче не унива и продължава да работи с 
характерния за него ентусиазъм, показ-
вайки завиден професионализъм. Послед-
ните му работи в списание „Осем“ са сред 
най-добрите в неговото многопластово 
и толкова разнообразно творчество. Из-
следователите на изкуството тепърва 
ще дадат оценка за мястото му в исто-
рията на българската илюстрация. Бога-
тото му творческо наследство е чудесна 
основа за проучване.

Александър Въчков

Никифор Русков / от изложбата
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НИЕ, ВРАБЧЕТАТА – ИЗЛОЖБА С 
ОРИГИНАЛНИТЕ ИЛЮСТРАЦИИ
30 май – 10 юни 2019 г.
галерия-книжарница „София прес“

Бих се върнала назад в детството ми, 
когато за първи път се срещнах с Радич-
ковите врабчета. Грабнаха ме веднага с 
финото си чувство за хумор и неверо-
ятните истории и метафори за света, 
живота, за нещата, които ни се случват 
и на нас, човеците, за страховете ни и 
радостта от малките неща и случки в 
ежедневието. Трудно ми е да опиша ра-
достта от повторната си среща с Ра-
дичковите врабци, вече не като чита-
тел, а професионално. За мен работата 
по оформлението на новото издание и 
изложбата е чест и огромна отговор-
ност, но смятам, че сега, поглеждайки 
отвисоко, Онова нещо се усмихва благо, 
подарило ми тази възможност.
Към изложбата с оригиналните илюс-
трации на Радичков подходихме с много 
любов и вдъхновение, като внимателно 
помислихме за всеки детайл и го пре-
чупихме през мирогледа на врабците. 
Идеята за изложба се роди заедно с же-

ланието на издателство „Нике“ за ново 
издание на „Ние, врабчетата“ по повод 
90-годишнината от рождението на 
Йордан Радичков. Както и за изданието, 
така и за изложбата решихме, че е важ- 
но визията да бъде чиста, семпла, без 
претенции и излишна тежест, защото 
само така илюстрациите биха ни докос-
нали със своята фина и любяща човека 
философия. 
Новото издание е с твърди корици, 
стандартен формат. В него са публику-
вани всички оригинални илюстрации по 
текста. Всяка глава започва с част от 
илюстрацията към нея, изваденa като 
акцент на тъмен фон и тук-таме някой 
изпаднал врабец се появява по разтвора. 
Типографията е спокойна и с достатъчно 
въздух между страниците, за да се усе-
щат просторът и лекотата на врабчо-
вите истории. 
Тези детайли запазихме и за концепцията 
на изложбата. За нея семейството под-
бра 20 броя от оригиналните илюстрации 
по „Ние, врабчетата“, като три от тях 
не са публикувани никога и ги подредих- 
ме като акцент на изложбата. Самите 
илюстрации изложихме в отделни пас-
партута от специално избрана хартия, 
която им „пасна“ със своята тоналност, 
структура и чисто излъчване. Към всяко 
парпарту добавихме и принадлежащия 
към рисунката текст в стила на начал-
ните разтвори на главите в книжката, 
с изведен детайл на главния герой в случ-
ката и остроумната забележка на авто-
ра към ситуацията. Така общият вид на 
изложбата придоби едно тихо, светло 
и чисто усещане, подчертаващо изцяло 
философията в илюстрациите и тек-
стовете и отварящо път да вникнеш в 
искрения и любопитен Радичков свят. 

София Попйорданова
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Йордан Радичков /  
рисунка от изложбата
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EVERYTHING WILL BE ALRIGHT / 
ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ НАРЕД
ИЗЛОЖБА НА РОСИЦА ГЕЦОВА 
22 април – 17 май 2019 г.
галерия „Сердика“, София

Изложбата „Всичко ще бъде наред“ про-
вокира с открито заявеното намерение 
да изследва човешката чувствител-
ност към порядъка в художествената 
материя. Росица Гецова има разпозна-
ваем подход в интерпретирането на 
теми, специфични за XXI век, като реак-
цията на съзнанието към новите тех-
нологии и потока от информация. Този 
път тя се спира на философска тема 
извън контекста на историята. Това е 
стремежът към щастие като задвиж-
ващ принцип на творческата дейност. 
Росица Гецова работи в съвременна кон-
цептуална схема в смесването на медии, 
позната от предишни изяви, но съсре-
доточава вниманието върху идеята за 
неуловимата градивност на спонтанно-
то художествено действие. Визуалната 
схема от плексиглас, силикон и хартия, 
акрил, туш, флумастер и дигитален 
принт интерпретира диадата хаос-ред, 
навлизайки в сложно структурообразу-
ване от нееднозначни отношения между 
материалите.
Твърдението „Всичко ще бъде наред” 
звучи оптимистично и въпреки че сме 
привикнали към тези думи, в тях се крие 
специфичен парадокс. „Всичко” е дума, 
която означава оптималния обем на 
човешката представа за свят. А като 
едно ограничено във времето и прос-
транството същество човекът е не-
способен да проумява и познава безкрая 
в своя рационален опит. Това схващане 
е формулирано по забележителен начин 
от Блез Паскал, който описва човека по 
следния начин: „Нищо в сравнение с без-

крайното, всичко в сравнение с нищото, 
средина между всичко и нищо.” Явно, че 
на човека е отредена нелеката роля да 
свързва всичкото и нищото, а на худож-
ника се пада да твори образ на това вза-
имодействие, вероятно от своя страна 
изживявайки всичкото като първична 
материя и хаос. Думата „наред” е също 
така трудно постижима. Създавайки и 
опознавайки рационалния ред по вектора 
на своята мисъл, човек може да свърже 
точка А и точка Б, но трудно може да 
проумее поредността на житейските 
събития, а още по-малко да свърже всич-
ко във всичкото и така да разбере, че 
всичкото всъщност е „наред“. Затова 
според мярата на човешкия разсъдък ни-
кога, никъде и нищо не може да бъде на-
ред. Така твърдението „Всичко ще бъде 
наред” добива друг философски смисъл, 
постижим единствено за творческото 
действие. В изложбата на Росица Гецова 
парадоксът е осмислен и решен в рамки-
те на художествения език.
Думата „всичко” е пренесена в изобра-
зителната дейност и определена от 
рамката на дигиталните рисунки, плек-
сигласовите кутии и видеото. В тях 
се структурират светогледни модели, 
изградени от хиляди елементи, свърза-
ни, напластени и повтарящи се, които 
напомнят, че каквото и да се случва, то 
никога не е затворено в човешкия ра-
ционален контрол. Визуалните повто-
рения и съвпадения кодират невидимия 
свят, многозначните детайли и фините 
баланси. Те са затворени в плексигласо-
ви кутии и са осмислени като обект на 
изследователско любопитство. Проз- 
рачният материал налага дистанция, 
съзерцание и философско размишление 
към принципите и елементите на този 
художествен ред. 
Потопът от житейски събития е ос-
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мислен в образи, запазващи сложните 
взаимодействия в различни медии и 
техники. Елементите преминават през 
няколко пласта повърхност и са свър-
зани със силикон. В големия формат са 
характерни ритъмът на повторение-
то и засилената четливост на образа, 
а в средния и малкия формат водещо е 
отношението между повърхностите и 
материалите, което се усложнява, по-
ражда пространство и отнема прозрач-
ността. Някои елементи са остатъци 
от стари произведения. Росица Гецова 
се вглежда в тях като следи и улики, 
които е оставила непреднамерено. В 
художественото преосмисляне тези 
обекти от миналото образуват нов ред. 
Те добиват смисъла на следи на несъзна-

ваното, кодирани в обща изобразителна 
схема. Другият план на преосмисляните 
следи се формира в работата със снимки, 
заети от лични албуми. 
В поредицата „Всичко ще бъде наред“ 
се вграждат части от снимки на цве-
тя и клони, а във „Венеция“ се вгражда 
Мостът на въздишките. Дигиталните 
принтове внасят математически ред, 
но рисунките с туш ги превръщат в 
част от по-сложна организация. Плекси-
гласовите кутии осмислят този нели-
неен ред като космос. Съединителната 
тъкан на силикона прониква свободно 
между насложените и нагънати повърх-
ности и изказва стремежа на затворе-
ния свят да преодолее своите граници. 
Пространството във „Време“ е отвор-

Росица Гецова / Време
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но и леко, в „Две луни Харуки Мураками” 
се затваря и сгъстява, а във „Венеция“ 
достига краен предел на плътност и на-
ситеност. Космосът е все така близък 
до древния смисъл на ред, но в работата 
на Росица Гецова редът е преосмислен. 
Човекът творец вече борави с новите 
технологии, информационни мрежи и 
структури и в рамките на визуалното 
е свободен да ги очовечи с игрови ход. 
Зоните и точките на изобразителен 
смисъл следват реда на психологиче-
ските мрежи и възли и интерпретират 
човешката способност те да бъдат 
развързани. Така моделите на космос във 
„Всичко ще бъде наред” достигат до го-
лямата тема на изложбата. Те освобож-
дават зрителя от страха, изпитван към 
хаоса, а тази свобода е и върховен изказ 
на стремежа към щастие. 

Лиляна Караджова

ЖИВИ И ЯРКИ ПОСЛАНИЯ В 
ПОСЛЕДНАТА ИЗЛОЖБА НА  
ВЕРА ПЕНЕВА В СОФИЯ
19 април – 31 май 2019 г.
Център за изкуство и култура 
„Проджект лаб“, София

Никак не е трудно да харесаш творчест-
вото на Вера Пенева, да се увлечеш от 
живите и ярки багри, с които тя така 
умело борави, от скритите послания в 
творбите; от занимателното съчета-
ние на фактура, обем и изчистена деко-
ративност. Тя е откровен автор, който 
претворява света около себе си с неизме-
рима любов и отдаденост. 
Последната ѝ изложба в „Проджект лаб“ 
представя над 40 картини и скулптури 
от последните години. Морето, фолк-
лорът, природата, цветът са нещата, 
които я вдъхновяват и които откриваме 
в творбите ѝ . 
Вера е скулптор по образование и това 
лесно може да се забележи в изразните 
средства на нейната живопис – фак- 
турна, смела, декоративна. Тя често 
третира живописното платно като 
скулптура. Нишките и въжетата, които 
често вплита в творбите си, създават 
усещането за един стремеж към изграж-
дане на пространството в неговата 
триизмерност, макар и върху двуизмерна 
плоскост, каквато е платното. В карти-
ните ѝ колажът и живописта се препли-
тат и си взаимодействат в едно цяло, 
създавайки впечатляващи декоративни 
образи – пейзажи, композиции и други. В 
творчеството ѝ лесно можем да усетим 
влиянието от фолклора, от шевиците, 
както и дълбоко закодираните препрат-
ки към детското творчество, изразено в 
чистота на формата, изказа и цвета.
Вера Пенева е възпитаник на Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил 
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и Методий“, където завършва скулптура 
в ателието на проф. Ненко Маров. Твор-
чеството ѝ се простира от скулптура и 
живопис, през колаж до графичен дизайн, 
компютърна графика и фотография. 
Има над дузина самостоятелни изложби, 
много участия в колективни изложби и 
артистични проекти, както и пленери 
и хепънинги в България, Румъния, Фран-
ция, Грузия, Словакия. Член е на Съюза 
на българските художници от 1994 г. и е 
творчески директор на рекламно студио 
„Пастел“.
Вера Пенева е автор със собствен стил 
и стремеж към себеизразяване чрез из-
куството. За нея ограниченията не съ-
ществуват – тя еднакво добре владее 
живописта, изграждането на формата в 
материал, компютърната графика. Тази 
способност, но и свобода да преминава 
граници в изкуството с умелост и та-
лант я правят творец в истинския сми-
съл на думата. Самият факт, че е учила 
скулптура, но твори живопис, колаж, 
увлича се от фотографията и дигитал-
ното изкуство, работи като графичен и 

уебдизайнер, я утвърждават като един 
съвременен интердисциплинарен худож-
ник. Защото дефиницията за съвремен-
ност в изкуството днес означава да си 
гъвкав, да работиш без жанрови и сти-
лови ограничения.

Румена Калчева

ДНИТЕ НА ДЪРВОРЕЗБАТА 
В ТРЯВНА

Три културни събития развълнуваха  
тревненската общественост в периода 
4 – 6 май 2019 г. Това са самостоятелната 
изложба на Антон Георгиев в галерия „Ка-
заков”, изложбата на секция „Дърворезба” 
към СБХ в галерия „Гъбенски” и творбите 
на традиционния Облог на майсторите, 
който се провежда на открито в центъ-
ра на Трявна. 
Антон Георгиев представи няколко де-
сетки свои барелефи, дървопластики, съ-
четани с метал, в галерия „Казаков” към 
Специализирания музей в Трявна. Този та-
лантлив млад автор има вече утвърден, 
разпознаваем почерк. Чувствителен, 
сетивен, с очи, отворени за красивото, 
духовното, извисеното, Антон Георгиев 
отправя към нас дълбоки екзистенциал-
ни въпроси и послания. Нима може кра-
сотата да е преходна, ефимерна? Дали 
отиващият си живот замъква след себе 
си и онази жива форма, уникална по своя-
та неповторимост и единственост? 
Така ли е всъщност? Разпада ли се на 
части цялото, за да даде живот на друга 
форма, също тъй уникална? Или всичко 
е само едно движение, един мах на вре-
мето, което е тук и сега? Тези въпроси 
напират у мен, когато разглеждах твор-
бите на Антон Георгиев. Спирах се пред 
„Дървото на живота“, дълго съзерцавах Вера Пенева / от изложбата
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уголемените пропорции на птици и цве-
тя. Чрез дървото те сякаш оживяваха за 
друг, нов живот. И други ще се радват. 
Хора, животни, дървета и цветя – колко 
много разнообразие, колко много форми 
има животът! Накъде се движи, къде 
отива? Всичко ли свършва със смъртта, 
или пак започва? Това са само част от го-
лемите теми в творчеството на Антон 
Георгиев.
На следващия ден бе открита изложбата 
на вече утвърдени имена в нашата плас-
тична култура. Традиционно творците 
от СБХ и автори, преподаватели в Худо-
жественото училище в Трявна, показват 
свои творби в галерия „Гъбенски“ на НДФ 
„1300 години България“. Видях една силна 
изложба. От години не съм срещал тол-
кова енергия и креативност, съчетана с 

богатство на идеи и форми. 
Дървопластиките на повечето автори 
разчупват конвенционалното. Пластич-
ният език е пуснат на свобода. Човек се 
спира, поразен от една духовна зрялост, 
от една философска яснота и мисъл, от 
сила и прилив на дълбоки, чисти чувства. 
И пътува. През пространства и грани-
ци, в измерения и състояния, уловени за 
един миг от материята. Тази дълбочина 
е мистична, ритуална. Съприкосновение 
на енергия и материал. Среща между хора 
от плът и кръв и тяхното отношение 
към богатството на живота. Нищо не 
е пропуснато, всяка нова среща създава 
мостове и бъдеще. Светът се открива в 
съзвездия от форми, линии, обеми, става 
разбираем, по-малко чужд. Човешката 
емоция тръгва по пътища, които тряб-
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Валентин Митев / No conection
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ва да бъдат пребродени, изживени. Във 
всеки град, зад всеки ъгъл, сред полето, 
планината се крият възможности. 
Те са там. „Хоризонталният ритъм“ на 
Орфей Миндов ни повежда, Роман Сина-
пов ни позволява да надникнем с „Поглед 
отвътре“ в същността на нещата, 
често скрита от защитна броня. Поня-
кога се лутаме в пространството, про-
дупчено от съдби и животи (Валентин 
Митев „No Connection“), мразим и оби-
чаме, докато създадем единство (Явор 
Танев „Unity“), правим така желания 
„Пробив“ (Николай Мартинов), скитаме 
като „Нощни птици“ (Илия Владимиров), 
жадуваме „Равновесие“ (Ангел Стефа-
нов). „Слънце“(то) грее еднакво за всич-
ки (Иван Бубев), но понякога забравяме 
това. Скоро, много скоро идва „Есен“(та) 
на живота (Петко Недялков), изпитваме 
нужда да започнем всичко отначало или 
да поставим акцент върху натрупано-
то (Роберт Цанев; Георги Великов), до-
като най-сетне намери верния „Баланс“ 
(Ивайло Милчев – Янко), или поне така си 
мислим. 
В края на пътя утихваме, слушаме класи-

ческа музика (Александър Василев „Бас”), 

В края на пътя утихваме, слушаме класи-
ческа музика (Александър Василев, „Бас”), 
донякъде все още надаваме ухо за „Мъл-
вата” (Николай Златанов), с отворени 
очи за света, желаещи, страдащи (Алек-
сандрина Иванова, Боян Александров, 
Владимир Мичев, Георги Великов, Даниел 
Мирчев, Деница Дакова, Диана Василева, 
Димитър Димитров, Димитър Митев, 
Мариана Манева, Антон Георгиев, Иван 
Ушев, Иван Цекин, Илона Захариева, Йор-
дан Йорданов, Камен Симов, Мартин Ге-
оргиев, Никола Божков, Николай Маринов, 
Радко Вълчев, Ралица Ананиева, Стелиян 
Стелиянов, Христо Кирилов). Навън е 
топло, но идва големият студ. Когато с 
ръце на главата, всеки от нас в свойта 
кутийка жилище, се питаме: „Кой, Кога, 
Къде, Защо” (Антон Дончев). Финалът е 
отворен.
Тази година победител в облога на май-
сторите е Георги Великов. Общо пети-
ма участници си оспорваха отличието: 
Николай Йотов, Георги Великов, Петко 
Недялков, Кристиян Димитров и Калоян 
Минчев. Темата за любовта е безкрайна. 

Венелин Бараков

Роберт Цанев / Композиция с кубове

Георги Великов / Акцент
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ЗЕМЯТА НА БОТЕВ 2019

Настоящата регионална изложба „Земя-
та на Ботев“ продължава традицията, 
която съществува повече от четири 
десетилетия. В експозицията тази го-
дина се докосват творческите орбити 
на художници от Северозапада на Бъл-
гария – Видин, Лом, Козлодуй, Монтана, 
Оряхово, Мездра и Враца. Те се изявяват в 
в областта на живописта, скулптурата, 
графиката и приложното изкуство.
Почетно участие в нея имат творбите 
на проф. Галилей Симеонов и Анета Дръ-
гушану, Любен Генов. 
Сред участващите са имената на Володя 
Казаков, Владимир Спасенков, Господин 
Господинов, Дончо Планински, Моника 
Игаренска, Ани Ванчов, Жанет Левор-
дашка, експонирани са и картини на мла-

дите художнички Тина Спасенкова и Вик-
тория Димитрова.
Врачанската група художници е предста-
вена от Росен Найденов, Любомир Мин-
ковски, Тодор Митов, Емилия Върбанова, 
Силвия Равнополска, Росен Рашев – Ро-
шпака, Петър Яков, Ивета Михайлова, 
Калина Тодорова, Татяна Вутова, скулп-
торите Цено Ценов, Красимир Кръстев, 
Стефан Стефанов, Милан Стефанов, 
Веселин Тодоров, графиците Валентин 
Леков и Росен Спасов. 
Настоящата експозиция е пъстра и мно-
голика. Тя демонстрира многообразие от 
идеи, почерци, чувствителност и израз. 
Изложбата дава възможност да проник-
неш във вътрешния свят на твореца, до 
творческите му превъплъщения и визии, 
и да ги съпреживееш.
Доминиращ в изложбата в количестве-
но отношение е живописният раздел. 
Трепетно е усещането, когато чрез из-
куството се докосваме до героичното 
минало. Историческата тема е намерила 
художествен израз в прекрасните реалис-
тични творби на Галилей Симеонов – ма-
щабната графична композиция „Чипров-
ското въстание“, рисувана с гъше перо, 
и внушителната картина „Сред хората“, 
която е портрет на Васил Левски.
Ботевата тема е вдъхновила Митко Цу-
ров и Владимир Спасенков  в близките до 
натурализъм изображения „Портрет на 
Ботев“ и „Козлодуйски паметник“. Геро-
ика и преклонение пред подвига на Ботев 
струи и от „Заветният връх“ на Моника 
Игаренска, „Никола Минков от Кален“ на 
Любомир Минковски, от абстрактните 
картини „Две капки врачанска земя“ на 
Володя Казаков и „На Вола всичко е спо-
койно“ на Петър Яков.
Тематичната насоченост на изложбата 
не ограничава творците. Те изпращат 
своите художествени послания до зри-
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Дончо Планински / Награда за графика
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теля и чрез пейзажа, портрета, фигура-
тивна и абстрактна живопис. В излож-
бата делят пространство класическо 
и съвременно, новаторско и авангардно 
изкуство. 
Към здравия корен на натуралистичното, 
разкривайки негови нови съдържателни 
пластове, се придържа Ивета Михайлова 
в портретните си изображения „Жена с 
шал“, „Без дом“ и „На пазара“. По-аван-
гарден израз имат „Въздушен портрет“ 
и „Воден портрет“ на Момчил Г.
Пейзажът има осезаемо присъствие в 
изложбата. Близки до реалистичното 
виждане са ведрите пейзажи на Владимир 
Спасенков и Ани Ванчов, а техен проти-
вовес като настроение са „Пред буря“ на 
Митко Цуров и „Зимно слънце“ на Жар-
ко Шкрибайло. Експанзия на радостта 
блика от стилизираните пейзажи в све-

жи и чисти тонове „Езеро“ и „Парк“ на  
Господин Господинов. А градските пейза-
жи на младата, 19-годишна художничка 
Тина Спасенкова впечатляват с живо-
писната си мазка и багрена хармония.
Друг тип визуалност – по-условна, от-
далечаваща се от изпитаните изобра-
зителни формули, достигайки до нови 
пластове на видимото, демонстрира 
художникът Любен Генов в диптиха си 
„Бл. 78“, едновременно с повторяемост 
и многообразие, ритъм и рационалност. 
Сродни са художествените търсения 
на Росен Найденов в „Композиция 1“ и 
„Композиция 2“ с внушение за хармония 
и равновесие. Абстрактни и изпълне-
ни с драматизъм и експресивна багра са 
платната на Володя Казаков.
Поезия пък струи от „Небесата се ог-
леждат“ на Виктория Димитрова.
С топлина на чувството е наситена 
творбата „Мила ми Венето...“ на Татяна 
Вутова. Декоративност и иносказател-
ност са характерни за батика на Калина 
Димитрова „Дунавски легенди“, а мечта-
телност излъчва картината на Петър 
Яков „Ян Бибиян пътува към луната“.
Емоционално ядро в изложбата са карти-
ните на Силвия Равнополска „Майка“, „Се-
мейство 1“ и „Семейство 2“, вдъхновени 
от възрожденската иконопис и творчески 
преосмислени. От тях лъха омиротворе-
ние и блаженство.
Грабват зрителя и творбите на Анета 
Дръгушану „Сънят на капачките“ и „Лято“ 
– с метафоричност на изказа и изкусна ко-
лористика от тонове и полутонове.
Оригинални са наивистичните картини 
„Пъстрите птицесамолети“ и „Семей-
ство вранови“ на Росен Рашев – Рошпа-
ка. Метафорични обобщения поднася на 
зрителя Таня Василева в „Спомен от ми-
налото“.
В скулптурния раздел наблюдаваме раз-

Жанет Левордашка / Награда за приложно 
изкуство
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нообразие на изказа от вещественост 
до чистата художествена форма. Силно 
въздействащи, реалистично третирани, 
с модернистични акценти са „Опит за 
портрет на С.Р.“ и „Опит за портрет на 
В.Р.“ на Цено Ценов. В тях разпознаваме 
Светлин Русев и Вежди Рашидов.
Тук са монолитните скулптури от вра-
чански камък „Българска песен“ на Сте-
фан Стефанов, „Портрет на Борислав“ и 
„Майка“ на Милан Стефанов.
Авангардни, провокативни и приканващи 
към сътворчество са пластичните ре-
шения в композициите от камък и тел 
на Красимир Кръстев. Художествени 
достойнства и нов живот вдъхва Весе-
лин Тодоров в скрап арт композициите 
„Трансформация“ и „Птица“. Интересни 
фигури от папиемаше и акрил представя 
Марияна Тодорова. В графичния жанр по-
вечето от творците се стремят към 
автономна същност на изображението, 
създавайки една нова реалност. Такива са 
графиките на Валентин Леков „Заключен 
спомен“ и „Движение“; на Росен Спасов 
„Очакване“ и „Композиция“. Декоративен 
е подходът на Тихомир Григоров в негови-
те линогравюри из цикъла „Старият град 
– метаморфози“. С компютърна графика 
и принт се представя Дончо Планински.
Експонати на приложното изкуство са 
изкусно изработените пана на Жанет 
Левордашка, майсторските пана в дърво 
на Огнян Боянов, изразителните плакати 
на Тодор Митов и прекрасните икони на 
Емилия Върбанова и Галина Романова.
Обгръщайки с поглед изложбата, тя ни 
грабва със своята свежест и пъстро-
цветие. А посланията, които отправят 
художниците към нас, дълго ще ни въл-
нуват, дарявайки ни красота, хармония и 
доброта.

Мариела Ценова

СБОРНА ИЗЛОЖБА 
„C (ВЪГЛЕРОД)“
8 – 30 май 2019 г.
галерия „Червената точка“, София

Въглеродът е един от малкото химич-
ни елементи, известни още от Антич-
ността. Химичният му символ С е съ-
кращение на латинското Carbonium, от 
лат. carbō – въглен. Той е неметал. Сре-
ща се под няколко алотропни форми, най-
известни от които са графит, диамант 
и аморфен въглерод. Физическите му 
свойства зависят много от алотропна-
та форма. Например диамантът е много 
твърд и прозрачен, докато графитът – 
много мек и непрозрачен. 
Разпространен е широко в земната кора, 
най-вече във варовиците, доломитите 
и като въглероден диоксид, но също и 
в находища на каменни въглища, торф 
и нефт. Във Вселената е четвъртият 
най-разпространен (като маса) елемент, 
след водорода, хелия и кислорода.
Въглеродът образува повече химически 
съединения от всеки друг химически еле-
мент. Към днешна дата са описани над 
10 милиона чисто органични съединения, 
които са само малка част от теоретич-
но възможните.
Може да се каже, че въглеродът е в осно-
вата на живота. Всички живи организми 
са изградени от органични молекули, а те 
на свой ред – от въглерод. Всички клет-
ки, от които е съставено нашето тяло, 
съдържат големи количества от този 
химичен елемент. Една от основните 
причини за това е вече споменатата 
способност на въглерода да се свързва с 
други елементи. Има и други елементи, 
които се свързват лесно, но единствено 
въглеродът може да се свързва с други 
въглеродни атоми и да образува дълги 
въглеродни вериги и пръстени. Без това 
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негово свойство молекулата на ДНК би 
била невъзможна. Освен това повечето 
въглеродни молекули са стабилни (не се 
саморазпадат), но в същото време мо-
гат да влизат в нови съединения. Веро-
ятно тази комплексност и гъвкавост 
на въглерода са предпоставка и възмож-
ност за комплексността и гъвкавостта 
на живота въобще.
В тази изложба въглеродът е метафо-
ра на живота, видян като химия в най-
широк смисъл – като взаимодействие, 
реакция, горене, превръщане, трансфор-
мация, изменение, обмен, консумация, 
изразходване, енергиен феномен, органи-
зация, самоорганизация и разпад на мате-
рията… най-сетне като възможност за 
самия живот.

Въглеродът може да бъде интерпре-
тиран и като модел на човешкото съ-
щество – винаги свързано, отдаващо 
и приемащо енергия на и от другите и 
все пак оставащо идентично на само-
то себе си и запазващо своя специфичен 
характер. Както въглеродните атоми 
образуват дълги вериги, така и ние, хо-
рата, се свързваме с околните и изграж-
даме/участваме в мрежи, кръгове и т.н., 
които се трансформират, разширяват, 
свиват или разпадат.
И така, тази изложба е посветена на 
този позабравен от ежедневна употреба 
елемент или просто на живота в него-
вите най-различни форми и проявления.

Слав Недев, куратор на изложбата
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МИСИЯТА НА ДАНАИЛ АТАНАСОВ 
7 – 27 май 2019 г.
галерия „Мисията“, МВнР

Данаил Атанасов е познат сред цени-
телите на изобразителното изкуство 
като емоционален и чувствителен 
художник. Той е един от изявените 
художници не само в Перник, където 
живее, но е и с видимо присъствие в 
българското пластическо живописно 
пространство. Отдавна и с интерес 
следя неговото последователно твор-
ческо развитие. За мен то притежава 
особена магична и в същото време мно-
го поетична енергия, която е закоди-
рана в играта на нежно преливащите 
багри. Композициите му се отличават с 
особен аристократизъм на цветовата 
гама и изискан финес на детайла. Ху-
дожникът с лекота импровизира върху 
платното и търси различни внушения. 
С математическа точност намира мес-
тата и формата на цветовите акцен-
ти, в които влага истинска страст. 
Благородство, човеколюбие, надежда 
и среща с вечните стойности в изку-
ството откриваме втъкани в негови-
те творби. При внимателно вглеждане 

в тях откриваме дълбоко вътрешно 
състояние, равновесие между форма и 
цвят и архаична мощ на живописната 
материя, които майсторът влага върху 
платното.
Има нещо много символично между име-
то на галерията и богатата творческа 
дейност на Данаил Атанасов, която за 
него е най-важната мисия на живота 
му. Неслучайно той е носител на мно-
жество награди за своето творчество. 
Отличен е с Голямата награда на СБХ 
от Зоналната изложба „Струма 2016“. 
Той е непрестанно творящ художник с 
младежки плам в сърцето си.
В поредната изложба, наименована 
„Живопис“, Данаил е представил пос- 
ледните си работи, които той неу-
морно и усърдно рисува в своето ате-
лие. Той отдавна работи в областта на 
абстрактната живопис. Художникът 
с постоянство и упоритост изгражда 
един типично негов конструктивен 
стил, който вълнува и въздейства на 
различни нива. Той истински се забавля-
ва и играе с композирането на различ-
ни геометричните форми. Със своите 
естетски качества неговата живопис 
определено докосва най-чувствител-
ните струни на човешката душа. В нея 
откриваме закодирани скрити посла-
ния, които се разкриват при продължи-
телно общуване с творбите. Когато 
гледаме неговите картини, се пренася-
ме в пространства, в които се докосва-
ме визуално до онези нежни трептения, 
характерни за дълбините в космоса и 
пространствата, в които се вихрят 
вълшебните космически ритми.
Данаил Атанасов владее и друго изку-
ство на професионално ниво. Велико-
лепно свири на китара и пее с неверо-
ятно завладяващо чувство. И неслучай-
но в неговите живописни произведения 
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двете музи си правят среща. Едни от 
тях са с определени музикални наимено-
вания. Правят впечатлениe музикални-
те вибрации, отразени в картините „ 
„Акорд“, „Опус“, „Мисисипи блус“, „Джем 
сешън“, „Блу ноут“, „Секунда“. Голе-
мият талант на художника се вижда в 
умението му да улавя и същевременно 
да преживява звуците на тишината. 
„Тишина“ и „Пауза“ са част от нежните 
музикални усещания, представени на 
изложбата. Сред полифоничното зву-
чене на работите се отличават про-
изведенията „Страници“, „Сън І“ и „Сън 
ІІ“. Те са изградени с много чувство и са 
представителни за характерния за ар-
тиста абстрактен конструктивизъм. 
В тях също има добре темперирани 
цветови отгласи. В други произведения 
се усеща една особена компресия на чув-
ствата. 
Дълго ще помня пламтящото спокой-
ствие в „Докосване“, която силно ме 
завладя още при първия поглед с опреде-
лено мажорното си излъчване и експре-
сивните контрасти.
Всичко това превръща картините на 
Данаил Атанасов в непреходна цен-
ност. Съвсем естествено негови про-
изведения са собственост на НХГ, музея  
„Оу Атона“, арт център в Минеаполис, 
музея „Барсело“ в Палма де Майорка и 
на множество колекционери от Полша, 
Италия, Гърция, Франция, Холандия, Сло-
вакия, Португалия и Русия.

Цветан Стоянов

МЛАДЕЖКА ИЗЛОЖБА 
„ПРОДЪЛЖАВАЙ / GO AHEAD“
10 – 28 май 2019 г.
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, 
Велико Търново

Оживени коментари, общи снимки, сел-
фита с най-харесваните творби – така 
премина откриването на младежката 
изложба „Продължавай / Go Ahead“ за ав-
тори на възраст от 18 до 35 години.
Поради силния интерес към изложбата 
организаторите от Представителство 
на СБХ – Велико Търново разшириха ге-
ографски границите на допуснатите за 
участие млади артисти.
Младежката изложба „Продължавай“ е 
възможност за изява на автори със съв- 
ременни творчески търсения в област- 
та на визуалните изкуства, без огра-
ничения в техники, формат, изразни 
средства. Експозицията включва над 150 
творби на 82-ма автори. Изключително 
разнообразие на композиционни решения, 
техники и медии – живопис, графика, 
скулптура, рисунка, арт стъкло, мозайка, 
арт инсталации.
Макар и все още слабо познати за публика 
и критика, силно впечатление на жури-
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то направи смелостта и увереността 
на младите автори – един свеж поглед, 
актуалност, нов шанс за включване към 
света на изкуството на младежката 
култура, без предразсъдъци.
Липсата на ограничения във формат и 
тематична рамка подпомогнаха свобод-
ния изказ на артистите, което се от-
рази и на силното представяне на това 
младо поколение. Амалгамата от разно-
родни като внушение, послание, израз-
ност творби изпълни пространството 
на изложбената площ. Големите форма-
ти, смелите решения и живи, провоки-

ращи позиции бяха предизвикателство 
за високите критерии на журито, което 
се постара да отличи постиженията, за-
явка за бъдещи успехи.
Триптихът „Дисперсия“ (стъкло) на 
Женя Калева изненадва с лекота и ефир- 
ност. Нагънатият твърд материал, на-
подобяващ флуидни ефекти, прелива през 
формите и създава усещане за движение.
Николай Чемберски е автор на инстала-
ция в метал „Спомен от нея“. Творбата 
е изградена в концептуално отношение 
позитив - негатив на хвърлената сянка 
от люлката. Осветлението, насочена-
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та светлина на прожекторите в залата 
дорисуват елементи от цялостната 
композиция и създават илюзорни ефекти 
от различните гледни точки, така че 
творбата предизвиква наблюдаващия да 
се движи около нея.
Ахроматичният диптих на Деница Тодо-
рова „В друго пространство“ въздейст-
ва емоционално на зрителя, пестеливо 
изграден, с преднамерено търсена знако-
вост и сакралност. Деница владее фак-
турата и умело я използва в създаването 
на пространство. Елементите на ком-
позицията и сиглите, преминаващи през 
формата, създават хипнотичен ефект, 
каращ зрителя да се връща непрекъсна-
то към творбата.
Награди: Награда на СБХ – творческа 
група Answer 51; три награди на Община 
Велико Търново: Женя Калева, Николай 
Чемберски, Кольо Костов; награди на 
Представителството на СБХ – Велико 
Търново: Стоян Илев – участие в пленер 
„Оряхово 2019“, Ана Костова – самосто-
ятелна изложба в галерия за съвременно 
изкуство „Дориан“, гр. Плевен; Награда 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Де-
ница Тодорова; Награда на НБ „П. Р. Сла-
вейков“ – Георги Иванов. Номинирани 
бяха авторите: Мартин Митев, Весела 
Петрова, Христо Цветанов, Вълчо Въл-
чев и Золтан Кочиш – Шованя.
Намерението на организаторите е тази 
изложба да прерасне в Национално трие-
нале за млади автори, като се надяваме 
младите артисти да я припознаят като 
свой форум без ограничения.

Николина Джановска

ЖИВОПИС С МОНУМЕНТАЛНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ИЗЛОЖБА НА КАЛИН БАЛЕВ
11 юни – 15 юли 2019 г.
галерия „България“, София

Изложбата на художника Калин Балев под 
надслов „Боговете в зодиака” е посве-
тена на неговата 60-годишнина. Над се-
демдесет живописни и графични творби 
отразяват творческото му развитие 
от 1989 г. до днес. 
Цветните графики, отпечатани с тех-
никите офорт и акватинта, както и 
рисунките, отличаващи се със своята 
пясъчна фактура, са отражение на не-
посредствените му артистични впе-
чатления и преживявания от Италия 
и Франция. Тези произведения, както 
цветните му графики, така и черно-бе-
лите му рисунки, излизат извън тради-
ционната представа за градски пейзаж 
на някои концептуалисти, според която 
в този жанр отдавна не може да се по-
стигне вече нищо новаторско или да из-
ненада с индивидуален изказ, заслужаващ 
внимание. Калин Балев постига внушение 
за метафорична образност, причудли-
ва атмосфера, одухотвореност, която 
изпълва улиците, измерва ръст и гали 
архитектурните силуети. Тя струи от 
лицата и загатнатите човешки фигури, 
залутани в търсене на нещо изгубено. 
Композициите, съставени от сочни кон-
тури, пестеливо и точно положени, са 
раздвижени и в това движение са загат-
нати форми, които зрителят открива 
и разгадава, потопен в динамиката на 
картинното пространство. 
Основната тема е за боговете в зоди-
ака, която е послужила за названието на 
юбилейната експозиция. „Моята цел не 
е да давам типичен астрологичен израз, 
бягам от какъвто и да е намек за гада-
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телско предсказание – споделя авторът 
Калин Балев. – Като се срещаме и общу-
ваме помежду си, преминаваме от една 
зодия в друга, така всеки има възмож-
ност сам да намери себе си. Придържам 
се към отличителните символи за всяка 
зодия и същевременно търся специфич-
ното в характера на всяка от тях.” 
Към темата за зодиите той се връща 
за втори път в своето изкуство. Тук, за 
разлика от първия му опит преди някол-
ко години, платната са още по-мащабни, 
още по-изразителни, още по-живописни. 
За художника изобщо древната митоло-
гия е вдъхновяваща, богата с примери за 
нашето съвремие, които са ценни уро-
ци за всяко поколение. Древногръцката 
митология кореспондира с вечността. 
Затова Калин Балев е посветил на нея 
едни от най-силните си живописни ком-
позиции – „Вълшебната нишка”, „Трите 
нимфи” и др. 
Авторът превъзмогва митологичната 
сюжетност. Неговата символика е обоб-
щена, образите и фигурите са стилизи-
рани и същевременно ни привличат със 
своята виталност. 
Една от най-характерните особености 
в тези картини е тяхната структура – 
Балев вгражда, апликира в живописното 

пространство на всяка от тях множе-
ство камъчета. Този природен материал 
придава изразителна фактурност, по-
някога живописните платна въздейст-
ват като релефи, камъкът им придава 
монументално звучене и необичаен плас-
тичен изказ. За него всяко камъче може 
да се окаже истинска находка, от която 
да тръгне, за да разработи поредната 
си композиция. Всъщност той вгражда 
в платната си символи, художествено-
то пространство е наситено с детай-
ли. Погледът на зрителя потъва в един 
детайл, за да открие следващия, за да 
разгадае още множество малки детайли, 
които съставят един динамичен, обога-
тен с метафорична образност свят. В 
композициите му са вградени още раз-
лични материали и предмети – ракови-
ни, метални елементи, редом с перлите, 
които изобразяват съзвездия, открива-
ме апликирани болтове – като острие-
та на копия, дори ключове – всички те са 
вписани органично, с добър естетически 
усет в структурите на платната.
Калин Балев ни представя хармонично 
движение от образи, които общуват по-
между си, претворяват се едни в други и 
разговарят със звездите. 

Йонко Бонов

„ЩАСТЛИВ ЛАБИРИНТ“ 
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ 
ПАНАЙОТОВ
17 април – 14 май 2019 г.
галерия „Нирвана“, София

Николай Панайотов пристигна от Па-
риж за представянето на изложбата си 
„Щастлив лабиринт“ в галерия „Нирвана“ 
– галерия с интригуващи събития, един 
от най-престижните арт центрове у 
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нас. Николай Панайотов е и авторът на 
сценографията и костюмите на тетра-
логията „Пръстенът на нибелунга” от 
Рихард Вагнер в Софийската опера.
Пред столичната публика Николай Па-
найотов представя непоказвани досега 
творби с интересно развитие на стила, 
с който е известен – гора от конуси, 
живописни платна, инсталация, рисунки. 
Преплитането на различни гледни точ-
ки, играта с пространства, експресивна 
цветност, появата на фантастични 
образи, характерното за автора движе-
ние в определен ритъм дават нов смисъл 
на фигуративната живопис. Странните 
хибридни същества, монументалност-
та, елементите на шествие, редуване-
то на различни епизоди, повествовател-
ното развитие на картината напомнят 
както за изкуството на Двуречието и 
Египет, така и за съвременната култу-
ра на комикса. Но най-поетично и точно 
е казаното от самия автор: 
„… Влизаме в лабиринта. Връщане на-
зад няма… дните почервеняват, идват 
кръстосани стълби за изкачване, една 
след друга стените падат, стълбите се 
веят като побъркани ветропоказатели, 
както и излитащите към безбройни по-

соки линии, успоредни и пресичащи се, а 
някои от тях – загадъчно описателни. 
Те разказват несъществуващи истории 
в несбъднати светове с учудени очи на 
човекоподобни замисли с животинска 
наивност и каменна безвременност !!!“
Изложбата „Щастлив лабиринт“ на Ни-
колай Панайотов заслужава специален 
интерес не само като досег с най-нови-
те произведения на утвърден творец, 
а най-вече като успешен вариант за 
развитието на идеята за експресивна 
фигуративна живопис със силен емоцио-
нален нюанс.

Николай Маринов

ГРАНИЧНА ЗОНА:  
МАТЕРИИ И ПРОСТРАНСТВА
ИЗЛОЖБА НА СВИЛЕН БЛАЖЕВ
4 – 29 юни 2019 г.
Център за съвременно изкуство 
„Сан Стефано“, София

Свилен Блажев е художник, който от-
давна е излязъл от пространствената 
условност на картината и е пренесъл 
своите артистични търсения на други 
абстрактно сензитивни нива. С експо-
зицията си в ЦСИ „Сан Стефано“ той 
поставя въпроса за границата в пряк и 
преносен смисъл, събирайки обектите си 
под надслов „Гранична зона".
Монументално, леко грубовато, но пре-
делно истинско е усещането, когато 
влезеш в галерията. Бетоновите стени 
откликват на експонираните произве-
дения, поемат от силата им. Простран-
ството въздейства единно, мощно и 
средата подпомага изявяването на обек-
тите. 
Свилен Блажев се инспирира от реалност- 
та, но я трансформира по специфичен 
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начин. Той работи със същности, като 
освобождава образите от конкретност 
с цел да ги трансформира до знак.
С тази изложба Свилен Блажев дава своя 
отговор трябва ли изкуството да се по-
ставя в рамка. Той създава обекти, кои-
то не са изолирани от пространството, 
което населяват; те са съзвучни със 
средата. Естетическата наслада от-
стъпва място на търсене на смислови 
послания. Обектите са от естествени и 
синтетични материали – така природа 
и индустрия се срещат, за да създадат 
комплексно въздействие. 
Художникът отдавна се е освободил от 
разказа. Въвежда ни в срещи с обекти и 
материи. Водещи при него са контрас- 
тът и контактът „творба – среда 

– зрител“. Формите са абстрактни – 
конкретиката е изведена до простран-
ствена геометрия. Склонен е винаги да 
изявява първичното, естественото. 
Изложбата носи интелектуално уплът-
нена виталност, облечена в пластични 
търсения. Свилен Блажев предпочита 
геометрични форми – цикъл „Кръгове", 
„Вертикали", където форма и пласти-
ка зазвучават сами за себе си. Той съв-
местява древни послания, фолклорна 
традиция и постига разнообразни като 
усещане материи чрез послания на духа 
(„Черга", „Римски път"). Работи подчер-
тано монохромно. Цветът е акцент и 
важен дотолкова, доколкото подпомага 
тактилно-пространственото усещане 
и смисъла. Художникът поставя своите 
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послания отвъд естетическата красота 
на живописната материя.
Експозицията се основава на експе-
римент с много лица. В контекста на 
надслова „Гранична зона" Свилен Блажев 
съпоставя изящно – приложно, монумен-
тално – детайлно, външно – вътрешно, 
гладко – тактилно. Творецът твърди и 
доказва във всяка своя изложба, че обича 
да експериментира. Експериментът за 
него е изпробване на пределите на прос-
транството, на свободата, на взаимо-
действието. Той е своеобразна заявка за 
свобода и гаранция за успех.

Даниела Чулова-Маркова

„ВИБРАЦИИ“ – ИЗЛОЖБА 
НА СИМЕОН ПАНАЙОТОВ
19 юни – 2 юли 2019 г.
галерия „Средец“, МК

Днес Симеон Панайотов е в своята 
творческа зрелост. Днес той е различим 
в резултата на своя артистичен избор. 
Избор, следвал артистичните интуиции 
и натрупаната опитност през дългите 
години на вътрешно съсредоточен и 
всеотдаен труд.
Симеон последователно навлиза, наблю-
дава, изследва, преживява, наслаждава се 
в ежедневната практика, в ежедневното 
престояване в пластическата вибрация 
на живописната материя, на нейната 
непонятна енигматична сила. Неговата 
артистична траектория следва после-
дователно движение към все по-лакони-
чен и абстрахиран израз. Следва път на 
творческо разкриване в автономното 
пространство на чисто пластическото.
При Симеон този резултат не е случаен, а 
е предпоставен от доверието към плас- 
тическите открития на живописта от 

1980-те и 1990-те години. Да припом-
ним, че Симеон е син на художника Митко 
Панайотов, че е възпитан в живопис с 
условен цвят и дисциплинирана чиста 
форма. В процеса на неговото изграж-
дане се появява фигурата на приятеля 
и ментора Иван Вукадинов с неговата 
непосилно висока естетическа мярка. 
Симеон попада на учители и приятели, с 
които в чистосърдечен диалог и доверие 
култивира поривите на своята артис-
тична природа, на своя естетически 
вкус и критерии.
Така Симеон Панайотов последователно 
и съсредоточено, в тишината на само-
наблюдение и чувствителна саморефлек- 
сия разкри потенциала на идиоматичния 
език на пластическото изразяване, изчис-
ти и категоризира елементите на мор-
фологичния строеж на своята живопис, 
достигна до чистотата на пластичес- 
ки синтез, до лаконична, пестелива, но 
вътрешно богата пластическа лексика.
Последните търсения на Симеон Пана- 
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йотов ни отвеждат в крайно абстра-
хирани, пречистени бели пространства. 
Бяла живопис, с деликатни хроматични 
акценти и богатство от прозрачно сиви 
нюанси. Живопис, многопластово граде-
на, тънко тонално степенувана, фак- 
турно и структурно сложно вибрираща. 
В своя завършен идеопластичен синтез 
тази живопис ни отвежда в многомер-
ността на чисто пластическите отно-
шения, във феномена на естетическото 
преживяване, в автономното битие на 
един отдалечен, притихнал, енигматич-
но закрит картинен свят. Тази живопис 
търси път, движение вътре в самата 
себе си. Тя се наслаждава на своята само-
достатъчност, на абсолюта на своята 
вътрешна цел.
Творческите търсения на Симеон Па-
найотов се вписват в един пълноводен 
процес в новата българска живопис на 
усвояване на уроците на абстрактно-
то изкуство, на арт информел, на така 
наречените бедно изкуство (arte povera) 
и материална живопис. Вписва се в про-
цесите на откриване на нови емоцио-
нално-психологически и естетически 
измерения, които разшириха сетивно и 
надсетивно възприятията за автоном-
ния строеж на живописната материя. 
Процес, който откри абстрактното 
изкуство като чиста реалност с необ-
вързана стойност, която се поражда от 
своя вътрешна причина и необходимост. 
Живопис, която в своята структурна 
изразеност пази следите на интензи-
вен процес на трансформации, следва 
ритъма на изначалната скрита сила на 
движението на материята, на вечното 
пораждане и умиране, на космическата 
енергийна вибрация като универсален 
творящ закон.
Така енергиите на пластическите тран-
сформации, на движението на пласти-

ческите структури към променливост 
и в стремежа към устойчивост стават 
структурен мост, идиоматичен пренос, 
търсещ измеренията на универсалните 
съдържания на вечното движение.

Станислав Памукчиев

ТОХОКУ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 
ЯПОНСКИТЕ ФОТОГРАФИ
8 май – 16 юни 2019 г.
НГ – Софийски арсенал 
Музей за съвременно изкуство

Тохоку на японски означава североизток 
и това е регионът, който заема северо-
източната част на остров Хоншу. преди 
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създаването на японската централизи-
рана държава през VIII в. от н.е. именно 
там се развива цивилизация, известна 
в историята като Джомон, обхващаща 
периода 13 000 – 1000 г. пр.н.е. Периодът 
Джомон е известен като епохата на 
връвната керамика, оставила след себе 
си забележителни керамични образци със 
специфична декорация и форми. Подобни 
художествени образци, както и предме-
ти от бита, бяха представени през 2017 
г. в залите на СБХ в изложбата „Красота-
та на занаятите от Тохоку“. Художест-
веният живот през Джомон се превръща 

в основа за последвалото изграждане на 
японската идентичност и цивилизация. 
Тохоку е регион с богата и същевременно 
драматична история.
На 11 март 2011 г. Япония беше разтърсена 
от най-голямото бедствие в историята 
си – заметресение със сила 9 по Рихтер, 
цунами, ядрена катастрофа. Репорта-
жите в медиите ни запознаха с имената 
на градовете и префектурите в Тохоку, 
но малцина от нас познават начина на 
живот, богатата култура и история и 
смайващата природа на региона. Насто-
ящата изложба не е посветена на едно 
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от най-драматичните събития от нова-
та история на Япония, макар че някои от 
фотографите са загубили най-близките 
си в природната стихия, а по-скоро на 
живота преди и след него. 
В изложбата са селектирани 60 фотогра-
фии на 9 японски фотографи и една фото-
графска група. Най-ранните фотографски 
изображения в експозицията са на Тейске 
Чиба и Ичиро Коджима, датиращи от 50-
те и 60-те г. на миналия век. Те са фото-
графи, които макар че започват своя път 
като любители, пресъздават с журналис-
тически интерес всекидневния живот в 
Тохоку през периода. 
Хидео Хага, Масатоши Найто и Масару 

Тацуки са три различни поколения фото-
графи, които през годините запечатват 
тайнствеността и загадъчността на 
японските фестивали и народни обичаи. 
Хироши Ошима и Наоя Хатакеяма улавят 
различни истории на фона на пейзажи от 
родния си край, като същевременно тър-
сят тънката граница между природата 
и архитектурата, така характерна за 
ландшафта на Тохоку. 
Можем да се докоснем до магическата 
природа на региона чрез фотографските 
изображения на Мейки Лин и Нао Цуда. Ко-
лекция „Сендай“ е група от 8 фотографи, 
живеещи в Сендай, начело с Торо Ито, 
които заснемат местната архитектура 
– обществени сгради, къщи, улици, мос- 
тове от различни перспективи, с цел да 
документират това, което може би ще 
изчезне след години. 
Работейки върху изложбата, си мислех 
кои са онези определящи характеристи-
ки, които правят тези творби толко-
ва силно въздействащи независимо от 
времето, в което са създадени, или от 
тематиката, която третират. От-
говаряйки си на този съвсем нелек въ-
прос, бих изредила: уловената красота в 
обикновените и не толкова обикновени 
неща, експресивността, драматизмът 
в композицията, контрастът в колори-
та, разказът, изразителността и съ-
вършенството на неповторимия миг. 
Има нещо изключително в японската 
култура, едно неуловимо чувство, което 
трудно може да се опише с думи, но за-
владява всички нас. 
Всеки един от авторите в настоящата 
експозиция запечатва и предава поезията 
на уловените мигове, предизвиква емоции 
или провокира спомени. Те искат да ни на-
карат всеки сам да намери определение 
за това, което вижда, и да почувства 
запечатаните мигове. Това е изкуство, 
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Ичиро Коджима / от изложбата
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което не се нуждае от гръмки имена и 
изглежда, сякаш всичко е уловено на един 
дъх. А всъщност е изкуство, което нала-
га на зрителя известна медитативност 
и носи заряда на сложните екзистенци-
ални взаимоотношения между хората и 
заобикалящия ги свят. Това е изкуство, 
което обединява, провокира, вдъхновя-
ва, а някой беше казал, че истинският 
творец е не този, който се вдъхновява, 
а този, който вдъхновява. Така както аз 
почувствах тази изложба, а надявам се да 
я почувствате и вие. 

Боряна Вълчанова

ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС 
„ДРУЖБА 2019“
6 – 14 юни 2019 г., Стара Загора

Стара Загора, месец юни, горещо лято, 
аромат на липи. Градът с хилядолетна 
история, пропит от пластове култу-
ра, съчетал традиция и съвременност, 
за поредна година е домакин на XXIV-то 
издание на традиционния пленер по жи-
вопис „Дружба“, организиран от Пред-
ставителството на СБХ в града с пред-

седател Милен Алагенски и с подкрепата 
на Община Стара Загора. За участие са 
поканени осем автори от различни кра-
ища на България: проф. Димитър Чола-
ков (Търговище), Васил Тенев (Асенов-
град), Траяна Панайотова (Ямбол), Гълъ-
бин Христов (Велико Търново), Наташа 
Ноева (София), Росен Дончев (Казанлък), 
Валентин Дончевски (Стара Загора), 
Атанаска Янева (Стара Загора). Всички 
те са артисти с различни естетически 
и философски нагласи, темперамент, 
пристрастия, мироглед, но за всеки от 
тях участието в пленера се превърна в 
творческа провокация. Авторите имаха 
възможността да се докоснат до древ-
ната история на града и до съхранили се 
през вековете артефакти, да съзерца-
ват причудливите форми на изваяни от 
природата забележителности, да ста-
нат част от това неповторимо един-
ство на минало и настояще. 
Експозицията, открита на 14 юни в га-
лерия „Лубор Байер“, представи широка 
панорама на сюжети, композиционни 
похвати, изразни средства. Интерпре-
тацията на конкретни обекти, исто-
рически осмислени символи и мотиви 
намира израз в многопластов визуален 
език – от платна, близки до натурали-
зма, до абстрактни композиции, заре-
дени с асоциативни импулси. В „Летен 
ден“, „Утро“, „Нощни отражения“, 
„Настроения“ на Димитър Чолаков ре-
алните обекти служат като инвенция 
за една абстрактна живопис на дълбо-
ки състояния и философски размисъл. В 
посока на абстрактното третиране 
са и работите на Траяна Панайотова, 
макар композиционното пространство 
да е населено от образи от отминало 
време, към което насочват и наимено-
ванията на творбите. Те впечатляват 
както в колоритно отношение, така и 
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Димитър Чолаков / от изложбата
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като техника – колажи от хартия, де-
ликатно надживописвани. Историческа 
препратка отправя Васил Тенев в „Ста-
рата Крепост 1 и 2“ или в „Сребърният 
град“ , които освен като сюжет вълну-
ват с пластическите и техническите 
средства на изпълнение – интересни 
съчетания на цвят, колаж от метални 
апликации, текстил. Независимо дали 
контурът остава водещ, или потъва и 
чезне в положената на места с опреде-
лени цветови акценти мазка „Плаващи-
те църкви“ на Гълъбин Христов насоч-
ват към мистериозното и сакралното 
и ако някой се осмели, нека да се опита 
да направи диаграма на художника. Пей-
зажите на Росен Дончев „Архетипи“ 
и „Динамични пейзажи“ насочват към 
свят, в който са търсени въпроси за 
първоначалата на съзиданието, за не-
обяснимото, за неизменната връзка с 
природата. „Пластове 1 и 2“, в които 
основните акценти са фигура от неоли-
та, дървото на живота, кръг, спирала, 
се превръщат в символи за пътя на чо-
века и неговото развитие, все въпроси 
вълнуващи Атанаска Янева. Валентин 
Дончевски продължава своите търсения 

по посока на митологичното и легендар-
ното в двете си картини „Спомен от 
Аязмото“, като съчетава материали, 
типични за приложното изкуство като 
текстил, метал, имитиращ струни на 
китара, дърво с живописната материя. 
Творческият процес при рисуването на 
открито е много по-различен от рабо-
тата в ателието. При непосредстве-
ния контакт с обекта и промените в 
динамичните състояния на природната 
среда се ражда произведение със силен 
емоционален заряд, чрез което авто-
рът изявява себе си, своето Аз в обра-
зи, форми, цвят. Пол Гоген твърди, че 
„на художника природата му е дадена, 
за да сложи върху нея печата на своята 
душа“, а ние можем да добавим казаното 
от сенсуалиста Джон Лок: „Няма нищо в 
интелекта, което да не е минало през 
сетивата“.

Наташа Ноева
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Траяна Панайотова / от изложбата Росен Дончев / от изложбата
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ЕМИЛ МАРКОВ:
ПРАВИХ КНИЖКИ

Емил Марков е роден през 1960 г. в Бургас. Завърш-
ва илюстрация и художествено оформление на 
книгата в Художествената академия през 1988 г. 
В родната му къща има библиотека с няколко  
хиляди книги, но с изключение на един чичо, май-
стор на писани каруци, в целия род няма нито 
един художник. Има колекция от стари лентови 
фотоапарати и ги използва в работата си. 
Не обича морето, островите, лодките, велосипе-
дите, късите панталони и ризите с къси ръкави. 
Обича кучетата, но предпочита да рисува котки.
От двадесетгодишен мечтае да се пенсионира, 

но работи дълги години като художествен редактор и координа-
тор на проекти в големи рекламни агенции и издателски групи. 
Оформя и илюстрира стотина книги в различни жанрове (7 пъти е 
илюстрирал „Трите прасенца“). Автор, оформител и илюстратор 
е на 30 книги за изрязване и на 25 пространствени книжки Pop-up. 
Пише сценарии, приказки и рисувани мемоари. Участва като худож-
ник и сценарист в телевизионни предавания и за рисувани филмче-
та с времетраене повече от 2 часа. 
Автор на стотина графични запазени знака и много цялостни  
графични концепции за корпоративна идентичност.
Дизайнер и координатор на екипи за изработката на множе-
ство уебсайтове и приложения за интернет. Специалист в UI/UX  
стандарти за интернет приложения.
От 1990 г. живее и работи в Испания. Има три деца.
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Правих книжки. 
Movable books е най-точното название. 
Pop-up books е комерсиален термин.
Терминът е универсален и мисля, че е 
непреводим от английски в точния му 
смисъл. Отпечатан е върху корица за 
пръв път в края на голямата депресия в 
САЩ като рекламен апел за привличане 
на вниманието на купувача. Поп-ъп обе-
динява цялото ветрило обемни, проме-
нящи се при употребата си хартиени 
обекти, които според мен на български 
просто можем да наречем простран-
ствени книжки. 
Ясно е, че това не са точно книги прос-
то защото в процеса на издаването 
им текстът не е водещ. Основното е 
създаването на хартиените механизми, 
които осъществяват трансформация-
та на един сгънат печатен лист в обем 
или анимирана сцена.
Внезапното движение на хартиения раз-
твор възбужда сетивата и любопит-
ството на читателя и превръща книга-
та в поредица от сцени за наблюдение, 
игра и забавление.
Един ден през пролетта на 2007 г. полу-
чих тайнствено съобщение от позната 
редакторка в голяма испанска издател-
ска група. Без да сподели подробности, 
тя ми поиска примери от работата ми с 
хартиени конструкции. Изпратих и заб-
равих за случката. Няколко дни след това 
ми се обади непозната жена. Представи 
се като директор на департамента за 
нестандартни проекти и ми определи 
среща за следващия ден. Каза ми, че няма 
нужда да нося каквото и да било.
Влязох в залата за срещи на издател-
ството и около кръглата сива маса, на 
която лежеше затворена книга за пира-
ти, бяха насядали 4-5 човека, облечени 
като началници на отдели. Поздравихме 
се, седнах и без да ми казват нищо, ми 

подадоха един сгънат на четири лист 
от тетрадка. Отворих го и видях, из-
писан с химикал, списък от двадесетина 
заглавия. Някои – задраскани. Нищо дру-
го нямаше на листа.
Прочетох списъка и ги погледнах въпро-
сително. Главната редакторка ми каза, 
че искат да издадат тези заглавия като 
книгата на масата. Отвори я и видях, че 
е пространствена книга от вида кару-
сел.
Аз се засмях и им казах: „Ами, добре, бе. – 
После попитах: Като за кога ги искате?“
Те се засмяха и рекоха, че за края на май 
трябва да са готови за печат първите 
три заглавия. Срещата се провеждаше в 
средата на март.
Пак се засмях и им казах, че това е на-
пълно невъзможно.
Започнаха да ме убеждават, че всичко 
било уредено, че само искат конструк-
цията на обемите и механизмите и една 
мостра за стил на илюстрация, която 
в Китай щели да интерпретират без 
никакъв проблем за всички необходими 
за колекцията илюстрации, че координа-
торът на целия проект бил много голям 
специалист по координация на тежки за 
фабрикуване издателски проекти.

п о р т р е т 

Емил Марков / Корица на книгата  
 „Пиратски кораб“
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Пак им казах, че каквото и да е подгот-
вено по проекта, е невъзможно дори 
само поради факта, че за проектиране-
то на само една книга с тези параметри 
са необходими поне 18 месеца.
Те се засмяха и казаха: „Е, хайде сега, за 4 
разтворчета“.
Разбрах, че нямат дори минимална идея 
за това каква вода газят, и ми дожаля за 
чудесната идея и в този момент реших 

да я спася, каквото и да става.
Казах им, че ако до три дни одобрим бю-
джет и подпишем договор, започвам. 
Пропуснах да попитам за тиражите.
Те се засмяха и се съгласиха светкавично.
Аз се качих на колата си и се прибрах 
вкъщи. Не знаех, че няма да изляза от 
там през следващите близо две години. 
Големият смях едва започваше.
След едноседмично умуване, спорове и 

п о р т р е т

Емил Марков / Разтвор от книгата „Пиратски кораб“
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пазарлъци параметрите на колекцията 
се оформиха по следния начин:
Заглавие на поредицата: Книги за игра. 
Насочена към невъзможната читател-
ска група 8-12 години и родители; 20 
заглавия пространствени книжки от 
по 4 обемни разтвора-сцени, всяка от 
които придружена с по средно 15 щанцо-

вани куклички за игра. Всяко заглавие се 
проектира и разгръща около кратичка 
история. Срок за проектиране, изра-
ботка и публикация на цялата колекция:  
18 месеца.
Сформирах екип от шестима илюстра-
тори и започнахме. В процеса на работа-
та направихме библиотечното оформ-
ление на поредицата и оформлението на 
всяка една книга поотделно, проекти-
рахме всички необходими хартиени ме-
ханизми, илюстрирахме всички заглавия, 
макетирахме и подготвихме за печат 
всички необходими печатни листове, 
изчертахме всички щанци и монтирахме 
всичко това за печат.
По различните фази на този процес бяха 
нарисувани около 2000 пълноцветни 
илюстрации с формати между 460 х 230 мм 
и 100 х 100 мм. Сглобихме, разглобихме и 
сглобихме отново между 80 и 100 харти-

Емил Марков / Разтвор  
от книгата „Пътешествие с влак“

Емил Марков / Разтвор от книгата „Морско дъно“
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ени макета на всички механизми. Измис-
лихме, пробвахме и начертахме изключи-
телно сложни 40 щанци с размер 1100х650 
мм. Бяха заснети над 50 фотосеанса и 
около 20 000 снимки.
Колекцията се отпечата, щанцова и 
сглоби в Хонконг.
Беше разпространена през дистрибу-
торската мрежа и неделното издание 
на голям испански ежедневник в тиражи 
1 250 000 за първото заглавие, 750 000 за 
второто заглавие, 500 000 за третото 
и по 250 000 за всички останали съот-

ветно. В рамките на акцията се прода-
доха всички екземпляри.
Не бях подписал договор за авторски 
права и след хонорарите останах само с 
моралните права за оформление, харти-
ени конструкции и илюстрации.

Голям смях падна. 

п о р т р е т

Емил Марков / Разтвор от книгата „Лунапарк“
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Българската изложба CONGLOMERATE предизвика огромен интерес 
и възхищението на професионалистите, журналистите и посети-
телите на най-престижния форум за сценография в света – Праж-
кото квадринале PQ 2019, състояло се от 6 до 16 юни. Над 200 души 
дневно посетиха високотехнологичния павилион на българските 
сценографи. Само пет държави (България, Полша, Канада, Ирландия 
и Нова Зеландия) се представиха с виртуална реалност. В концеп-
цията на всеки от другите 4 павилиона бе заложена пасивната 
роля на зрителя, който наблюдава заснети 360-градусови видеома-
териали. Единствено българският павилион предостави активна 
роля за посетителите в интеракцията им с 9 спектакъла и 1 филм 
в предложената виртуална реалност.
Куратор на проекта е сценографката Огняна Серафимова, а ко- 
куратори са сценографите Хана Шварц и Петър Митев.
Следващото интервю е направено в навечерието на квадринале-
то. Препечатваме го от „Литературен вестник“, бр.12 / 27.03 – 
2.04.2019 г., с любезното съдействие на редакцията. 
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„КОНГЛОМЕРАТ“ НА 
ПРАЖКОТО КВАДРИНАЛЕ
При Огняна Серафимова – комисар на 
българското представяне на PQ 2019

Пражкото квадринале е най-големият 
световен форум за сценография и теат- 
рална архитектура. Вече над 50 години в 
продължение на 10 дни през месец юни в 
Прага се събират визуални артисти от 
78 страни, за да бъдат част от фести-
вала. След 2015 г. той получава признание 
от EFFE Awards като един от най-прес-
тижните световни фестивали. „Конгло-
мерат“ е името на интерактивния па-

вилион, с който България ще бъде пред-
ставена на Световното сценографско 
квадринале в Прага. 

Габриела Евстатиева: Какъв беше про-
фесионалният Ви път от участието в 
Прага през 2007 г. в модул „Студентска 
експозиция“ до ролята Ви на куратор 12 
години по-късно?
Огняна Серафимова: Пражкото квад-
ринале е най-големият форум за сцено-
графия в света и винаги ще присъства 
като основна тема и цел в академич-
ната среда и учебния процес на сту-
дентите по сценография. През 2007 г.  

а к т у а л н о

Конгломерат / от изложбата
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бях четвърти курс и ми предстоеше 
дипломиране, така че проектът, който 
направих и впоследствие представихме 
в Прага, беше дипломна работа – пър-
форманс, посветен на Вавилонската кула, 
с името „United shapes of Babylon”. В него 
участваха над десет колеги от Худо-
жествената академия, както и студен-
ти по режисура и актьорско майстор-
ство от НАТФИЗ, така че би могло да се 
каже, че това е едно колективно дело, 
един „протоконгломерат“. Пърформан-
сът беше приет изключително добре, а 
след премиерата му в България спечели 
наградата „Нови имена” на ТР „Сфума-
то” и участва в още два международни 
фестивала. Този опит показа, че Праж-
кото квадринале предлага изключителна 

възможност за студенти и професиона-
листи да представят свои творби и да 
създадат важни контакти с други техни 
колеги от цял свят. Националното пред-
ставяне на страните участници по тра-
диция е най-престижният изложбен мо-
дул и курирането на такъв проект е осо-
бено отговорна задача. Дванадесетте 
години, които отделят „Вавилонската 
кула“ и „Конгломерат”, са своеобразен 
„тест за доверие”, който проверява оп-
ределени качества преди делегирането 
на подобна отговорност. Надявам се, че 
предложението от  страна на секция 
„Сценография“ към СБХ да бъда комисар за 
българското участие на тазгодишното 
издание на PQ е знак именно за доверие и 
професионално уважение.

а к т у а л н о

Таблет  за разглеждане на изложбата /  
Бяха представени над 50 спектакъла на 29 сценографи
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Г.Е.: Каква е концепцията на „Конгломе-
рат“ и по какъв начин осмисля темите 
на тазгодишното издание на Пражкото 
квадринале?
О.С.: Темите на Пражкото квадринале за 
2019 г. са: „Трите коня на Нике”, „Трите 
фази на живота – Младост, Зрялост, 
Старост”, „Трите фази на творчест-
вото – Въображение, Трансформация, 
Памет“, с подтема „Сътрудничество” 
за изложбения модул на професионали-
стите. Допълнително условие на ор-
ганизаторите е „видимостта” и лип-
сата на затворени, обособени обеми в 
експозиционната площ. Тематичното 
разпределение на изложбените модули е 
логично: Въображение – студентската 
експозиция, Трансформация – професио-

налистите, Памет – архитектурата. 
Конгломерат означава съвкупност от 
различни по естество елементи. Визу-
ално павилионът е решен като ажурен 
купол – кошер, изграден от шестостен-
ни килийки. Той става организационна 
система, хранилище, дом на множество 
творения. Това са различните сценични 
и екранни произведения, които „живеят 
заедно” и в този смисъл доказват иде-
ята за „сътрудничество” (подтемата 
на изложбения модул). Трансформацията 
присъства на много нива във визуално и 
концептуално отношение – разглеждай-
ки изложбата чрез таблети, зрителите 
виждат един друг, трансформиран образ 
на реалния павилион. Трансформация се 
случва и при разглеждането на виртуално 
представените проекти – посетите-
лите трябва да сложат маски – глави на 
пчели с вградени VR очила, и сами се пре-
връщат в сценични образи. Формата на 
градивните единици и структура в архи-
тектурното решение са явна метафора 
на биологичността, деленето, фазите на 
развитие при пчелите, биомеханиката в 
нейния кинетичен и романтичен аспект.
Г.Е.: За такъв голям проект екипът е от 
изключително значение, – особено кога-
то говорим за употребата на върхови 
технологии (виртуална и добавена реал-
ност – VR и AR). Към кого се обърнахте 
при избора на екип и защо решихте да се 
спрете на точно този технологичен на-
чин на представяне на българските сце-
нографски постижения през изминалите 
6 години?
О.С.: „Конгломерат” е мащабен и амбици-
озен проект, иницииран от Съюза на бъл-
гарските художници. Зад него стои неве-
роятен екип от всеотдайни професио-
налисти, които вярват в стойността 
на начинанието. Те са Момчил Алексиев,  
Любомира Костова и Калоян Николов, 
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Mаските – глави на пчели с вградени VR очила 
за виртуална и добавена реалност
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които заснемат VR съдържанията; Злат- 
ка Узунова и Димо Чотров от VAR lab, 
които създават интерактивността, 
менютата, виртуалната галерия, доба-
вената реалност; Гергана Тилева и Геор-
ги Рафаилов – архитектите, работещи 
върху „еволюцията” на първичната кон-
цепция; сериозен екип от координатори 
– студенти театроведи, администра-
тори от СБХ, доброволци, партниращи 
организации и съмишленици. Това е реа-
лен конгломерат от хора, компетентни 
в различни сфери, работещи за една обща 
кауза – представянето на България на 
Световното сценографско квадринале в 
Прага. „Върховите технологии”, които са 
основен метод за представяне на самата 
изложба, са концептуално избрано израз-
но средство – те дават възможността 
много информация и визуален матери-

ал да бъдат организирани и достъпни 
за посетителите, без да се натоварва 
„визията” на павилиона. Друго свойство 
на виртуалната и добавената реалност 
като методи е, че позволяват един мно-
го посетивен и пълноценен контакт 
между зрителя и обекта. Тези качества 
са изключително важни за преживяване-
то на посетителите и предлагат един 
смислен прочит на мястото на техноло-
гията в изкуството. Над петдесет ре-
ализирани сценични и екранни проекта в 
шест различни сфери – драматичен те-
атър, куклен театър, опера, кино, танц, 
пърформативни изкуства, ще създадат 
„общата картина” на българската сце-
нография през последните шест години. 
Този широк поглед върху темата „Сцено-
графия“ има нужда от правилен и съвре-
менен език, а според мен това е именно 

Конгломерат / Българският павилион беше посетен от над 200 души на ден
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виртуалната и добавена реалност. 
Г.Е.: Освен изложбения модул, в който 
България участва с проекта „Конгломе-
рат“, има и други. Кои са те и кои творци 
ще бъдат представени?
О.С.: България ще бъде представена как-
то в изложбения модул на професионали-
стите с проекта „Конгломерат”, така 
и в студентската експозиция, където 
студенти от НХА, НАТФИЗ, НБУ и АМТИИ 
– Пловдив ще покажат своите инстала-
ции, курирани от Мира Каланова. Венелин 
Шурелов ще участва с хепънинг по ав-
торския си проект „Ротор”. В Българския 
културен институт в Прага ще бъде 
представена ретроспективна изложба 
на творчеството на арх. Иван Цонев, а в 

изложбен модул „Фрагменти” с подзагла-
вие „Живите легенди” ще бъде включена 
инсталация на Никола Тороманов.
Г.Е.: Какъв е приносът на проекта „Кон-
гломерат” за театралната общност в 
България, а и за другите, имайки предвид 
широкото представяне на жанрове?
О.С.: На първо място бих определила ро-
лята на „Конгломерат” като подчертано 
имиджов проект. Той защитава тезата, 
че българският театър може да говори 
чрез съвременен език. Друг важен принос 
е стартирането на първия виртуален 
архив на театралното изкуство у нас, 
който би помогнал за изследователска-
та и учебната дейност на студенти и 
теоретици на изкуството. В дългосро-
чен план обмисляме възможността про-
ектът да се превърне в международен 
и тази инициатива да даде възможност 
за междукултурен диалог. Спонсори на 
проекта, благодарение на които стана 
възможно осъществяването му, са: СБХ, 
САБ, НХА, НАТФИЗ, MOVE.BG, SAMSUNG, 
Cinemotion, UniCreditStudio, „Жанет 45“, 
StalkerStudio.

Въпросите зададе Габриела Евстатиева
Фотографии Теодора Тодорова
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ЛЕТОПИС НА ЕДНО
ДРАМАТИЧНО СЪБИТИЕ

В заключението към своето капитал-
но съчинение „Летопис на едно драма-
тично десетилетие“ Димитър Аврамов 
отбелязва горчиво, че в годините след 
1957 г. на критиката е отсъдена роля-
та на адвокат, вместо на съдия, като 
така тя се превръща „в публичен ласка-
тел, а нейната дейност – от честна, 
принципна (макар и опасна) преценка – в 
безвреден, но безсмислен флирт“. Позво-
лим ли си да погледнем обобщено нейна-
та официална изява в ХХІ в., готов съм 
да отстоявам твърдението, че тъкмо 
такава е тя и днес – издигаща лозунги 
на възхвала, импотентна, тиха. Рухнала 
от употреба куртизанка, която е загу-
била най-ценното – достойнството си. 
Леконравна блудница, която в обслужване 
на своя тесен кръг от клиенти е готова 
на всичко – „мята се върху амбразурата“, 
води безсмислени битки, създава арсенал 
от хипотези и компромати, от лъжливи 
обвинения и размити съждения, с които 
се стреми да дискредитира всеки инако-
мислещ ум. Такава е днешната критика и 
летописът на изложбата „Модернизъм и 
авангард. Българската перспектива“ в га-
лерия „Структура“ еднозначно ни го раз-
кри. Друг е въпросът искаме ли да поглед- 
нем случилото се в тази перспектива.
Изложбата „Модернизъм и авангард. Бъл-
гарката перспектива“ беше промотира-
на официално още на 21 май като събитие, 
което ще ни разкрие „скъсаната история 
на българския модернизъм и авангард и 
нейните невидими нишки“, като преди 
това, на 9 май, директорката на галерия 
„Структура“ Мария Василева презенти-
райки творбата на Ана-Люля Симидова-
Праун от 1924 „Без заглавие (Геометрична 
композиция)“ (темпера, дърво, 40 х 31 см), 

която сетне се превърна в своеобразно 
лице на изложбата, обяви, че предстоя-
щият проект поставя въпросите: „Къде 
са корените на съвременното изкуство? 
Има ли какво още да се открива и какви 
ще бъдат промените в разказа?“. Ес-
тествено, това предизвика радостно 
очакване, особено в изкуствоведската 
общност, която реагира искрено още в 
този момент, дефинирайки инициати-
вата за „Находка!“. На 22 май галерията, 
домакин на събитието, беше наводнена, 
но това, съвсем професионално, не стана 
повод за отменяне или отлагане на от-
криването на експозицията. На 24 май 
екипът, подготвил представянето на 
колекцията, събирана от Николай Недел-
чев „през последните 6 години“ с творби, 
запълващи „бели петна в историята на 
българското изкуство“, творби, чието 

Каталог към изложбата „Модернизъм  
и авангард. Българската перспектива / 
Koлекция на Николай Неделчев“, София 2019
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място според организаторите е „в дър-
жавните художествени музеи“, презен-
тираха и корицата на каталога: „Нашият 
принос към него [празника на българската 
просвета и култура и на славянската 
писменост – 24 май] е и каталогът към 
новата ни изложба... В него има текстове 
от Николай Неделчев, Ирина Генова, Бо-
рис Данаилов, Биляна Борисова, М[ария]. 
В[асилева]., много репродукции и биогра-
фични данни на художниците; дизайн На-
дежда Олег Ляхова“. Тогава специалисти и 
приятели на галерията съвсем заслужено 
изтъкнаха, че „по-голяма манифестация 
от издаването на този каталог – здраве 
му кажи!“ (Петър Батолов) и „наистина 
важна изложба и (по-)важен каталог към 
нея“ (Илина Коралова).
Денят на откриването бе 30 май и още 
сутринта в ефира на БНТ, в предаването 

на „Kултура.БГ“, бе отделено подобава-
що място на изложбата. Ирина Генова и 
Николай Неделчев бяха поканени в студи-
ото да „повдигнат завесата“ към излож-
бата и онова, което предстои да видим 
вечерта, а именно – колекция, „събира-
на кратко, но с ентусиазъм“, в която са 
включени произведения на едни от най-
ярките имена в българския модернизъм 
и авангард като тези на Мирчо Качулев, 
Гео Милев, Николай Райнов, Сирак Скит-
ник, Иван Бояджиев, Жорж Папазов, Ни-
колай Дюлгеров, Иван Ненов и др. Воде-
щият предаването Михаил Заимов бла-
годари на колекционера, че е „имал окото 
да събере това нещо“. От разговора 
стана ясно, че част от творбите са при-
добити от Сърбия и са били в състава на 
колекцията на Синиша Паунович. На запис 
със свой коментар в ефира бе включена и  
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Откриване на изложбата „Модернизъм и авангард. Българската перспектива“ 
Николай Неделчев, доц. Мария Василева, проф. Ирина Генова, доц. Борис Данаилов
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Мария Василева. Тя разкри, че „преди годи-
на и половина Николай Неделчев ме покани 
в своите депа да видя една по-странна 
част от неговата колекция… В момента, 
в който аз видях тази сбирка от модер-
ни български автори, веднага си казах, 
че това е нещо изключително важно не 
само заради качеството на работите, 
не само заради това, че някои от худож-
ниците почти не бях чувала, а защото 
осъзнах, че има едно огромно бяло петно 
в историята на българското изкуство, 
което трябва да бъде попълнено“. От-
криването вечерта бе шумно, а на него 
присъстваха и множество изкуствове-
ди, които рядко могат да бъдат видени 
на откривания на изложби. Още същата 
вечер, докато на представянето на про-
екта говори част от екипа, работил по 
него, в частните разговори между от-
делни гости на събитието се появи те-

мата за наличието на смущаващо много 
фалшификати, тема, която се явява чес-
то при представянето на подобни екс-
позиции, в които са включени творби и 
от частни колекции. Това, разбира се, не 
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Откриване на изложбата

Николай Дюлгеров / Без заглавие  
(абстрактна композиция), 1922 
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помрачи празника и ласкателствата из-
пълниха пространството на галерията. 
По думите на Мария Василева, за работа-
та по проекта, трябва да се отбележат 
„изключително професионалното мнение 
и експертна оценка на проф. Ирина Гено-
ва, стабилното присъствие на доц. Борис 
Данаилов, много точните намеси на д-р 
Биляна Борисова“. И ето, че след „повече 
от 15 месеца концентрация на изкуство-
ведческа мисъл“ изложбата и каталогът 
са факт. „От самото начало – продължи 
Мария Василева – аз не исках това да бъде 
една красиво подредена изложба. Исках да 
направим така, че да изведем важни въ-
проси и този проект, макар че не изчерп-
ва цялата тема, поне да постави някои 
от проблемите, които касаят и истори-
ята на българското изкуство и въобще 
българската история и историята ни 
като общество като цяло… Дали това, 
което е българска история на изкуство-
то изобщо е меродавно? Ето, оказва се, че 
това може би не е съвсем така. Появяват 
се нови имена, нови работи. Хора, за кои-
то някъде сме чели, но работите не сме ги 
виждали, не знаем нищо. И това наисти-
на ми дава някак си увереност и надежда, 
че пластът на българския модернизъм е 
много по-богат, много по-широк.“ Ирина 
Генова изрази твърдението, че „това е 
една изложба, която отваря врати“ за 
българския модернизъм, към който според 
изследователката „художествените му-
зеи в България не са проявявали интерес“. 
И. Генова е на мнение, че представяната 
в изложбата „колекция предизвиква и про-
меня, държа да подчертая, променя об-
ществените нагласи…, остойностявайки 
артистични обекти, повечето от кои-
то до този момент не са познати. Те не 
са в музеите ни поради особеностите в 
обществото ни и на обществените цен-
ности“. В изказването си Борис Данаилов 

обърна внимание на „няколко приносни мо-
мента, които съществуват в изложбата 
– това, че е нова и че има нови работи, 
има неизвестни творби… са само една 
страна на въпроса. Това е една изложба, 
която очертава двете полета, които 

Иван Бояджиев / Без заглавие  
(композиция), 1961 

Анна-Люля Симидова-Праун / Без заглавие 
(композиция), 1924 
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са неизвестни, но които се предполага, 
че ще предизвикат едно по-задълбочено 
изследване и промяна на парадигмата“, 
парадигма, силно повлияна от идеологи-
ческите концепции на 80-те години на 
миналия век. Според Данаилов второто 
поле е свързано с това, че изложбата раз-
крива „една много по-тясна обвързаност 
на българското изкуство със световните 
тенденции, от това, което сме подози-
рали“. Изкуствоведът е на мнение, че 
всичко това разкрива, че „разривът в 
художествените процеси след Втората 
световна война е много по-драмати-
чен, по-силен и могъщ от това, което 
сме считали досега. Това също е важно и 
това също би променило изследовател-
ската нагласа“. А в заключение изтъкна, 
че „трябва да благодарим на Ники, че е 
човекът, който първи се досети, избра 
много прецизно това поле на колекцио-
нерски интерес“. В изказването си колек-
ционерът Николай Неделчев продължи с 
благодарностите, като на първо място 
посочи името на Диана Райнова, която е 
дала „началния тласък“ за създаването на 
колекцията. На второ място той благо-
дари на „Бисера Йосифова, която в един 
момент видя моето депо и каза: „Виж 
какво – това трябва да го покажеш!“. Аз 
казах, че имам още какво да събирам, но 
тя каза, че и това е достатъчно“. Имен-
но така се стига до раждането на проек-
та „Модернизъм и авангард. Българската 
перспектива“.
В следващите дни изложбата бе отразена 
в десетки медии, а на 4 юни във фейсбук 
профила си Мария Василева ни поздрави с 
„възрожденска композицийка от студи-
ото на БНР (с Ива Дойчинова и Николай 
Неделчев, с които говорим за изложбата 
„Модернизъм и авангард. Българската 
перспектива“ в галерия „Структура“.
На 6 юни, като част от съпътстваща-

та изложбата програма, бе представена 
камерната експозиция с творби на Йова 
Раевска с изявлението, че като „ученичка 
на Стоян Райнов тя е ярък пример за това 
как модерната традиция се предава през 
десетилетията (независимо от обстоя-
телствата)“. Тук си позволявам да при-
помня, че голямото завръщане на Йова 
Раевска на художествената сцена у нас се 
състоя още предната година със своеоб-
разна ретроспективна изложба „Гласът 
на глината“, реализирана в Националния 
етнографски музей под ръководството 
на изкуствоведката Виолета Василчина. 
Изложбата бе съпътствана и от каталог. 
На 7 юни в печатното издание „Капитал“ 
се появи и коментар към експозицията в 
галерия „Структура“ от Стефка Цане-
ва, озаглавен „Моментът на българския 
модернизъм“. Според авторката, която 
тази година бе удостоена с наградата 
за критика за 2018 г. на Института за 
съвременно изкуство, „след като посе-
тителят е разгледал изложбата, удивил 
се е поне десет пъти, че нещо такова се 
е случвало в българското изкуство, въ-
просът „защо тук“ става натрапчив и 
фрустриращ. Защо тези творби ги няма 
в музеите? Защо тази изложба не е в На-
ционалната галерия например? Частната 
инициатива е чудесно нещо, но не е ли 
функция именно на музея да историзира, 
да преоткрива, да пази паметта и да за-
пълва белите петна?“.
На 11 юни в 22:53 ч., след 48-часова работа 
по текста на публикацията си „За борба-
та с двете големи „Ф“-та в българското 
изкуствознание“, изпратих статията 
на главния редактор на Портал „Култу-
ра“  Тони Николов. Позволих си да под-
готвя текста, защото още на 4 юни бях 
депозирал молбата си за освобождаване 
на работното си място като уредник в 
СГХГ, което ми даваше възможност да 
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създам подобен критичен текст, без да 
въвличам в конфликт институцията, в 
която съм ангажиран като куратор от 
януари 2012 г. На 12 юни в 16:15 ч. на елек-
тронната платформа „Клуб Z“ бе публи-
кувано мнението на доц. Ружа Маринска 
– „Голяма част от произведенията в га-
лерия „Структура“ не са автентични“. 
Четири часа по-късно, след настояване 
от моя страна, Тони Николов публикува 
изпратения от мен предишната вечер 
текст. Още на 13 юни получих покани да 
препотвърдя в други електронни медии 
мнението си по създалия се казус, които 
отхвърлих както заради предстоящо-
то откриване на важна изследователска 
изложба, по която съм работил в екип с 
други изкуствоведи, така и защото не 
желаех случаят да излиза извън професио-
налния разговор и тон. Отново на 13 юни, 
малко преди полунощ – в 23:50 ч., във фейс-
бук профила си Антон Стайков публикува 
следния коментар: „Рисунка с атрибуция 
„Сирак Скитник, между двете войни“ и 
корица за The Kama Sutra на издателство 
Penguin books, наши дни“. Още на 14 юни 
разкритието на А. Стайков намери мяс-

то в електронни публикации, а следобеда 
същия ден бях поканен да взема участия в 
дискусии по темата в ефира на БНТ, bTV 
и Нова телевизия, които продължиха да 
ми бъдат предлагани и през следващите 
няколко дена и които със същите моти-
ви продължих да отхвърлям, а успоредно 
с това растеше и броят на откриваните 
първоизточници на един особен вид фал-
шификати, които бих си позволил да оп-
ределя като „плагиатски фалшификати“, 
показани в галерия „Структура“. Откри-
вани като на игра с приложението за тър-
сене на изображения на Google. Пак на 14 
юни ученик от Художествената гимназия 
в София разкрива, че в изложбата в гале-
рия „Структура“ на Мирчо Качулев е при-
писано плагиатство на творба на френ-
ския графичен артист Кристоф Луи (Киб), 

а к т у а л н о

Малика Фавр (Malika Favre) / Корица за „The 
Kama Sutra“, издателство Penguin books, 2012

Рисунка от изложбата / В каталога фигурира  
като „Сирак Скитник / Сън еротика“
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(Christophe louis Quibe) в който той уве-
ковечава образа на актрисата Глен Клоуз. 
Междувременно от галерия „Структура“ 
бе пуснато прессъобщение за предстоя-
ща на 19 юни, вторник, от 17 ч. „среща-
разговор с проф. Ирина Генова на тема 
„Модернизъм/Авангард: обмен на погледи, 
образи и идеи; свързвания, неосъществе-
ни проекти и отложени срещи“. На 15 юни 
журналистът Емил Георгиев успява да се 
свърже с авторката на разкритото от 
Антон Стайков плагиатство от рисун-
ката на художничката Малика Фавр, из-
ползвана от Penguin books за изданието 
им „The Kama Sutra“, плагиатство, при-
писано на Сирак Скитник и експонирано 
в галерия „Структура“. Е. Георгиев пуб-
ликува отговора на авторката на сайта 
„Площад Славейков“ същия ден: „Разбира 
се, че това е фалшификат. Очевидно в 
България има скандал, тъй като някой 
е копирал моята скица и е добавил под-
писа на художника. Срамно, наистина…“ 

Още същия ден, отново в сайта „Площад 
Славейков“, бе оповестена информация 
и за други „плагиатски фалшификати“, 
приписани на други български художници 
– творба на Ернст Лудвиг Кирхнер като 
такава на Гео Милев, на Коломан Мозер – 
на Харалампи Тачев, на Йозеф Кунстман 
– на Мирчо Качулев. На 15 юни в 18:59 ч. 
Мария Василева излезе с обръщение във 
връзка с направените разкрития: „Неза-
висимо от предоставените сертифика-
ти и реставрационни протоколи, не из-
ключвам наличието на фалшификати. На-
чинът, по който се разразява скандалът, 
ме навежда на мисълта, че става дума за 
провокация, насочена към конкретни хора 
от екипа на проекта. Не изключвам и опи- 
ти да се минира цялостната промяна на 
статуквото в българското изкуство“. 
Разкриваните плагиатски фалшификати 
обаче продължиха да нарастват, а с това 
и напрежението, което създаде преце-
дент и разговорът се пренесе в радиото, 

а к т у а л н о

Гео Милев / Без заглавие (композиция с фигура) (вляво) и „Вярност I“  
(винетка за поканите за пролетния бал). Страница 115 от каталога
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телевизията и печатните медии. На 16 
юни във всекидневниците „24 часа“ и 
„Труд“, в ефира на bTV и Нова телеви-
зия се появиха обширни коментари за 
случилото се, а на 17 юни бе публикуван, 
отново в електронния Портал Култура, 
вторият ми текст, свързан с произхода 
на колекцията на Николай Неделчев, при-
веждайки аргументи в опровержение на 
твърдението, че част от произведени-
ята от колекцията произхождат от Бел-
град от сбирката на сръбския журналист 
и преводач Синиша Паунович. Същия ден 
бе отменена предстоящата след два 
дена в галерия „Структура“ лекция на 
проф. Ирина Генова. В разговора по скан-
дала на 18 юни се включи и Кристоф Луи 
Киб, чиито две творби – портретът 
на Глен Клоуз и „Вечен идол“, са станали 
обект на плагиатство. 
Пак на 18 юни галерия „Структура“ беше 
затворена „поради насрочени срещи с 
медиите“. Сутринта в ефира на БНТ Ни-
колай Неделчев обясни: „Освен това сме 
свалили нещата и ще ги съхраним като 
веществени доказателства, сложили сме 
разпечатки на това, което е било, все пак 
за да се види кои са били свалените неща, 
упоменато е, че са свалени, тъй като са 
обект на измама“. Появи се коментар, 
публикуван от изкуствоведката Анжела 
Данева, от сина на художника Николай 

Дюлгеров, според когото творбите на 
баща му „са абсолютно и със сигурност 
фалшификати и наистина ужасни“. По-
сетителите на 19 юни сами се убедиха в 
казаното от колекционера – плагиатски-
те фалшификати бяха свалени, а на сайта 
„Клуб Z“ се появи горчивият коментар на 
внука на Гео Милев – проф. Андрей Авра-
мов: „Гео Милев е представен като пла-
гиат в очите на публиката“. Същия ден 
в ефира на „Дарик радио“ изследователят 
на българското изкуство и куратор в 
СГХГ Красимир Илиев в разговор по тема-
та за фалшификатите в галерия „Струк-
тура“ фино отбеляза, че за да се занимава 
човек с изкуство, трябва да е въоръжен 
с три качества – дарба (талант), обра-
зование и скромност. Според него екипът 
работил по проекта, е „катастрофирал 
поради причината, че малко или много не 
притежава тези три качества“. На 20 
юни изкуствоведката Галина Декова при-
веде важни аргументи, даващи безспорни 
основания показаните в изложбата твор-
би на Борис Елисеев да бъдат определени 
също като фалшификати. 
Ако се постараем да съберем всички пуб-
ликации и коментари по случая „Струк-
тура“, със сигурност ще ни трябват 
стотици страници, за да ги поберем в 
едно издание, но накратко – стана ясно, 
че Николай Неделчев, със съдействието 
на реставратора доц. Стефан Белиш-
ки, който е обгрижил и възвръщането 
на блясъка на някои от произведенията, 
включени в изложбата, се е сдобил с пап-
ката с плагиатски фалшификати, припи-
сани на български модернисти и показани 
в експозицията „Модернизъм и авангард. 
Българската перспектива“. Именно те 
станаха повод на 20 юни шумно откри-
тата изложба, която трябваше да про-
дължи до 27 юли, да бъде още по-шумно 
окончателно закрита, когато Георги  

а к т у а л н о

Рисунката в изложбата (ляво) и оригинал на  
Ернст Лудвиг Кирхнер, 1909 (moma.org)
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Лозанов заяви експертно, че „скандалът е 
удар и срещу кръга от артисти и изкус-
твоведи около Института за съвременно 
изкуство, защото към него принадлежи и 
Мария Василева. Те, след като бяха меж-
дународно разпознати, се опитаха да 
придобият институционална власт и в 
страната, което предизвика съпротива 
в част от гилдията, политически подкре-
пена от бившия министър на културата. 
На принципа „Къде го чукаш, къде се пука“ 
фалшификатите в „Структура“ трябва 
да бламират кандидатурата за директор 
на Националната галерия на Яра Бубнова. 
Тя е лице на кръга и отдавна се търсят 
начини да бъде отстранена“. Разговорът 
се концентрира около доказаните фал-
шификати, сезиране на прокуратурата, 
преднамереност на фалшификатите, 
измамени изкуствоведи, прокарана бе 
дори и идеята, че така показаните в из-
ложбата съмнителни творби е трябвало 
да бъдат откупени за колекцията на На-
ционалната галерия. И в следващите дни 
видяхме как когато гръм удари, ехото за-
глъхва в неочаквани нюанси. 
На 21 юни критикът и културолог Кирил 
Василев обяви от челната страница на 
вестник „К“ създалия се скандал за шанс, 
а изкуствоведът Филип Зидаров оповес- 
ти на 23 юни в ефира на bTV, че според 
него става дума за „акция на някой с ко-
лосално чувство за хумор, диво, който е 
създал една цяла колекция, с която в един 
момент, знаейки, че това ще бъде разкри-
то почти веднага, си прави една шега“. 
Казано по друг начин, „Случаят Структу-
ра“ много бързо бе угасен и препотвърди 
думите на немския историк на изкуство-
то Макс Фридлендер от 1946 г.: „Рядко се 
случва дискусиите и разногласията по по-
вод на фалшификати да продължат дълго. 
Типичното развитие на неща е следното: 
произведението изниква от мрака, пре-

дизвиква възхищение, после прозират ис-
тината, порицават го и то потъва в не-
битието. Подир себе си оставя само мъл-
чалив срам у причастните и снизходител-
на усмивка у непричастните“. На 27 юни 
на електронната платформа „Въпреки“ 
бе публикуван и коментарът „Топуркане 
на изкуствоведски и колекционерски кра-
чета“ на Калин Николов, уредник в Нацио-
налната галерия. В него изследователят 
направи важно уточнение: „Специалисти-
те, участващи в съставянето на катало-
га, са отговорни за становищата си там, 
в случая изградени на непроверена основа. 
Колебая се да напиша „съчинили станови-
щата си“, но го добавям с колебание глав-
но поради мощната вълна остри критич-
ни удари, на които бяха подложени вече, а 
и тепърва им предстоят… Предчувстван 
е моментът да бъде доказано дали тях-
ното становище е грешно поради заблу-
да, или е направено заради определени 
интереси, било то и чисто научни. Редно 
е при такъв случай да бъдат извадени на 
светло имената на продалите въпросни-
те картини, както и на онези, които са 
дали мнение, че са автентични. Особено 
любопитен ще е случаят с лицата, създа-
вали хипотезите на въпросните творби. 
Струва ми се, че те не са само един човек, 
посочван до момента. Защото в Нацио-
налната галерия бяха носени от съвсем 
друг търговец две творби с цел иденти-
фикация, представени в изложбата, и бе 
намерено, че тяхната автентичност е 
под съмнение. Тези творби не са от про-
словутата „онази“ папка“. В заглъхващия 
разговор по „Случая Структура“ на 30 
юни се включи и художникът Недко Сола-
ков, който със завидното си чувство за 
хумор отбеляза иронично в ефира на bTV, 
„че не четем достатъчно Кама Сутра, за 
да знаем“, че творбата от корицата на 
изданието на Penguin books e дело не на 
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Сирак Скитник, а на художничката Малика 
Фавр. Той е на мнение, че случилото се в 
галерията ще се превърне в „анекдот в 
бъдеще от това, както вече казах, което 
се случва и в най-добрите семейства“. На 
1 юли на сайта ficusart.com бе публикуван 
и общ поглед на Филип Зидаров, разширя-
ващ даденото от него становище на 23 
юни. В този опит за „Структуриране на 
скандала в Галерия Структура“ авторът 
прави важни обобщения: „Нарушаването 
на концептуалната програма на галери-
ята, вероятно заради изкушението да 
станеш част от „голямо откритие“, се 
оказа нещо по-лошо от провал: оказа се 
грешка… Прокламирани като досега не-
известни за изкуствознанието творби, 
призвани да пренапишат историята на 
българския модернизъм (и подсказващи 
кои ще са летописците на тази нова 
история), те всъщност са елементарно 
поднесени реплики… За разкош или въз-
можност за допълнителна веселба в „ко-
лекцията“ фигурират и „творбите“ на 
десетки от включените в експозицията 
имена на български художници, към чие-
то познато творчество те са крещящо 
несъвместими стилистически или като 
почерк, умение и образен диапазон (Иван 
Ненов, Киро Маричков, Борис Елисеев, Ни-
колай Дюлгеров и т.н.)… механиката на 

събиране и поднасяне на изложбата „Мо-
дернизъм и авангард. Българската перс-
пектива“ е скеч и постановка с колосални 
измерения…“

Дълбоко убеден съм, че зад „Случая Струк-
тура“ голямата тема не е тази за фал-
шификатите, с която се бори светът 
на изкуството и която, ако българските 
съвременни експерти откриват едва 
сега, е действително тъжен факт. Дори 
у нас това е въпрос, повдиган много-
кратно дори в социалистическа България, 
макар и с идеологическа украса, но далеч 
по-професионално, отколкото го правим 
ние сега с незнайно каква украса. Доста-
тъчно е само да разлистим направените 
преводи на автори като цитирания Макс 
Фридлендер или отпечатани публикации 
на Христо Ковачевски, за да се разкрие 
пред нас така „премълчаваният“ според 
някои изкуствоведи проблем за фалши-
фикатите и респективно обвързаните 
с тях пазар на изкуството, търговците 
и колекционерите. Не, в „Случая Струк-
тура“ голямата тема е тази за българ-
ското изкуствознание и в частност за 
историята на изкуството и критиката. 
И докато не го съзнаем и не инициираме 
професионален разговор за всичко това, 
ще продължаваме да скачаме от локвата 
в блатото. Но комфортът на мълчание-
то е далеч по-удобен, нали? Комфортът 
на шушуканията, на неаргументирани-
те свободни разговори, докато си пием 
бирата в лятната жега, на писането из 
фейсбук за обидени, огорчени, разочаро-
вани, нападнати, „хвърлени на кучетата“ 
изкуствоведи.
Или, както пишеше в един стар текст: 
„Казах, чухте, знаете, съдете!“ 

Пламен В. Петров
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„ЗОНИ НА КОНТАКТ“ 
В АРТ ЦЕНТЪР – ИЛИНДЕНЦИ
1 – 15 юни 2019 г.

В Арт център – Илинденци, община 
Струмяни, се проведе първият етап от 
проекта „Зони на контакт“ на фонда-
ция „Поддържане на изкуството в Бъл-
гария“. В него взеха участие Красимир 
Методиев, докторант във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, и студентите от 
НХА Добромир Бонев, Елена Гуглева, Ди-
митър Николов и Кремена Жобова. Сред 
единствения по рода си Скулптурен парк 
в България и внушителната колекция на 
български и чуждестранни скулптори 
младите автори работиха по тема „Ка-
менна пластика“, като част от твор-
ческата задача бе да се потърси синтез 
на пластичните обекти с естествена-
та среда на Скулптурния парк и непов-
торимите природни дадености. Под ръ-
ководството на своите преподаватели 

проф. Стефан Лютаков и доц. Цветослав 
Христов те имаха възможност да при-
ложат на практика усвоени по време на 
академичното си обучение знания в усло-
вията на една реална творческа задача, 
експериментирайки с различни техники 
и похвати в интерпретацията на тра-
дициите на каменната и орнаментална-
та пластика по нашите земи. 
Създадените по време на творческа-
та резиденция произведения ще бъдат 
експонирани в откритите простран-
ства на Арт центъра от 15 юни до 15 
юли 2019 г., а през месец ноември ще бъ-
дат представени в галерията на СБХ на  
ул. „Шипка“ 6.
Проектът се реализира с финансова-
та подкрепа на програма „Дебюти“ на 
Национален фонд „Култура“ в парт-
ньорство с фондация „Арт център – 
Илинденци“, Националната художест-
вена академия и Съюза на българските  
художници.
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Елена Гуглева и Кремена Жобова по време на работа

Кадри от пленера
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НАПУСНА НИ ГЕОРГИ ШАПКАРОВ

Отиде си един много ценен човек за нашето изобразително 
изкуство, който не бе художник. Но той даваше човешки 
израз на света на изкуството ни и с честността, волята и 
културата си. Умееше да внася равновесие. Присъствието 
му пресяваше действителността и оставяше свидетел-
ства за съкровени аспекти от истината в творческия жи-
вот. Може би затова изразът „отиде си“ е несправедлив. 
Напротив, мястото му тепърва ще подчертава проникно-
веността на неговото живо присъствие. 

Георги Шапкаров е роден през 1935 г. в Плевен. Обиква ли-
тературата и историята – контактите му с книгите му 
разкриват проникновеността на хубавото слово, своеоб-
разието на таланта, далновидността, проницателността 
на артистичното убеждение. "Още в гимназията започнах 
да се зачитам в Емил Зола, Бранислав Нушич, Зошченко, 
Пришвин, Илф и Петров, Бунин, Талев, Ерих Мария Ремарк…" 
– ми е казвал, знаел е наизуст стихове от различни поети. 
Завършва Икономическия институт във Варна и специал-
ност „История” в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. Знания, които способстват наблюденията му 
върху механизмите на ежедневието, факторите на власт-
та, онези диалози с обикновените хора чрез нареждане 
по високоговорител, линеенето на системата, предста-
вителното лицемерие към хората на труда, на важните 
към неважните граждани… Тази му позиция ще доведе и до 
следното: уволнен е като кореспондент на вестник „Труд“. 
Заради недоверие във възгледите му и заради „общуване“ 
със забранени форми на свободомислието като книгите на 
Солженицин. 

i n  m e m o r i a m
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Може би благодарение на този обрат Георги Шапкаров 
търси работа и намира такава в системата на Съюза на 
българските художници. Отстрани погледнато, би тряб-
вало да заживее в нещо, за което по израза на Брехт изкус- 
твото е основна реалност. Но всъщност попада в свят-
притча, изпълнен от особености. Там видимо и невидимо 
зараждат отчуждения, абсурди, трупат се деформации. От 
друга страна обаче, именно богатството на творчески из-
яви му дава шанса да бъде и полезен градител, да доизграж-
да мостове от контакти с журналисти и издания, да под-
помага медиите с необходимата информация, да разкрива 
сърцевината на творческия кипеж. Да представи цялата 
творческа общност… Разбира се, очевидно е, че в конгло-
мератите от личности проблемите са много: носят ли ня-
каква вълшебна частица в себе си тези хора, способни ли 
са на големи, най-често драматични послания, ненагласено 
новаторство. При такива въпроси един честен поглед е ви-
наги от голяма полза. Защото паметта на написаните слова 
не е достатъчна, нито постоянните пледоарии на успехи-
те са достатъчно убедителни, чия ли трезвост няма да се 
обърка сред шума на честите празници, юбилеи, дипломи и 
награди...

И художниците откриват в негово лице, в лицето на Георги 
Шапкаров, именно необходимия човек. Приятел и помощник. 
Слушал съм скулптора Никола Терзиев, дошъл от Русе с важ- 
ни за него документи, да казва: „Уговорили сме да се видим с 
Шапкаров. Само той може да ми помогне“. Дни след това съм 
чул абсолютно същите думи от Александър Дяков… Десет-
ки и стотици са такива свидетелства. През април трябва-
ше да пътува до родния си Плевен, пътуваше така често 
из цялата страна, за изложбата на своя приятел Юри Буков. 
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Бе поканен да я открие. Но проблемът със здравето… И не-
зависимо дали сме имали привилегията да познаваме Георги 
Шапкаров приживе, загубата му се чувства не толкова като 
загуба на човек от или около гилдията, а като липса на скъп 
приятел. Неслучайно в сайт, по негов повод, изкуствоведка-
та Доротея Соколова писа: „Той беше легенда!“ 

Именно присъствието му в системата на художниците 
подчертава правилото, че за да си добър творец, трябва да 
си своеобразна личност, и уважаваше тяхното себеизразя-
ване, с което извисяват и своето, и нашите състояния. Той 
вярваше, че за много хора изкуството е самият им живот.

Ще има много причини да говорим пак за него. 

Бих искал да акцентирам върху книгите на Георги Шапкаров 
за Димитър Казаков. Книги, които събират ценни мисли на 
големия художник, разкриват абсолютната му нестандарт-
ност. Сякаш двамата са имали общо сърце и памет за всич-
ко. И къде другаде освен из тези страници Казаков се връща 
в своето детство, в ранната си младост, а по-сетне и в 
зрелостта си, за да разберем точното му зрение към време-
то ни. Ще ми се да напомня нещо, което и Георги Шапкаров 
подчертаваше с цитат от самия Казаков: „Разкъсайте пла-
катите, прегърнете децата и завещайте любов“.

Калин Николов

i n  m e m o r i a m
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ГЕОРГИ ШАПКАРОВ (1935 – 2019)

Всеотдаен приятел на много български творци, отдал го-
дини от живота си на българското изкуство, пример за до-
бър колега. Дългогодишен служител на СБХ.

ПЕТЪР КРУМОВСКИ (1927 – 2019)

Петър Крумовски е роден в село Крумово, Варненско. През 
1956 г. завършва живопис в Художествената академия при 
професорите Ненко Балкански и Панайот Панайотов. За-
почва работа в Окръжния кооперативен съюз в София, къ-
дето работи до своето пенсиониране през 1987 г. Работи 
в областта на пространствения дизайн – проектирал е 
интериор, екстериор и визуална комуникация на търгов-
ски обекти от различен характер. През 2007 г. в галерията 
на СБХ „Шипка“ 6 е представена юбилейна изложба на Пе-
тър Крумовски. Същата година е издадена и стихосбирка-
та му „Протест”, която включва и репродукции на негови 
творби

ТЕОДОРА БОЯДЖИЕВА (1933 – 2019)

Теодора Бояджиева е родена в София. Завършва специал-
ност „Театрален декор и костюми“ в Художествената 
академия през 1957 г. Специализира два пъти в модна къща 
„Жак Естрел“ в Париж. Работила е като текстилец, деко-
ратор, редактор в сп. „Лада“ и дизайнер на дамско, мъжко и 
детско облекло в Центъра за нови стоки и мода, главен ху-
дожник в Министерството на леката промишленост. Ав-
тор е на 60 колекции облекла, с които е представяла Бъл-
гария в Париж, Осло, Хавана, Москва, Прага, Милано, Берлин, 
Кьолн и Виена. Автор на книгата „Азбука на модата“ (1965). 
Носител на многобройни награди и отличия за дизайн.
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НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА (1936 – 2019)

Незабравка Иванова е сред най-авторитетните истори-
ци на изкуството в България, изявен специалист в облас-
тта на социологията, културно-историческите фактори 
и теорията на дизайна.

Завършва изкуствознание в Карловия университет в Пра-
га през 1962 г. Автор е на десетки научни публикации и на 
книгите „Промишлена естетика“, „История на дизайна“ и 
„От занаята към дизайна“. Наред с научната си дейност 
преподава в Художествената академия. Още от създава-
нето през 1973 г. на секция „Дизайн“ към СБХ участва в 
ръководството и работи за популяризирането и разви-
тието на дизайна.

ВЕНЕТА БОЯНОВА ТАШЕВА-ЦАКОВА (1947 – 2019)

Венета Боянова Ташева-Цакова е родена в София. Завърш-
ва техникум по текстил, след това Художествената ака-
демия, специалност „Текстил и мода“, в класа на проф. Ма-
рин Върбанов. Член на секция „Дизайн“ от 1989 г.

Работи като художник в областта на текстила и в тек-
стилната индустрия. Завеждащ дизайнерско бюро в „Па-
мукотекс“. Стотици нейни десени са внедрени в произ-
водството на тъкани. Участва в множество изложби на 
текстилен дизайн и стенен килим в България и няколко 
европейски страни.

i n  m e m o r i a m
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