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Награди от национална изложба – биенале „Приятели на морето”

СБХ ще получава в продължение на една година информациония бюлетин от Международната асоциация за монументална скулптура (AIESM) Подробната информация за скулптурни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си
внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).
СБХ ще получава в продължение на една година бюлетин CALL FOR ART, съдържащ информация за международни конкурси, биеналета, симпозиуми, резидентски програми и други
в областта на визуалните изкуства. Подробната информация за тези събития, адресите и
статутите за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след
поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).
СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при
следните условия:
• членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС.
ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете на
СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. При
заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава пароли
за достъп – по електронна поща, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ след
проверка за платен членски внос.
Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен.
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.
Резултати от конкурса за пребиваване в ателиетата на Сите де-з-ар, Швандорф и Мюнхен
На 19.09.2014 г. комисия-жури в състав: Десислава Минчева –председател и членове: Андрей
Москов (скулптура), Йоанна Кемилева (керамика), Дима Каприева (текстил), Йордан Йорданов
(дърворезба), Деля Чаушева (живопис), Емануела Ковач (графика и илюстрация), Божидар
Йонов (графичен дизайн), Борислав Кръстев (бижута), Антон Стайков (комикс), Галина Декова
(критика) и представител на КК на СБХ – Велислав Минеков, разгледа представените творби и
документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2014 г. в Сите де-з-ар, Париж, Швандорф – Германия, Мюнхен, Германия, както следва:
• Сите де-з-ар: Венелин Божидаров Иванов, Веселин Дамянов – Вес, Стойко Даскалов, Румен
Панайотов, Николай Сърдъмов, Дончо Захариев, Веселин Начев, Петър Маламатенов, Снежана
Неделчева-Генова, Генчо Накев, Моника Найденова, Радослав Мъглов. Резерви: Илиян Колев
и Александър Въчков
• Швандорф: Венера Константинова-Шаренкова, Бисера Вълева. Резерва: Владимир Пенев
• Мюнхен: Моника Попова, Десислава Денева, Мариела Маламатенова
Художникът Любен Зидаров беше удостоен със специалната награда на Столична община,
която му беше връчена на 17 септември, в Денят на София
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Награди от национална изложба – биенале „Приятели на морето” – 2014:
• Награда за живопис – Долорес Дилова, „След лятото 1”
• Награда за скулптура – Гълъбин Христов, „Останки”
• Награда за графика – Васил Колев – Васило, „Моите къщи 1”
• Награда на СБХ за млад художник – Николай Ангелов – Гари, „Дом”
• Награда на галерия „Алфа арт” със седалище Ню Джърси – САЩ, БХГ и Дружество на
бургаските художници - Дора Славова, „Морето винаги е между нас”
• Награда на грандхотел „Поморие” – Румен Панайотов, „Море”
Награди от изложба – биенале „Тенец”, Монтана
На 29 септември комисия в състав: Димитър Грозданов – председател и членове: Мирена
Златева и Пенка Минчева разгледа и определи следните награди:
• Награда на СБХ – Мартин Георгиев, „Лампа”
• Награда на Община Монтана – Младен Врабчарски с плаката „Януари”
• Награда за млад автор от сдружение „Приятели на Радичков” – Виолета Апостолова, „Адам
и Ева”
• Награда за скулптура – Найден Кирилов, „Пластика”
• Награда за живопис – Антон Антонов, „Риба”
• Награда за приложно изкуство – Димитър Гоцак, „Бик”
• Награда за графика – Бранко Николов, „Останалото липсва”
Обща художествена изложба „Сценография” 2014
Изложбата е отворена за автори, които все още не са членове на СБХ.
Творбите ще се събират на 28 ноември 2014 г. в галерия „Райко Алексиев” от 10 до 17 часа;
журиране – 29 ноември; откриване – 3 декември, 18 часа.
Награди от 7-мо национално биенале на малките форми в изобразителното
изкуство – Плевен
Голяма награда на СБХ – Галина Станева (скулптура)
Награда на фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – Тодор Овчаров (графика)
Награда на община Плевен – Димитър Петров (живопис)
Награда за живопис – Дончо Захариев
Награда за графика – Божидар Тонев
Награда за скулптура – Константин Симеонов
Награда за млад автор – Мартина Караиванова (живопис)
Почетни дипломи за представяне:
• Живопис: Андрей Янев, Георги Пасев, Дарина Янева, Деляна Димитрова, Димитър Георгиев,
Кирил Харалампиев, Кольо Костов, Мария Райчева, Никола Николов, Христо Атанасов
• Скулптура: Атанас Пeев, Георги Минчев, Иван Кънчев, Мартин Митев, Теодора Петрова,
Цвятко Сиромашки
• Графика: Александър Сахатчиев, Атанас Тотляков, Васил Колев, Димитър Каратонев, Ирина
Робева, Кристина Вътева
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Фестивал на съвременната керамика 2014
През месец декември 2014 г. ще се състои петото издание на Фестивала на съвременната
керамика. Той ще се проведе в галерия „София прес” – ул.„Славянска” 29.
В рамките на Фестивала се обявява конкурс на тема „По-малкото е повече / Less is more”
с изисквания за максимален размер на голямата страна – 30 см.
Извън конкурса в изложбата ще се приемат и произведения на свободна тематика.
Творбите се приемат на 10 декември 2014 г., от 11 до 17 часа в галерията на ул. „Славянска” 29. Изложбата се открива на 12 декември 2014 г. от 18 часа.
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Октомври 2014 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
IV Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика,
ет. 1 и 2
7 – 31 октомври
100 години от рождението на Марко Бехар /1914–1973/ и Йордан Гаврилов
21 октомври – 4 ноември
откриване – 21 октомври, 18 ч.
Изложба на Олга Вълнарова /1914–2012/ - 100 години от рождението
17 – 31 октомври
откриване – 17 октомври, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125
	Международен фестивал на стъклото
4 – 25 ноември
откриване – 4 ноември, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба на Димитър Витков
21 ноември – 8 декември
откриване – 21 ноември, 18 ч.
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Декември 2014 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Какво се случи? – изложба на секция „Живопис”, ет. 1 и 2
откриване – 5 декември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125
Национална изложба „Сценография” 2014
откриване – 3 декември, 18 ч.
	ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Фестивал на съвременната керамика
откриване – 12 декември, 18 ч.

„Еволюция, форми на свобода” – мултидисциплинарен проект по случай
80-годишнината от рождението на Любомир Йорданов /1934–2012/
14 – 31 октомври
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Снежана Симеонова – „Почти природно...”
28 октомври – 18 ноември
откриване – 28 октомври, 18 ч.
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Ноември 2014 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
VII Международно триенале на графичните изкуства, София 2014, ет. 1, 2, 3 и 4
10 – 29 ноември
откриване – 10 ноември, 18 ч.
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Слово от откриването на Зонална изложба
„СТРУМА – 2014” - Благоевград
Илиана Дончева – живопис от света на поезията
Поезията не се преразказва. Родена един път, независимо дали е от слово, цвят, звук, форма, линия – нейният истински живот се преживява извън и над думите. Съзнавам трудността
да представя една изложба, която е по-близко до поетичния свят на съновиденията и приказките, отколкото до определен пластичен разказ.
Илиана Дончева е добре познат, но публично непопулярен автор. Ненатрапчивото й арт
поведение я поставя над временната и афиширана известност. Изкуството й колкото и да е
съвършено като стилово-пластическо извеждане, толкова е и извън комплекса и амбицията
за творческо доказване. Нейният свят е извън мимолетните артистични страсти – живописната
среда, изящната рисунка, чистотата на детската чувствителност и космическата безкрайност
са нейният приказен творчески дом. Летящи фигури, слънчеви въртележки, звън на камбани
и зов на тръбачи, ритуални спомени от минали векове и илюзии, в които хаосът и хармонията
са живели по законите на сътворението заедно. Ражда се една нова иреална духовност, която
идва с послания от света на красивото и доброто, носена в безвремието от странни космически
конструкции, опънати платна, хвърлени мрежи, хвърчащи риби, знаци-символи, царствено великолепие и спомен за писани ракли и талиги...
Деликатна, рафинирана и изтънчена живопис, която трудно може да се впише в познатата
пластическа иконография и още по-малко да се материализира и опише словесно! Всеки опит
за навлизане, дори за докосване чрез анализ и обяснения на този свят принизява поезията
и превръща духовния празник в прозаичен делник. Всичко при Илиана Дончева има своя
изобразителна иконография и пластическа структура, която може да роди само едно освободено от съображения въображение – преживяло уроците и художественото възпитание на
историята през личната си самобитност. Независимо от заглавията на работите: „ Опит за летене”, „Близо до брега”, „За дамата на моето сърце”, „Слънчева въртележка”, „Звън на камбани, „Дългият път”... – истинският път
към тази магична живопис минава
през една хармонична душевност,
съхранена в нашия суров и противоречив свят, през една изпъната като
струна овладяна чувствителност и
някаква незнайно откъде благословена творческа воля, която направлява този добронамерен полет към
неизвестния свят на мечтите.
Не знам дали Илиана е загубила,
или спечелила от тишината на своята изолирана и затворена действителност, но всички ние, и привилигерованите, които я познават, и тези,
които сега ще я открият за себе си
– сме щастливо дарени с един свят,
в който вярата, опитът за летене, доброто и надеждата все още са живи!
Благодаря ти, Илиана!
Илиана Дончева - Победителят

Приемам този ден като празник на изкуството и културата. В някаква степен всички ние,
присъстващите тук, в Районния исторически музей в Благоевград, сме привилегировани, защото имаме уникалната възможност да се докоснем до таланта на една интересна и автентична общност – тази на съвременните български художници от югозападния регион.
Сигурно в условията на динамичния и труден свят, няма нещо по-сложно за проумяване от
личността на артиста. Изправен пред предизвикателството да оцелява, въпреки идеалистичната си същност, художникът е изтъкан от противоречия. Художникът – индивидуалист. Той
мъчно влиза в хармония със себе си, а камо ли с останалия свят. Затова може би създава
онези лични паралелни пространства на въображаема действителност, своя нова реалност,
свой собствен мир, които са едновременно и бягство, и общуване…
Артистът е и нежен, и нараним, и много силен. Наивен, доверчив или пък мнителен. Чистосърдечен и открит или затворен и непроницаем… И колкото и да се опитвате да го разберете, едва ли някога ще успеете напълно. А честно казано – и не е нужно! Той просто е един
обикновен, ама съвсем обикновен човек. Тогава? Не се ли различава от всички други? Почти
не. Освен с това, което прави всеки божи ден, наред с всичко онуй, което също като другите
е принуден да прави. С това, което никой друг не може да направи като него. С това, че е
способен да остави след себе си нещо изключително, нещо автентично, нещо уникално. И с
това, че е талантлив. Ама много талантлив. Ето го и доказателството – тук в изложбената зала.
Ето защо не ви трябва да проумявате художника. Защото цената му е ето тук в картините, в рисунките, в скулптурите, в творбите му. Изкуството е скъпоценен дар на творческа
отдаденост. Богатство, колорит, многообразие, изящество и красота. Разнообразие на форми,
техники, послания, идеи… То обединява, подчертавайки различията. И въпреки крайностите,
въпреки непреодолимите противоречия в характерите си художниците все пак са в общност,
все пак са от едно семейство.
За нас, съвременните български артисти, и за вас, любителите на изобразително изкуство,
днешният 7-ми октомври наистина е празничен. Днес откриваме 15-ото издание на Зонална
изложба „Струма”. Това е една важна изложба за развитието на българското изобразително
изкуство, важна за каузата да бъде оценен, подкрепен и признат българския художник, а
също така и важна за успешното осъществяване на мисията опазване и съживяване на българската култура в настоящето и в нейното близко и далечно бъдеще.
Искам от името на Съюза на българските художници да благодаря на кмета на Благоевград, на Общината като цяло и в частност на хората, работещи в отдел „Култура”, за съпричастността към каузата българско изобразително изкуство! Искам да благодаря и на колегите художници от регионите на Благоевград, Кюстендил и Перник, с чиито усилия тази изложба
вижда бял свят. Благодаря за отговорната, добронамерена и професионална работа на Иван
Милушев, Зоя Тимчева и Деси Анакиева, както и на журито в лицето на проф. Георги Драчев,
Огнян Механджиев, Валентин Топалов, Филип Седефчев, Николай Янакиев и Георги Андонов.
И на финала да поздравим за убедителното им представяне и тези, които имаха шанса да
са сред наградените: Антон Гошев с голямата награда на СБХ; Огнян Механджиев с награда
за цялостно представяне; Валентин Господинов – за скулптура; Сашо Евтимов – за живопис;
Живко Янев – за живопис.
Надявам се, че догодина, приблизително по същото време, ще се видим отново в салоните
на художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил.
Честито!
Любен Генов

Светлин Русев
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Витражът преди и сега. Една изложба с душа

Път към изгубената светлина

Витражът е специална „територия”. В това поле на художествена
дейност се срещат традиция, модерност, експеримент, упоритост,
дисциплина и един особен тип мислене, което не е за всеки...
Галерия „Витра” презентира
витража, съчетавайки история и
съвременност. В изложбата е факт
ретроспективното начало, акцентирано чрез фотоси на витражи от
емблематични за България автори
като Иван Пенков, Харалампи Тачев, Дечко Узунов, Атанас КожухаОт изложбата
ров, Никола Буков. Знаковите посоки, свързани с диалога на родното и европейското, на повествователното и репрезентативното вървят ръка за ръка с историята, която се пише в момента. Изложбата се фокусира и
върху съвременните ни витражисти, без които панорамата на това изкуство е невъзможна
– Венера Константинова, Николай Драчев, Олег Гочев, Петър Савов, Сашо Рангелов, Силви
Басева, Юри Василев. Звученето е камерно, но полифонично. Творбите са малко на брой, но
бележат различни посоки. Всеки автор акцентира на елемент от търсенията си във витража: Андрей Янев – на духовно умозрителното, Борис Желев – на иконописна стилизация с
модерна трактовка, Венелин Фотев – на динамиката и абстрактната образност, Венера Константинова – на конструктивна изразителност и експресивен колорит, Николай Драчев – на
експеримент и емоция, Олег Гочев – на символика и сюрреална изразност, Петър Савов – на
колоритна трактовка и реален мотив, Сашо Рангелов – на свобода и ритъм, Силви Басева – на
деликатна монохромия, Юри Василев – на контраст, динамика и лично уплътнена емоционална осмисленост.
Изложбата притежава информативен, популяризаторски и едновременно с това събирателски характер. Атмосферата в нея носи звучене, което е наситено с уют и вкус. Експозицията
има „душа”. В нея се усеща пулсът на момента. Монументалните изкуства са сложни като
механизъм на замисляне, изпълнение и презентиране. Принципно са свързани с инвестиция, поръчка и специална мотивация. Изключително радостен, неоспоримо ценен факт е, че
творбите са създадени специално за реализацията на този проект-изложба. Това показва
сплотеност, гъвкавост и активност на гилдията, професионална отговорност и у художници,
и у организатори.
За тази изложба ми се струва важно да се спомене и усилието за конципирането на съзнание за историчност. То се постига не само с представяне на миналото и настоящето, но и
с отваряне на границата към бъдещето. Тя се отваря веднъж с представянето на няколко
дебюта във витража – Весела Петрова, Даниел Иванов, Невена Лефтерова, Никола Грозданов.
Интересът на младото поколение творци показва влечение към смесените техники, акумулиране на европейски опит и търсене на нови посоки. При представянето на витража проектът
отваря границите за комуникация и към най-малките – неочаквана, непредубедена аудитория. Проектът залага на детска програма с цикъл занимания, насочени към проблемите и
имената във витража. Вкусът към изкуството се възпитава. Той се подхранва и култивира.
Това е добре осмислено и реализирано от организаторите фондация „Българско арт стъкло”
и галерия „Витра”. Надявам се да бъде осъзнато и от главния реципиент – публиката.

Захари Каменов представя своя живопис и арт инсталация в софийската галерия „Астри”. В
експозицията под наслов „Конче” творецът се стреми да докосне и да пресъздаде най-чистото
състояние на светлината без консервантите на човешката суета, страсти, порочност. Търсенето на светлината в творбите му е като идеал за нравствено съвършенство и поетическа
метафора.
Тъкмо това вълнува Захари Каменов. Голямото предизвикателство за твореца, което той
търси, преживява, представя ни го в чистия му вид, връщайки се назад през годините, към
невинността на белия свят от своето детство.
Художникът приема като лично призвание тази експедиция към детството, в която образите на хора, птици, дървета, животни като в чуден сън са преживени сякаш от непосредствената детска чувственост, а после – пресътворени от артиста с експресивност, изразена в
дълбочината на колорита, енергията на мазката и простотата на рисунъка.
В центъра на тази живописно изразена светлина на човешкия дух е кончето люлка – обобщен символ на детството, към което се връщаме все по-трудно, докато съвсем го изгубим по
пътя си през годините. Основата му е покрита с фотографии на колеги и приятели на художника – онези, на които вярва истински и с които изминава своя неуморен път към светлината
на съзидателното детство.
Йонко Бонов

Даниела Чулова-Маркова
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ИЗЛОЖБА НА ЕЛЕНА БОТЕВА
Елена Ботева е родена в град Севлиево, скоро след това семейството се
премества в София, където тя израства,
живее и работи. Започва да рисува повлияна от творчеството на дядо си – художника Никола Тахтунов.
В първите си творчески изяви в детска възраст е насърчавана от илюстратора Георги Атанасов, близък приятел
на семейството, а след това изучава
портретна живопис и натюрморт последователно при Боян Петров и Борис
Иванов. Завършва Националната художествена академия в София, специалност „Живопис”, в класа на проф. Панайот Панайотов през 1964 година.
Тази изложба Елена Ботева организира по повод 50-годишнината от началото на творческата си дейност.
От тук нататък ще споделя неща съвсем лични.
Не искам, а и няма как да скрия, че
съм пристрастен. Бях ученик в троянското художествено училище, когато през
една от летните ваканции, някъде в средата на 80-те години, завърнал се в родното място, с изненада открих, че малкото крайдунавско градче е „превзето”
от група художници, които ден след ден
рисуват из уличките и околностите. Бях
срамежливо момче и надничах отдалеч
Елена Ботева - Автопортрет
в стативите им с любопитство да „хвана”
нещо от майсторите. Няколко дни по-късно всички в града имахме щастието да видим резултатите в изложбената зала.
И до днес си спомням пейзажите на Елена Ботева. Най-вълнуващо беше, че няколко дни
след като художниците си бяха заминали от града, в дома на чичо ми, там, където по време на
пленера Елена е била настанена, с разтреперани ръце държах и гледах отблизо великолепна
нейна рисунка с въглен, портрет на моята първа братовчедка. Често, когато съм в Оряхово,
отивам да зърна този портрет.
Двайсет години по-късно съдбата ме срещна с художничката тук, в София, на „Шипка” 6, на
една от изложбите й през 2004 година. Оттогава като на шега се изнизаха още десет години.
Сега мога да кажа, че познавам творчеството на Елена Ботева, донякъде и самата нея, от 30
години. Имам смелостта да се определя като един от почитателите й, заради което си позволявам и следващите няколко изречения.
Елена Ботева е много красив, фин и добър човек. Това е видимо, но нейното изящество не
е само външен ефект, а е изпълнило душевността й. Нейният творчески свят е изтънчен и изискан, а от живописта й струи любов и светлина. Очарователните автопортрети, портрети, пейзажи, интериори, натюрморти и цветя са изпълнени с привидна лекота и по един ненатрапчив
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начин, лишени от агресивност, ни завладяват. Озарени, одухотворени и открити, образите й
докосват и вълнуват в един прям диалог със зрителя. Живописта за нея е обяснение в любов
към обаянието на едно лице и магнетизма на една личност, или изповед пред естествената
красотата на природните пейзажи, пред градския чар на откритите пространства наоколо и
интериорите, които обитаваме. Всяко от платната на Елена Ботева освен приятно преживяване е и един своеобразен урок по естетика. Цялото изящество и финес в творбите й, цялата
нежност на нейната осанка са вътрешно заредени с нещо, което бих нарекъл просто чистота.
Елена Ботева е от художниците, които могат да ни вдъхновят и да ни предадат от вярата
си в красивото не само чрез творчеството си, но и с качествата на своя характер.
Ако съществува друга Елена Ботева, различна от казаното дотук, то аз не я познавам.
Може да я идеализирам в представите си, но си мисля, че в днешно време рядко се среща от
нейната почтеност – към себе си, към изкуството и към другите.
Някой по-умен от мен е казал, че за да може красотата да спаси света, ще се наложи първо
ние да спасим красотата. Няма как да не оценя по достойнство тази чаровна мисъл и наред с
това да не добавя, че артистична личност като художничката Елена Ботева вече е направила
това, успешно посветила целия си живот и всичко в себе си на тази кауза. Лично й благодаря!
Любен Генов
Играе ли Господ на зарове?
„Янко и неговата теория на относителността“
Изложба на Илиян Лалев в галерия „Арт Алея”
Формалната идея е базирана на външната прилика на героя на Илиян Лалев –Янко, и
Алберт Айнщайн. Янко – маргинал от гледна точка на социален статус, етническа принадлежност, образование е съпоставен по външен белег с великия учен.
Емоционално зрителят се забавлява от подобна шега на природата.
Ако това изчерпваше идеята, инсталацията би рискувала да се превърне във визуален виц,
в дигитална карикатура. И тъй като карикатурата е игра с магическата сила на образа, ако
образът на Янко се възприеме като карикатура на Айнщайн, инсталацията ще се разчете като
профанация на магическата сила на образа на гениалния физик.
За мен това забавно съвпадение надхвърля карикатурната си страна и има измерение на
портрет, защото дава възможност за много различни интерпретации.
Ще започна с познавателната страна на инсталацията, доколкото това е заложено дори в
наименованието й.
Теорията в науката се гради на базата на първоначални аксиоми. В началото на 20-ти век
спорът за основните принципи в математиката е много актуален. През 1926 г. математикът
Давид Хилберт мисли, че е решил проблема. Но през 1931 г. друг математик – Гьодел, взема
няколко от Хилбертовите основни аксиоми и показва, че с тях може да се докаже едно нещо,
както и неговата пълна противоположност, т.е. основните аксиоми съдържат нещо ирационално, което не може да бъде преодоляно.
Днес в математиката се казва, че допускаме нещо и ако то е вярно, приемаме следствията.
Аксиомите, първоначалата трябва да бъдат разбирани като допускания и физиката проецира
всичко, което се случва на фона на някаква вероятност. Следователно, при различни начални
условия ще получим различни резултати. Или по Айнщайн – всичко зависи от координатната
система. От гледна точка на изкуството с този постулат попадаме в постмодерната ситуация,
която е завладяна от силата на интерпретацията.
Светът на елементарните частици е светът на съвременната физика. Това е странен свят,
в който причинно-следствения начин на мислене, който е линеен и еднопосочен, не действа.
Времето тече в две посоки, появяват се паралелни вселени, черни дупки, събития, в които
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следствието предхожда
причината. Същината на
спора между Бор и Айнщайн е дали наистина
светът се управлява от
неопределеността,
или
ние просто не познаваме
някои свойства на микрочастиците, които, ако
успеем да измерим, ще
можем да предвидим поведението им във всяка
конкретна ситуация. Айнщайн настоява за принципа на каузалността, на
детерминизма на класическата физика, ефектно
изказан с думите „Бог не
играе на зарове“. Бог отИлиан Лалев - Янко и неговата теория на относителността
говаря: „Не казвай на Бог
какво да прави” и настоява за принципа на неопределеност на квантовите явления, както и
за неотстранимостта на ефекта от наблюдението.
Дали това са валидни и за макросвета явления? Айнщайн и Янко – една персона в две
паралелни вселени. И отново проблемът външно/вътрешно, колко лъжовен е външният свят
и въпросът доколко и за какво сетивното е критерий. А сетивното е неизменна част от произведението на изкуството, определящо естетическата му страна!
Двете паралелни вселени са представени с фотографии, представящи фрагменти от живота
на Айнщайн и на Янко. Неизкушеният от научни познания зрител, който със сигурност е чувал за Айнщайн, ще се сблъска с визуалната красота на неговите уравнения, с абстрактния
език на математическите символи, способни да обяснят Вселената. Във вселената Айнщайн е
включена и компютърна анимация, която визуалзира теорията на относителността.
И в контраст – с докуменалните фотографии – сцени от ежедневния живот на един беден
човек, живеещ в Европа в 21-ви век и видеоразказ, в който Янко говори за своя живот, смисълът на който е сведен единствено до оцеляване. Венецът на този живот е осъществената
сватба на следващото поколение.
В нашия макросвят допускам, че всеки човек е усещал промените, които стават с него,
когато някой го наблюдава. Увереността, която чувства от добронамерените към него хора,
колебанието, когато усеща недоброжелателност, и отчаянието, което го обхваща от безразличието. Свят, който довежда до свръхмодерност на паралелни вселени и в изкуството,
подобен на микросвета на елементарните частици.
Социалното послание, което Илиан Лалев постига чрез такова драстично противопоставяне, не може да обясни как и защо е възможно при толкова големи научни и технологични
постижения да съществуват толкова различни вселени.
Дали е свързано с безразличието на управляващите или Господ е хвърлял зарове?

Слово от откриването на изложбата на Емил Бачийски
За мен е удоволствие да кажа няколко думи за изложбата на Емил Бачийски. Не е тайна,
че сме приятели с автора, нещо повече – по-голямата част от тези творби се материализираха пред очите ми. Иска ми се да цитирам добре служещ си със словото човек: „Поточната
линия няма нищо общо с изкуството! Изкуство е да създадеш изделие (творба), която ти е
хрумнала в даден миг и никога няма да се повтори, а и никога не я е имало. Изкуството е
жестока трупаница на мимолетни уникати”. Цитирам тази мисъл, защото сме изправени точно
пред такова явление.
Наблюдавах отстрани как Емо следва идеите си, как ги променяше в процеса на изграждането, но и как не измени на замисленото. Тези творби са един оригинален авторски прочит на
древногръцките митове и легенди. Това е лаконичен разказ на художника, който ни предоставя своята версия, но също така ни предизвиква да намерим и своя такава.
Тук пред нас са стоокият Аргус с очи следящи за всичко, но и е загатнат краят му, благодарение на хармоничните акорди. Усилието на Прометей да отдаде частица от божествената
си същност. Нарцис, попаднал в плен на собствения си образ и в крайна сметка унищожил
себе си. Тук са и Арахна, дръзнала да предизвика боговете и наказана от тях да преде безкрайната нишка.
Няма защо да продължавам с моите размишления. Знам, че всеки, посетил изложбата,
ще открие собствения разказ. И още по-сигурен съм, че ще е благодарен на автора, защото
той му е предоставил най-важното – поле, на което да се почувства съавтор и откривател
на случващото се. И не задавайте онзи дежурен и излишен въпрос: какво иска да каже
с творбите си... Рискувате да получите отговор като във вица: „...все ще се намери някой
изкуствовед,който ще ви го обясни след кончината ми”. А на нас не ни остава нищо друго,
освен да чакаме новите разкази от Емил. Бъди здрав, приятелю!
Кирил Матеев

Доц. д-р Аделина Попнеделева
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Илиян Колев в ХГ „Станислав Доспевски”, Пазарджик
На 14 септември бе открита самостоятелната
изложба на Илиян Колев в ХГ „Станислав Доспевски” в град Пазарджик, която продължи до 28
септември 2014 г.
Дали касае личните възприятия на наблюдателя, или е съзнателно търсен ефект от страна
на автора, е спорен въпрос, но когато зрителят
се докосне до голямоформатните му творби, е
завладян от усещането, че тази живопис притежава музикална звучност. Не хармонията на
отделните живописни тонове, разположени на
платното, а музикално авангардно произведение.
Асоциацията вероятно е неизбежна, щом заговорим за постмодерно изкуство поради неговата
принципна синкретичност. Все пак, музикалните
конструкции, които изникват във въображението, естествено се асоциират с произведенията
на пловдивския автор, чиито творби пресъздават
гъста мрежа от конструктивистични образи.
Потъвайки сред творбите, заели две от залите
на градската галерия, неволно се връщаме към
един период в българското изкуство, около 80Илиан Колев – от изложбата
те, който така и не се състоя, по начина, по който
е преживян в „свободния свят”, и някак тази изложба на Илиян Колев напомня липсата му.
Създадени десетилетия по-късно, те се явяват онази липсваща брънка, която би осъществила
прехода към така бленуваното съвременно изкуство на европейско ниво. Изложбата включва
38 работи, предимно в голям формат, изпълнени в техниката на акрила и маслото. При многократното полагане на боя чрез способа на декалкомания (наслагване на боята с отпечатъци
върху платното - многократно отлепване и залепване), се създава многопластова живопис,
която изисква внимателното вглеждане на зрителя. По този начин самата техника на Илиян
Колев илюстрира нагледно натрупванията на пластове в културната история, които можем да
видим изобразени в творбите му и под формата на различни антични детайли. Стилизираните
цветя или вази са само загатнати, като знаци. Електриковоцветните или ахроматични квадрати
и спирали, напомнят мандали – древни символи на живота. Платната не са просто цветни повърхности, а закодирани текстове на човешката дейност, силно напомнящи на весел пачуърк,
създаден от спомени за нещо домашно, уютно и родно. Подобно усещане носят и някои мотиви,
които приличат на шевиците от традиционните български носии. Заглавията до голяма степен
са поставени само върху един-единствен фрагмент, като „ Синьо цвете”, „Ваза” „ Римски терми”.
Никак не е маловажно и самото експониране на произведенията. Силното въздействие, което
имат върху зрителя, се дължи и на това, че Илиян Колев, внимателно подбира пространствата,
които да оживи. Те са просторни, със силно осветление, както са в Кюстендилската градска галерия, където вече гостува част от изложбата. Работите са представени така, че всяка творба
да може лесно да се възприеме и да предразположи зрителя към съзерцателност, вникване
в детайла и размисъл. Произведенията на Илиян Колев въздействат повече интелектуално и
в по-малка степен чувствено. Подтикват зрителя да изследва, да съпоставя творбата със заглавието, намирайки нови и нови значения. Неговото изкуство е пропито с наслагванията на
времето, многопластово като техника и като прочит.
Ани Стойкова
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След едно дълго отсъствие...
Стефка аройо в галерия "арте"
Появата на Стефка Аройо на съвременната
артсцена в България беше посрещната от публиката с голям интерес не само поради дългото
отсъствие на авторката от художествения ни живот, а и поради обстоятелството, че става дума
за един от най-изявените таланти в нашето изкуство, заявил себе си още в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Още повече
че нейната индивидуална изложба, онасловена
„Отново Испания”, премина в престижната столична галерия „Арте”, известна с качествените си
изяви и с подчертано изискания подбор на авторите, които представя на публиката.
Добре помня първите стъпки на Стефка Аройо
в изложбения живот у нас преди години. Тогава
тя правеше впечатление с оригиналния си пластичен изказ, с искреността си, с високата си живописна култура. Сега ние видяхме един художСтефка Аройо - Танцуващи
ник, преминал през различни бури и изпитания,
видял много страни и народи, развил и променил своето виждане, чувствителност и познания
с огромен обем от житейски наблюдения и професионален опит.
Всичко това несъмнено осезаемо е обогатило живописния език на авторката. Но онова, което
прави най-силно впечатления в тази изложба, съдържаща основно картини, но също и много
интересни рисунки, е постигнатият синтез между личностно и „свръхличностно”, между директния контакт с натурата и асоциативното обобщение. Тези особености на художническия натюрел на Стефка Аройо определят баланса между острата й чувствителност, която през годините
не е загубила нищо от своята искреност и непосредственост и способността й за обобщения,
афинитетът й да дири специфични пътища за осъществяването на своите живописни визии.
Нейните картини са своеобразни, многоелементни композиции, трудно дефинируеми като тематика или жанр, в които композиционната формула, лежаща в основата на създаването на
образа, варира всеки път и се разнообразява от сходни, но и не съвсем подобни фигуративни
мотиви и стилови средства. „Сгъстената” атмосфера на пластическото внушение, като правило
директно, без разказвателност или описателност, естествено насочва зрителя към посланията
на творбата. Издължаването на пропорциите на фигурите и грациозността на позите и жестовете върви ръка за ръка със степенуването и убедително постигнатите взаимодействия между
линиите, плоскостите и пространството. Всичко това създава усещането за една „мозаичност”
на картинното изображение. Същевременно нюансировката на тоналните градации, „прозрачността” на колорита и подчертаните цветови акценти изграждат от всяка една картина органично цяло, при което живописта не влиза в противоречие с декоративността. По този начин
художничката постига търсения ефект на ансамбъла, който се определя и от тематичното мото
на изложбата. Същевременно се затвърждава усещането за самоценност на всяка една творба
по отделно.
Самостоятелната изложба на Стефка Аройо е постижение за авторката и обещава нови интересни срещи с тази изтъкната наша художничка.
Проф. Чавдар Попов

17
брой

05/2014

СБХ бюлетин

изкуство, думи

и з куство, думи
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ
ИЗЛОЖБА И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЕТЕНИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИЗКУСТВОТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВО
По случай 30-годишнината от създаването на ФНПП в СУ „Св. Климент Охридски” и 20 годишнината от създаването на специалност „Изобразително изкуство”, на едно и също място се
събраха преподаватели, студенти и докторанти от няколко наши (СУ „Св. Климент Охридски”,
НХА, ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, АМТИИ) и чужди (Университета „Св.
св. Кирил и Методий“, Скопие, Македония; Факултета по изкуства на Нишкия университет, Ниш,
Сърбия; Киевския държавен институт за приложни изкуства и дизайн „М. Бойчук“, Киев, Украйна; Академията за изкуства „Владислав Стржемински“, Лодз, Полша) висши училища. Сред
почетните гости бяха проф. д. изк. Чавдар Попов, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р Божидар
Ангелов, проф. д-р Стефан Алтъков, доц. д-р Николай Цанев, доц. Драган Немцов.
Само по себе си това събитие в две части, ако може така да се нарече, е предпоставка за
обединение на научноизследователските усилия и творческата енергия на специалисти от
различни поколения към все по-пълноценно и всеобхватно вписване в културния ни живот
като педагози и като автори. И конференцията, и изложбата засягат редица актуални проблеми на съвременното обучение по изобразително изкуство у нас и в чужбина, онагледени
визуално чрез произведения на живописта, графиката, скулптурата, илюстрацията, колажа
и неконвенционалните форми. От логичната взаимозависимост между работата на преподавателя и постиженията на ученика се ражда и идеята на самия проект, ръководен от доц.
д-р Лаура Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски”) – всеки от преподавателите да покани за
участие свой студент или докторант. И в теоретичен план (научни доклади) и като практическо изпълнение (художествени произведения) можем да направим както съпоставка, така и
оценка на постигнатите резултати на преподавателя и на неговия възпитаник.
Сред по-интересните акценти в научната конференция бяха докладите на проф. д-р Антоанета Анчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий), посветен на историята на пластичната анатомия,
която, въпреки всички промени във възгледите на художниците за нея, и днес все още е нужно да се изучава. Педагогически дискурс върху идеите на френския философ и литературен
критик Жан-Франсоа Лиотар (1924-1998) за постмодерната естетика и изкуство беше представен от проф. дпн Клавдия Сапунджиева (СУ „Св. Климент Охридски”), а доц. д-р Зора Янакиева от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив ни запозна
с методическата и професионално-практическата подготовка по изобразително изкуство в
тяхното висше учебно заведение. В доклада си „Съвременните български художници и детското творчество” д-р Николай Маринов (НХА) открива сходни начини в творческото мислене и
изява на художниците като деца и като възрастни, а също и това на техните собствени деца
впоследствие. Разглеждайки обекти-фигури на Дойчин Русев с неговите детски рисунки или
картини на Росен Рашев – Рошпака с рисунки на 5 годишната му дъщеря Петра, авторът открива невидими генеалогични пътеки, по които сякаш неподвластни на времето вървят ръка
за ръка идентични прояви на въображението и изказа.
В изложбата отново е спазено правилото за участие по двойки – преподавател и студент.
Обяснимо, налице е пъстра палитра от жанрове, сюжети и техники на изпълнение. Проф.
Марек Сак (Академия за изкуства „Владислав Стржемински“, Лодз, Полша) и поканената от
него Катаржина Семиляк (магистър) ни поднасят изтънчен диалог на живописен език, при
който пределният абстрактен лаконизъм на рисунката и цвета среща сюреалистичния свят
на женската чувствителност. Проф. д-р Перица Донков от Факултета за изкуства на Нишкия
университет в Ниш, Сърбия и неговата студентка Йелена Живкович ни представиха видеоарт
проекти – „Glory Box” и „Connection”, както и проф. д-р Орлин Дворянов (СУ „Св. Климент Охридски) своя видеопърформанс „Апория на близостта 2”, заснет на Пърформанс фестивала в
Майнц, Германия, през 2012 г. Сред останалите участници се открояват имената на проф. д-р
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Бисера Вълева, проф. Буян Филчев, проф. Анна Бояджиева, проф. Стефан Лютаков, доц. д-р
Лаура Димитрова, доц. д-р Анна Цоловска, гл. ас. Мариета Конова, Цвета Петрова и Красимира
Дренска (докторанти), Джи Йонг Хан (бакалавър).
Бидейки една чудесна възможност за паралели, обмяна на опит и сътрудничество в различни области на художествената дейност и педагогиката, интересът към инициативата за
съвместни изяви на преподаватели и студенти основателно нараства. В тазгодишния проект
е налице чувствително разширяване диапазона на изследователските търсения, а това без
съмнение ще се отрази благоприятно на развитието на нашето изобразително изкуство, образование и на отделните художници.
д-р изк. Румяна Александрова

И СЛОВОТО СТАНА ПЛЪТ...
С това необичайно, на пръв поглед библейско
звучене в заглавието на 23 юли четири млади
художнички – Виолета Апостолова – Лети, Красимира Дренска, Полина Петрова и Цвета Петрова откриха своята съвместна изложба в галерия
„VIVACOM Art Hall” в столицата.
„Verbum caro factum est” или „И словото стана
плът” е техният колективен проект, реализиран
през 2012 г. за придобиване на магистърска
степен на студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Семиотика и педагогика на
изобразително изкуство”. Вдъхновени от романа
на сръбския писател Милорад Павич „Хазарски
речник”, темата продължава да вълнува авторките и до днес. След Монтана и Силистра миналата година това е третото нейно представяне,
което съдържа и нови творби. В концепцията на
проекта са вложени много лични разбирания и
търсения в творчески и в идеен план по въпроОт изложбата
си, залегнали и в романа, но актуални и за съвремието ни. Преплитат се четири отделни представи за идентичността, вярата и познанието,
визуализират се сънища...
Включени са графични и живописни творби, компютърно генерирани колажи и фотографии,
в които отправна точка е текстът – като изразно средство, като визуален елемент и като
послание. Опитите да навлезем в дълбоките води на човешкото подсъзнание често е пътешествие с неизвестен край, опасно, но вълнуващо и незабравимо. Достатъчни ли са текстът
и изображението, за да го опишат? Очевидно не. Затова и опитите продължават. И романът
получава развитие в четири посоки, преминавайки в една поезия от образи – декоративни
и експресивно-цветни (Красимира), сюрреалистични и асоциативни (Полина), илюстративнопричудливи (Цвета) и експлицитно-знакови (Виолета). И четирите авторки използват хартията
като материал – за живопис, за печат или за фотография. Техният визуализиран прочит на
романа също е на хартия. Едва ли това е случайно. Навярно и няма да бъде последно негово
въплъщение.
Изложбата продължи до 3 август, но идеите заложени в нея остават с възможности за
развитие и последващи интерпретации.
д-р изк. Румяна Александрова
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Международното биенале на изкуствата „Danubian”
На 24 септември в Художествена галерия в Русе се откри изложбата от първото издание
на Международното биенале на изкуствата „Danubian”, Русе - Силистра, 2014.
Кураторът Дан Труйка представя 90 авторr от Румъния, България, Македония, Сърбия,
Гърция, Италия, Франция и Швейцария с над 180 произведения в областта на живописта,
скулптурата, графиката, фотографията и декоративните изкуства. Биеналето е замислено
като възможност творбите на автори от различни поколения и култури, които работят с различни визуални езици, да се срещнат, превръщайки събитието в своеобразен калейдоскоп,
разкриващ най-ярките тенденции в съвременното изкуство.
Относно изложбата нейният куратор споделя, че тя е предназначена да спомогне за утвърждаването на Русе на културната карта на Европа като „град на свободния дух”. Според Дан
Труйка, разположен на границата на България, Русе надхвърля собствените си очертания и
бъдещите планове в по-широкия контекст на трансграничното партньорство между Гюргево
и Букурещ.
Изложбата можеше да бъде посетена до 13 октомври.
Огнян Стамболиев
ИЗЛОЖБА НА ЦАНИ ВАСИЛЕВ /1954–2012/
На 19 септември в Изложбения комплекс
„Рафаел Михайлов“ във Велико Търново бе
открита изложба на художника Цани Василев. Тя е посветена на 60-годишнината от
рождението на твореца, който ни напусна
преди две години. Изложбата е инициирана
от семейството и приятелите на великотърновския художник и включва 24 маслени
платна и 6 пластики от дърво. Цани Василев е завършил Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност
„Скулптура”, но през последните десетилетия твореше най-вече живопис.
Представените в изложбата творби очертават ареала на търсенията на художника
в посока на пластичните изкуства през последното десетилетие. Голямоформатните
маслени платна, изпълнени в много светъл
колорит, богати на нюанси и настроения, отразяват пластичния мироглед на своя автор.
Изложбата на Цани Василев дава възможност на великотърновската публиката
да се докосне още веднъж до едно значително творчество, а на колегите и приятелите на художника да отдадат своето почитание към един достойно изживян живот.
Цани Василев – от изложбата
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Вдъхновен от топлината на белия свят
100 години от рождението на живописеца и изкуствоведа
Любен Белмустаков
Изминаха сто години от рождението на
живописеца и изкуствоведа Любен Белмустаков. Мнозина художници все още го
помнят като вещ и авторитетен творец,
чиито конкретни оценки и анализи имаха
значение както за индивидуалното развитие на редица наши артисти, така и за
хода на общите тенденции в реалистичното ни изкуство. Безспорно той е личност,
непосредствено свързана още в своята
младост с художествените измерения на
социалистическия реализъм – един от
най-престижните за времето си изследователи на това тотално и драматично нахлуло в изкуството ни направление.
Любен Белмустаков - Пейзаж
Любен Петров Белмустаков е роден във
Враца на 22 юни 1914 г. в семейството на учители. През 1937 г. завършва живопис в Художествената академия в София в класа на професор Никола Маринов. Сравнително отрано се
изявява в областта на изкуствоведческия анализ. През 1939 г. издава студията си „Новият
художествен реализъм”. В края на 30-те и в началото на 40-те години публикува художественокритически текстове във вестник „Зора” и в други периодични издания. Същевременно
живописва активно. През 1942 година в родния си град Враца организира негова изложба,
а през следващата година в Цариброд, където е изпратен за учител, показва следващата си
самостоятелна изложба. От 1949 до 1952 г. специализира в Института по история на изкуствата към Академията на науките в СССР при историка на изобразителното изкуство академик
Виктор Никитич Лазарев. След като се завръща в София, продължава своето обещаващо
творческо и научно развитие. Назначен е за заместник-ректор по учебно-възпитателната
част в Художествената академия, преподавател по история на изкуството, от 1951 г. е главен
редактор на списание „Изкуство”, заместник-председател на Съюза на българските художници. Прави обстойни теоретични разработки по различни изкуствоведчески проблеми. През
1950 г. издава монографията „Реализмът в новото българско изкуство”.
Скоро обаче става жертва на настървеното боричкане за заемане на предни позиции в
ръководенето на организирания художествен живот в началото на 50-те години. Уволнен е от
заеманите длъжности и остава без работа. Преди 60 години, през 1954 г., се открива Домът на
културата в Бухово. Назначават Любен Белмустаков за негов пръв директор. По това време
– 1955 излиза от печат монографията му, посветена на художника Христо Станчев. От 1956 г.
е назначен за преподавател по история на изкуството в Художествената гимназия. През 1960
г. е отпечатано изследването му „Живописта у нас”. През 1965 г. е доцент и оглавява катедра
„Изкуствознание” във Великотърновския университет.
В края на 1981 г. в общежитието на блок 8 на булевард „Ботевградско шосе” в София е
учреден клубът на кремиковските художници. През януари на следващата година младите
тогава художници на Кремиковци Мирчо Колешев и Антон Димитров посещават пенсионирания вече живописец и изкуствовед Любен Белмустаков и го канят в този клуб. Площ, бои
и материали за рисуване има достатъчно. Бай Любен приема на драго сърце. Там създава
редица свои маслени картини.
През май 1985 г. с част от живописното му творчество в Културния дом на Кремиковци
е подредена негова самостоятелна изложба, открита с прочувствено слово от нашия голям
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живописец Стефан Гацев, ученик на Любен Белмустаков от първия випуск на Художествената
гимназия. Мнозина тогавашни работници в Кремиковци го помнят с неговите увлекателни
лекции. От април 1982 до април 1987 г. в салона на това общежитие той създава истински народен университет, където изнася последователно лекции по история на изкуството. Въпреки
житейските перипетии, до сетния си дъх, през 1993 г. той съхранява своето вдъхновение.
След неговата смърт приятели и признателни колеги събират отново произведенията му
в две ретроспективни изложби. Първата е открита през ноември 2002 г. в галерия „Аполон и
Меркурий”, организирана от Димитър Фицов. През юни 2003 г. в Клуба на депутата в парламента проф. Аксиния Джурова открива втората посмъртна изложба на Любен Белмустаков. На
тях присъстват много от неговите някогашни ученици от Художествената гимназия – Самуил
Сеферов, Андрей Лекарски, Никола Манев и други, които ще съхранят завинаги своята признателност към достойния си преподавател.
Йонко Бонов
Изложба на Валетнин Старчев в галерия „Нюанс”
Интимност, въплътена в изкуство – така найкратко можем да опишем изложбата на Валентин
Старчев в софийската галерия „Нюанс“. И макар че,
когато става въпрос за изложба на вече утвърден
автор като професор Старчев предварителните очаквания са неизбежни, тази експозиция е обединена
и малко по-различна от другите. Тя е насочена към
вътрешния, скрития свят на художника. Тя не е ретроспективна и няма конкретно заглавие, а е едно
естествено продължение на творческите търсения
на автора, на неговите усещания, позиции и преживявания, пречупени през оригиналния пластичен
възглед върху интимния свят на жената.
Експозицията включва малка пластика в бронз,
подкрепена със свободни, спонтанни рисунки с туш.
Подборът на формата и материала е съобразен с
пространството на галерията, пространство, което
по думите на автора ще създаде очакваната атмосфера.
Темите, застъпени в изложбата като „В будоара“,
„Къпеща се“, „Интимно“, ,,Тоалет“ и други са един вид
разграничение от напрегнатото ежедневие на жеВалентин Старчев - Интимно
ната. Женската фигура е в основата на най-разнообразни естетически похвати. От плавните извивки до експресивните и стилизирани торсове, почти
декоративно геометрични тела, с груби и силно полирани повърхности, творбите в бронз създават
внушение за нежност, загадъчност, еротика и красота на голотата. Тези човешки състояния и емоции откриваме и в откровено еротичните, но пределно изчистени и артистични рисунки с туш.
С настоящата изложба Валентин Старчев с лекота успява да наложи на зрителя усещането, че
насладата от изяществото и мекотата на формите, изкушението на плътта и радостта от естетиката
на женското тяло се е превърнала в необятна категория. То може да бъде подход или причина
за творчество, противопоставяне, налагане, опровергаване. Но каквото и да си говорим загадката
на женската красота винаги ще отключва съзнанието на художника към все по-нови творчески
хоризонти.
Теодора Петева
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хроника
Ели Станчева представя изложба живопис
в галерия „Ромфея”, Пловдив, в периода от
1 до 28 октомври. Експозицията включва 30
живописни платна, рисувани през последната година специално за настоящата експозиция.
Картините пресъздават творческите търсения на Ели Станчева.
Живописната повърхност е неспокойна –
фактурността се редува с гладко полагане
на боя, топлите цветове играят със студените и се смесват в различни тоналности.
Сюжетът от една картина преминава в друга.
Едно време на деня се сменя с друго, един
сезон се превръща постепенно в друг. В
творбите на Ели Станчева присъства богат
колорит, индивидуално решена композиция
и капка приказност, премесени със свежест
и жизненост.

автори с релеф за зрящи и незрящи: „Зелено”. Комисар за България е проф. Божидар
Бончев.

Иван Кънчев Иванов - Релеф
за зрящи и незрящи „Зелено”

Йоанна Кемилева и Цвета Маринова откриха съвместна изложба в галерия „Джамията” в град Дупница на 4 септември 2014
г. Този творчески тандем представи в артистичното пространство на историческата
сграда творби на двете художнички, съвипускнички в НХА. Цвета Маринова представи
текстилни пана – класически и ефирни, както
и живописни картини, пресъздадени дълбоко и експресивно. Йоанна Кемилева показа
своите пластики в бронз и керамичен материал и пана-картини, третиращи исторически
сюжети.

Ели Станчева – от изложбата

От 13 септември до 23 октомври на остров
Борнхолм, Дания, ще бъде представена изложбата „European Ceramic Context 2014”.
Тя е част от симпозиум за европейско съвременно стъкло и керамика, организиран
на всеки две години и има за цел да покаже общ преглед на най-доброто от съвременната европейска керамика в цялото й
многообразие. Автори от 30 държави в Европа ще представят своите произведения в
две мащабни изложби, организирани от Art
Museum Борнхолм, Училище за дизайн Борнхолм, Royal Danish академия и Gronbechs
Гард.
От номинираните български участници
журито в Дания избра Иван Кънчев Иванов,
който ще участва в изложбата за утвърдени

От изложбата

От 18 септември до 16 октомври Стефано
Поповски представи самостоятелна изложба
в двореца в Перник.
Андрей Янев показа новите си акварели,
обединени под наслов „В нюансите на прилива”, в столичната галерия „Нюанс” от 18
септември до 10 октомври.
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На 9 октомври Симеон Кръстев откри самостоятелна изложба със заглавие „Времето
напред – назад”, която включва 51 творби,
подредени в новата галерия „Арт Рентал”.
Изложбата ще продължи до 8 ноември.

хроника
Световната федерация по медално изкуство организира своя 33-ти пореден конгрес
в Гранд Хотел София в периода 2-6 септември 2014. Събитието беше под патронажа
на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Една от изложбите, открита в рамките
на конгреса, е „Медална скулптура”, която се
състоя от 2 до 15 септември в галерията на
СБХ на ул. „Шипка” 6. В нея бяха представени последните творби на български и чужди
автори, работещи в областта на медалната
скулптура.

Изложбата „Гравюри и рисунки на приятели“ представя творчеството на двама художници – Румен Ракшиев и Кирил Гюлеметов,
работили като оформители на книги, илюстратори и рисувачи. Показани са два творчески
пътя, отразяващи по дълбок, индивидуален,
авторски начин общи признаци в българското изкуство от началото на 60-те години на
новия 21-ви век. Голяма част от изложените
творби са оригинали, ярко очертаващи и индивидуалното развитие на всеки един от тях.
Куратори: Светла Ракшиева и Дора Каменова- Гюлеметова

Симеон Кръстев
Красавицата и звярът 2

На 7 октомври в залите на Съюза на българските художници официално се откри
заключителната изложба от четвъртото издание на „Национален конкурс на Алианц
България за живопис, скулптура и графика 2013-2014”.
В него участват общо 79 автори, номинирани от регионалните конкурсни изложби в
Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и
Добрич. От представените над 168 произведения жури в състав: Любен Генов – председател на СБХ, Георг фон Гумпенберг - ръководител „Застраховане на изкуството“ и
отговарящ за колекцията от произведения
на изкуството в Allianz SE, Аделина Филева
– директор на СГХГ, проф. Георги Чапкънов
и проф. Буян Филчев, определи тримата творци, които получават големите награди на
Алианц: Милко Божков с творбата „Вятър в
тръстиката“ (за живопис); Лъчезар Дочев с
творбата „Меч и щит“ (за скулптура) и Васил
Колев с триптиха „Проникване – моите къщи“
(за графика).

Милко Божков - Вятър в тръстиката
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Проектът „ЕВОЛЮЦИЯ, форми на свобода” на авторите Любомир Йорданов /1934
– 2012/, Здравка Олекова, Даниела Йорданова, Стефан Йорданов дава възможност
на публиката да преоткрие безграничната
сила на творческата фантазия и човешкото
въображение което е едно пространство за
свобода. Един от най важните и актуални
проблеми на съвремието ни е стойността на
личната свобода (физическа, икономическа,
политическа и естетическа). Проектът представлява творчески диалог между четирима
художници и членове на фамилията Йорданови. С творби от различни жанрове – графика,
керамична пластика, живопис и инсталация
всеки автор предлага търсения по темата за
свободата като мотор за непрестанното човешко движение и еволюция.

Кирил Гюлеметов и Румен Ракшиев
Кирилски шрифтове по поръчка на БАН
Жоао Дуарте

Генчо Симеонов показа над 90 творби от
различни периоди в галерията на СБХ на ул.
„Шипка” 6. Това беше неговата трета самостоятелна изложба, в която 82-годишният автор показа карикатури, рисунки и живописни
платна от целия си творчески път. Карикатурите му отразяват популярни теми от нашето ежедневие, като голяма част от тях са в
стил „без думи”. През последните години той
работи в областта на сатиричната рисунка и
живописта.

Генчо Симеонов. Хвърчащи работи

Столичната галерия „Икар” представи
ретроспективна изложба – живопис на художника Петър Ръсовски /1931–2014/. Изложбата се състоя от 16 септември до 14
октомври.
Чавдар Петров показа новите си творби
обединени, под заглавието „Фрагменти от
дунавския бряг”, в галерия „Арт алея” от 10
до 25 октомври.
На 15 октомври в галерията на СБХ се откри
изложбата „Шанхай в моето сърце”, която
се организира от българското консулство в
Шанхай и Шанхайската международна културна асоциация по случай 65-годишнината
от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. В изложбата
бяха представени 50 фотографии и 28 картини – китайска живопис.

Любомир Йорданов. Движение

По случай 105 години от рождението на
художника Панайот Панайотов ХГ „Жорж
Папазов” – Ямбол показа изложба с творби
на автора от фонда на галерията, както и от
частни колекции.
В продължение на един месец в две от
изложбените зали в галерията на СБХ на
„Шипка” 6 беше представена първата международна изложба на комикси в България
– СОФИЯ КОМИКС ЕКСПО 2014.
Богатата колекцията включваше над 1200
произведения на 170 художникци от 16
държави: Австралия, Аржентина, Белгия,
България, Германия, Дания, Испания, Полша,
Русия, САЩ, Сърбия, Холандия, Франция, Хърватия, Чехия, Швейцария.
Събитието беше обогатено от съпътства-
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щи уъркшопове и срещи с творците. Идеята
за изложбата и основната заслуга за реализацията на начинанието е на художниците
от „Проектът Дъга“ (част от тях познаваме
от страниците на списанието). „За много от
нас „Дъга“ беше първият досег с деветото
изкуство. За някои остана и единственият, в
което, разбира се, няма нищо лошо. Сигурни
сме обаче, че за мнозина ще представлява
интерес да видят някои от най-добрите образци на съвременния комикс” – споделят
организаторите.

На 14 октомври проф. Ивайло Мирчев откри в галерия „Резонанс“ в Пловдив изложба
със заглавие „Конферанс – 2 / Упражнения
по рисуване и водни техники“.„Живописта на
Ивайло е преди всичко одухотворено пространство, опоетизирана пластическа материя, колкото привидно определена, толкова
и неуловима като състояние. Зад артистичната свобода и експресивната мощ на рисунката стои едно солидно разбиране и владеене на формата в нейния вътрешен живот
и структура“ – казва за изложбата Светлин
Русев. Изложбата може да бъде видяна до
17 ноември.

НЕВЯНА КАВАЛДЖИЕВА /1951–2014/

Напусна ни едно от най-ярките лица на съвременната българска сценография. Художник
сценограф, осъществила над 100 оформления на постановки в драматични, оперни и оперетни театри в цялата страна. Работила с едни от най-изявените и утвърдени български
режисьори.
Преподавател по „Сценичен и екранен дизайн“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и в Театрален
департамент към Нов български университет.
Носител на десетки престижни национални награди. Редовен участник във всички национални и международни сценографски изложби и Пражкото квадрианале.

ТРИФОН ЛЕРОВ /1940–2014/

покана от изложбата
Борис Праматаров

Роден на 9 май 1940 г. в град Ямбол. Завършва Художествената академия в София през
1976 г., специалност „Дърворезба” при проф. Асен Василев и проф. Кънчо Цанев. От 1976 до
1979 г. е последователно преподавател по рисуване и дърворезба, зам.-директор и директор
на Художествена гимназия за приложни изкуства в Котел. От откриването на Художествена
галерия в Ямбол през 1979 г. е главен уредник, а от 1993 г. до 2005 г. – директор. Член на Съюза
на българските художници от 1982 г.
Работи в областта на дърворезбата, дървопластиката, артистичната мебел и монументалните изкуства. Редовно участва във всички прояви на СБХ в страната и множество представителни изложби на българското пластично изкуство в чужбина.
Негови творби са притежание на Националната галерия за декоративно-приложни изкуства, ХГ „Жорж Папазов” – Ямбол, кметство Вилжуив – Франция, кметство Хале – Германия,
частни колекции в България, Франция, Германия, САЩ, Кипър, Полша и др.

ЯВОР ЦАНЕВ /1956–2014/

Пиер Алари
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Завършва специалност „Графика” през 1982 година в Художествената академия, в класа на
проф. Петър Чуклев. Член е на СБХ от 1985 година.
Участва в много общи изложби с графични и живописни творби.
Дългогодишен преподавател и доцент по живопис във Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”.
Работи много в областта на живописта, където се вдъхновява от голото женско тяло и
гръцката митология, за което свидетелства и последната му изложба в артмузей „Георги
Велчев” – Варна. През последните години Цанев прави и инсталации.
Носител е на награда от ежегодна изложба на малкия формат – Торонто, Канада; награда за
графика от VII Национална младежка изложба – София /1985; награда от Биенале на графиката
– Тайпей, Тайван.
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ВЕСЕЛИН КОВАЧЕВ /1929-2014/

Веселин Ковачев работи в областта на сценографията, посветил дълги години от творческия си път на Пловдивския драматичен театър.
Завършва „Сценография” в Художествената академия, в класа на проф. Пенков и проф. Каракашев през 1959 година. От 1972 е член на СБХ. Участва във всички национални и окръжни
изложби на българската сценография, в международните биеналета в Прага, Нови Сад, Сао
Пауло, Германия, Полша, Русия.
През 1983 година получава награда от сценографското биенале в Япония, носител е на много
награди от национални прегледи на българската драма и театър. По повод неговата 75-годишнина е награден с почетен знак на община Пловдив за заслуги към пловдивския театър и
култура.

ИВАН РАДЕВ /1932–2014/

Повече от 40 години живее и твори в Казанлък. Завършва Художествената академия, специалност „Стенопис”, при проф. Гочо Богданов. Участва в градски, окръжни и национални
изложби , има награди от няколко изложби на учителите. Негово дело са стенописите във
фоайето на хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, сграфитото на фасадата на
училище „Чудомир”, обществената сграда в Овощник, няколко мозаечни портрета на Вапцаров, Димитър Благоев и Георги Кирков. Има няколко самостоятелни изложби, показва творчеството си и в Германия и Русия.
Преподавал е в Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов”.
Като автор успява да предаде автентичния български бит и традиции, пречупени през
призмата на творческото възприятие.

СВЕТЛА НЕДЕЛЧЕВА /1925–2014/

Завършва Художествена академия, специалност „Сценография” в класа на проф. Иван Пенков през 1954 година. От 1958 е член на СБХ.
Участва във всички национални и окръжни изложби на българската сценография, в Пражкото квадриенале и други.
Носител е на ордена „Кирил и Методий” I, II и III степен.

ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ /1931–2014/
Напусна ни дългогодишен утвърден художник – изпълнител на проекти, свързани с пространственото и художествено оформление на представителни национални изложби и международни панаири в страната и чужбина. Ще го запомним с неговата коректна готовност
и отзивчивост към всеки колега, потърсил помощта му. Поклон пред светлата му памет.
Почивай в мир, Лозане!
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Илиана Дончева - Триптих „Празниците“
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