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с ъ общения
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските
художници” (с решение по протокол № 57 от 29 октомври 2015 г.) на основание чл.
26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 12 декември 2015 г.
(събота) от 10 часа на адреса на управление на Сдружението в гр. София, ул. Шипка №
6, в изложбената зала на ІV етаж, при следния дневен ред:
• Приемане на бюджет на СБХ за 2016 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
същия ден от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Уважаеми колеги,
В качеството си на председател на Съюза на българските художници и от името
на Управителния съвет съм длъжен да споделя с вас важна информация относно някои
събития от последните месеци. Тя е свързана предимно с финансовото състояние на СБХ и
необходимостта за неотложното и окончателно погасяване на задълженията на Съюза към
СУ „Св. Климент Охридски” заедно с всички произтекли настоящи и бъдещи затруднения и
очертаващите се впоследствие проблеми по изпълнението на бюджета и финансирането на
обичайните ни дейности.
Месец преди провеждането на Общото събрание за приемане на бюджет на СБХ за 2016
година, в останалата около половин година до края на мандата ни, сме изправени пред
поредното сериозно препятствие. Разрешаването на въпроса с неизплатените ни задължения
към Университета бе едно от големите предизвикателства в работата на това ръководство и
през втората половина от мандата. За пореден (и последен) път на 27 май 2015 г. на заседание
на УС с известен скептицизъм, но и със стаена надежда докладвах за всичките ни положени
усилия, за десетките проведени срещи и разговори: с ректора на СУ проф. Иван Илчев, с
министрите на културата г-н Владо Пенев, г-н Петър Стоянович и най-вече (и многократно)
с г-н Вежди Рашидов, с президента на републиката г-н Росен Плевнелиев, с вицепремиера
г-жа Румяна Бъчварова и мн. други отговорни лица в отчаяни опити да стигнем до някаква
приемлива форма на споразумение за опрощаване на тези задължения. За съжаление
само месец по-късно, след още две или три срещи и лаконични разговори с проф. Илчев,
окончателно и недвусмислено стана ясно, че от страна на Университета не можем да очакваме
опрощаване на дълга. Ето защо още на следващото заседание на УС (29 юни 2015 г.) бе взето
решение СБХ да влезе в преговори със СУ за изготвяне и подписване на споразумение с цел
да уредим отношенията си по влязлото в сила съдебно решение № 6 от 1 юни 2011 г., на 4 гр.
отд., по гр. д. № 833 по описа на ВКС за 2009 г. (последна инстанция без право на обжалване).
Споразумението се основава на изразената от двете страни воля за доброволно уреждане
на финансовите си отношения. Ясно е какво би означавала за СБХ единствената и логична за
Университета алтернатива на това споразумение, твърдо заявена и от проф. Илчев: иницииране
на процедура по принудително изпълнение, намесата на съдия-изпълнител, блокиране на
сметки, принудително събиране на дължимото, публичен търг с наши имоти и т.н.
Понастоящем Съюзът на българските художници дължи на СУ „Св. Климент Охридски”
парична сума в размер 834 734 (осемстотин тридесет и четири хиляди, седемстотин
тридесет и четири) лева, представляваща законна лихва за забава върху главницата,
считано от 7 март 2003 г. до 4 септември 2013 г. – на която дата изплатихме главницата в
пълен размер – по цитираното по-горе съдебно решение, възлизаща на 650 235 (шестотин
и петдесет хиляди, двеста тридесет и пет) лева и представляваща обезщетение в размер
на приходите от наем за периода от 28 март 2000 г. до 7 март 2003 г.
Добре би било да си припомним и за другите извършени в този неотдавна минал период
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плащания освен по главницата на дълга: сумата от 28 016 (двадесет и осем хиляди...) лева
съдебни разноски (само по това дело) и държавната такса за прехвърлянето собствеността
върху сградата на „Шипка” 6 в полза на СБХ, възлизаща на приблизително 490 000
(четиристотин и деветдесет хиляди) лева... Общо от 2012 г. досега приблизително 1 700 000
(един милион и седемстотин хиляди) лева. Останаха ни въпросните лихви…
В приетото споразумение за доброволно погасяване на дълга, подписано на 30 юли от
СБХ и СУ, на Съюза се определя срок до 31 януари 2016 г. да заплати по сметката на
Университета паричната сума в размер 834 734 лева. Като прибавим и регламентирания
15-дневен срок при евентуално забавяне на плащането преди събирането на дължимата
сума да се осъществи по принудителен ред, СБХ получава реално 6 месеца и половина
отсрочка на плащането.
В преговорите със СУ не бе постигнато съгласие за разделяне на дълга на по-малки суми и
разсрочването му за години напред. В сметките си Съюзът разполага със спестявания, с които
би могъл да изплати по-малко от половината част на дълга. Ето защо на заседание на УС на
СБХ на 10 септември 2015 г. след разглеждане на различни оферти бе взето решение СБХ
да изтегли от представилата най-приемливи условия банка ДСК кредит в размер на 890 000
(осемстотин и деветдесет хиляди) лева с цел погасяване дълга на СБХ към Университета, както
и за осъществяване на допълнителни инвестиционни разходи. С конкретните му параметри ще
бъде запознато Общото събрание. За обезпечение на кредита се ипотекира имотът на СБХ на
бул. „Рожен” 78, район „Надежда”, София. На същото заседание Управителният съвет прие и
предложението за предсрочното погасяване (със собствените налични средства) на кредита
ни в Централна кооперативна банка, послужил ни през 2012 г. за изплащане на държавната
такса за придобиване на собствеността на СБХ върху сградата на „Шипка” № 6. Погасяването
на останалите около 313 000 лв. по този кредит освобождава от ипотека имотите ни в София
на ул. „Шипка” № 18 и в кв. „Красно село”, послужили за обезпечаването му. За съжаление
практически СБХ ще изразходва по-голямата част от спестените 400 000 (четиристотин хиляди)
лева, представляващи нещо като неприкосновен запас, резерв, осигурявал ни до момента
известна финансова стабилност и някаква сигурност занапред...
С новия кредит бъдещите разходи на СБХ значително ще се увеличат, което автоматично
ни задължава да търсим формулата за компенсирането им или да намерим начини за
увеличаване на приходите. В следващите осем години, ако не успеем да го погасим предсрочно,
ежемесечните вноски по новия кредит ще са с приблизително около 4000 лева по-големи.
Вноската от 7800 лв. по кредита в ЦКБ ще се замени от вноска средно от около 12 000 лв. на
месец. В началото на 2016 година предстои задължително вдигане на минималната работна
заплата, което ще доведе и до диференцирано коригиране на всички работни заплати в
администрацията на СБХ предвид различната степен на отговорност и натовареност. Това
увеличение на бъдещите разходи значително ще затрудни изготвянето на нов бюджет, без да
сме осигурили нови възможности за финансови постъпления. Предстои работа на Стопанския
съвет, на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет преди Общото събрание. В детайли
ще бъдат обсъждани и търсени различни начини за разрешаване на проблема.
Това, което след многократни и тежки обсъждания се реши от Управителния съвет
на 7 октомври 2016 г., е свързано на този етап с предприемане на мерки за съкращаване
на разходите. Със силно противоречиви чувства и опасения, със сериозно притеснение за
това, че най-вероятно трудно ще бъдем разбрани от всички колеги в СБХ, принудени от
обстоятелствата, взехме следните решения. Изложбените зали в галерия „Шипка” 6 ще бъдат
затворени за месеците януари, февруари и март 2016 г. Това няма да важи за зала „Райко
Алексиев” и галерия-книжарница „София прес”. Изложбената зала на третия етаж на „Шипка” 6
ще бъде затворена през цялата първа половина на 2016 година (до края на месец юни), освен
в случаите, в които би могла да бъде отдавана под наем. Бе взето решение и за съкращаване
на работни места в обслужващия персонал, понастоящем частично осъществено. Ще проявя
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разбиране и ще приема упреците на всеки колега, който би възразил на подобни решения.
Съгласен съм, че това ще се отрази на основната ни дейност – изложбената, и не мога да не се
вълнувам пред количествата заявки за изложби и тъжната истина, че вероятно половината
от тях няма да могат да бъдат осъществени. Готов съм да отстъпя мястото си на всеки, който
би могъл в този момент да се справи с недостига на средства, без да прибягва до използване
на гореописаните мерки. Поднасяйки лично и от името на ръководството извинение към
всички колеги, които ще се почувстват ощетени от нашите решения, ви уверявам, че до края
на мандата ще се постараем максимално финансовите ни проблеми във възможно най-малка
степен да се отразяват на изложбената ни дейност.
Каквато и програма за намаляване на разходите на СБХ да бъде приета и осъществявана,
от нея не би имало ефект и тя не би постигнала видим положителен резултат за общото
финансово състояние на Съюза, ако успоредно с нея не бъде приложена и стратегия за
увеличаване на приходите. Истинско стабилизиране можем да очакваме тогава, когато
разкрием нови възможности за осигуряване на парични средства.
През целия мандат Анжело Красини самоотвержено работеше точно в посока за
намиране на нови ресурси и източници на приходи. Особено през последните няколко
месеца, независимо от подадената на 16 юли 2015 г. пред УС на СБХ оставка, приета с
неохота и огромно съжаление от ръководството, той изцяло съсредоточи усилията си за
постепенното облагородяване на имота ни в кв. Илиянци, разкриване на допълнителни терени,
оползотворяване на още пространства и обособяване на нови обекти, годни за отдаване под
наем. Спестявайки куп подробности за това какво е коствало на Анжело подобно усилие,
за перипетиите, предразсъдъците и илюзиите, включително и огорчаващото неразбиране от
страна на някои колеги, в крайна сметка, благодарение на него приходите от Илиянци, част
от които вече влизат в сметките на СБХ, ще могат в един момент най-малкото да покриват
месечните вноски по погасяването на новия кредит. А доразвиването на този обект, по който
наистина има нужда от още много работа, ще разкрие и нови възможности. Може би тук е
мястото да пожелаем успех в тази дейност на новоизбрания зам.-председател на УС на СБХ
по стопанската дейност Богомил Живков.
Пряко свързана с настоящите ни финансови проблеми и бъдещи възможности е и темата за
притежаваните от Съюза имоти, тяхното състояние и стойност. Неведнъж сме отбелязвали, че
една част от имотите ни вече десетилетия наред са по-скоро в тежест на Съюза и не само че не
носят нито лев печалба, но и експлоатацията им води до доста големи загуби, поддръжката им
е почти невъзможна, а лошото им състояние постепенно ги обезценява. Би трябвало добре да
си помислим дали действително имаме нужда от тях. В къщите ни в гр. Долна баня и Вършец
сигурно са се регистрирали по един-двама посетители годишно. След като наш приоритет е
реновацията на „Шипка” 6, то едва ли в близките няколко години бихме могли да заделим
средства за ремонт точно на тези бази. След още известно време влошаването на състоянието
им ще ги направи не само негодни за ползване, но и ще ликвидира и последната надежда, че
някога бихме могли да си ги възстановим или изгодно продадем...
След погасяване и на последния дълг към Университета излиза, че от 2012 г. до сега сме
платили повече от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева на СУ и държавата. Жалко
за архитектурното обновление на „Шипка” 6, оставено в ситуация на принудително чакане...
Позитивната новина е, че съществува една добра възможност да договорим изготвянето на
технически проект и да намерим пътищата за финансирането и реализизацията му.
Уважаеми колеги, тъй като едва ли бих могъл да споделя тук на страниците на бюлетина
всичко, свързано с проблемите на Съюза, то бих искал да ви поканя на 12 декември 2015 г.
да присъствате на Общото събрание на СБХ за приемане на бюджет за 2016 година. Така ще
можете да чуете, да споделите, да изразите своето мнение, да зададете въпроси и да научите
повече за състоянието ни и визията ни за бъдещето.
С уважение! – Любен Генов
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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.
С решение на УС на СБХ от 7.10.2015 е приета оставката на заместник-председателя на
УС на СБХ по стопанската дейност г-н Анжело Красини и председател на Стопанския съвет на
СБХ. На поста беше избран Богомил Живков, който ще изпълнява неговите функции до края
на мандата.
Уважаеми колеги,
Изложбените зали в галерията на ул. „Шипка“ 6 няма да работят през месеците януари,
февруари и март 2016 година.
Корекция към брой 4 от 2015 година, стр. 28, „Международен пленер град Оряхово“
с автор Ралица Кирилова:
В гореспоменатия текст е допусната неточност. Международният пленер в град Оряхово
няма никаква връзка с пленера „Художник – природа“, основан през 1995 година от Цеца
Георгиева и посветен на Марин Върбанов. Редакцията се извинява за допуснатата от
авторката грешка.
НАГРАДИ ОТ ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА 2015“
Жури с председател Станислав Памукчиев (представител на СБХ София) и членове: Силвия
Топалова (Перник), Сашко Евтимов (Перник), Андрей Севдин (Дупница), Ценка Бакърджиева
(Кюстендил), Антон Гошев и Георги Стойчев (Благоевград) прегледа произведенията,
представени за участие в Зонална изложба „Струма 2015“ и определи следните награди:
• Голяма награда на СБХ – Филип Седефчев
• Награди – Иван Милушев, Ивайло Попов, Стоимен Марков и Еслица Тодорова
Номинирани бяха следните автори: Филип Седефчев, Николай Янакиев, Иван Милушев,
Пламен Бонев, Ивайло Попов, Еслица Тодорова, Димитър Петров, Христо Шапкаров, Станислав
Божанков, Стоимен Марков, Валентин Господинов, Елена Темелкова и Иван Кънчев.
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НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА „ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ“,
ПАЗАРДЖИК, 2015
Национална графична изложба на името на Георги Герасимов по случай 110 години от
рождението му беше открита . на 17 септември (четвъртък) 2015 година в ХГ „Станислав
Доспевски“ – Пазарджик.
Изложбата е инициирана от галерията и е организирана с финансовата подкрепа на
община Пазарджик под патронажа на кмета г-н Тодор Попов.
По време на откриването бяха връчени следните награди и дипломи:
• Три равностойни награди, всяка включваща бронзов плакет и парична премия от 1200
лв.: Атанас Тотляков, Димитър Кулев, Теодор Асенов
• Награда за млад автор до 35 години на името на Георги Герасимов /плакет, премия от
1200 лв. и покана за самостоятелна изложба в галерията/: Васил Владимиров Ангелов
• Награда на Съюза на българските художници: Бранко Николов
• Пет почетни дипломи: Димо Колибаров, Велико Маринчевски, Онник Каранфилян,
Стоимен Стоилов и Тодор Генков Овчаров
На 23 септември 2015г. се проведе заседание на комисията жури във връзка с обявения от
секция „Живопис” в СБХ конкурс за кураторски проекти. Беше представен само един проект.
Поради невъзможността да се проведе конкурс, комисията жури взе решение конкурсът да
бъде обявен отново с нови дати и време на реализация през 2016 г., като се даде максимално
широка гласност на конкурса.
Окончателни резултати от конкурса за изработване на идеен архитектурен проект
„Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на национален изложбен център
гр. София, ул. „Шипка” № 6”
Уважаеми колеги,
След като получихме детайлизираните идейни проекти, които по наша молба избраните три
архитектурни студиа и колективи бяха така любезни да разработят и да ни изпратят, те бяха
разгледани на заседание на Управителния съвет на Съюза на българските художници на 16
юли 2015 г. Както беше регламентирано в конкурсната програма (точка 12.3.) ръководството
на СБХ беше изправено пред отговорността и трудната задача да избере един от трите
проекта, наградени в конкурса за изработване на идеен архитектурен проект „Преустройство,
реконструкция и фасадно оформление на национален изложбен център гр. София, ул. „Шипка”
№ 6”, с цел да се пристъпи към договаряне на следващите фази на проектиране, необходими
за бъдещата реализация на проекта.
На свое заседание на 7 октомври 2015 след продължителни дебати и тайно гласуване
Управителният съвет на СБХ направи своя избор.
На първо място, с най-много гласове, беше класиран проектът на „Архитектурно
студио” – арх. Теодор Тодоров (България), следван от проектите на William Matthews
Associates - William Matthews (United Kingdom) и Колектив: Симеон Стоилов, арх. Иван
Драгошински, арх. Анастасия Атанасова и кандидат арх. Дина Драгошинска (България).
След така направения избор ръководството на Съюза на българските художници ще
покани на първа работна среща екипа на „Архитектурно студио” – арх. Теодор Тодоров
(България) за обсъждане параметрите на следващите фази на разработване на проекта.
Датата на бъдещата среща в най-скоро време ще бъде уточнена.
Съюзът на българските художници изразява своята благодарност и към екипите на Wil-
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liam Matthews Associates и на Колектив: Симеон Стоилов, арх. Иван Драгошински и кандидат
арх. Анастасия Атанасова за колегиалното им отношение, коректността и отзивчивостта им
при всички водени до момента разговори.
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Ноември 2015 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Васил Крапчански /1935 – 2013/, живопис, ет. 4
3 – 15 ноември
Откриване – 3 ноември, 18 ч.
Мария Столарова на 90 години, юбилейна изложба живопис, ет. 2
11 – 22 ноември
Откриване – 11 ноември, 18 ч.
„Свързване“ – българо-полска студентска изложба, ет. 3
12 – 20 ноември
Откриване – 12 ноември, 18 ч.
„Седем изображения“ – куратор Димитър Грозданов, ет. 1
13 – 30 ноември
Откриване – 13 ноември, 18 ч.
Петър Рамаданов /1895 – 1972/ – юбилейна изложба с куратор доц. Ружа Маринска, ет. 4
17 – 30 ноември
Откриване – 17 ноември, 18 ч.
„Контакт“ – 20 години Международно триенале на сценичния плакат, ет. 3
26 ноември – 12 декември
Откриване – 26 ноември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„Утаено време“ – изложба на Станислав Памукчиев
18 ноември – 5 декември
Откриване – 18 ноември, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
„Евдемония“ – Георги Карантилски
27 октомври – 13 ноември
„Сенки от гардероба“ – изложба на Мария Златанова и Георги Савов
17 ноември – 4 декември
Откриване – 17 ноември, 18 – 20 ч.
ГАЛЕРИЯ „ИНДУСТРИАЛНА“, УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ 11
„МЕШТРА“ – изложба на Атанас Гаджев „55 обекта от глина и хартия“
Откриване – 11 ноември, 18 ч.
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съобщения
„Анатомия на куклата. Художниците в кукления театър“

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Изложба на секция „Монументални изкуства“ – витражи, ет. 4
3 – 15 декември
Откриване – 3 декември, 18 ч.
Национална изложба „Скулптура“, ет. 1
4 – 29 декември
Откриване – 4 декември, 18 ч.
Красимир Яков – скулптура, рисунки, ет. 4
17 декември – 10 януари
Откриване – 17 декември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„Анатомия на куклата. Художниците в кукления театър“ – проект на секция „Сценография“
Откриване – 12 декември, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Коледна изложба „Керамика“
Откриване – 10 декември 18 ч.
ПРЕДСТОЯЩО В СБХ
„КОНТАКТ“ – 20 години Международно триенале на сценичния плакат – София
„КОНТАКТ“ е проект, създаден по повод 20-ата годишнина
на Международното триенале на сценичния плакат – София.
Колекцията „Контакт” е формирана от плакати,
създадени по покана на триеналето – дело на художници
от различни страни и различни поколения.
Изложбата обединява плакатите от анонимния конкурс
за млади български автори и дебютанти с тези на специално
поканените утвърдени имена от света на плаката,
включително и на български артисти, носители на награди
от триеналето.
Темата на проекта е общочовешка, разнопосочна,
многопластова.
Заредена е с очакване за наситени с провокация, ирония
и емоции плакати.
Организаторите благодарят на всички автори за
интереса към темата и участието им в изложбата и каталога,
както и на Съюза на българските художници и на Столична
община за разбирането и подкрепата.

Изложбата – инициатива на секция
„Сценография” към СБХ представя,
26 съвременни български автори
и изкуството на сценографията за
куклен театър във всичките му форми
и разновидности. Оригиналните кукли
и декори са придружени от екранни
изображения, куклени представления
и филми. Панорамата на съвременните
постижения от последните 10 години е
съчетана с разказ за малко известния
днес принос на Бръмбъзъците,
положили началото на това изкуство.
„История за чай“
Събитията, предвидени по време
на изложбата, осветяват сценографията за куклен театър от различни страни и предлагат
многобройни възможности за диалог с авторите и с различни групи публики. Съпътстващата
програма включва: творчески работилници, демонстрации, ателиета за деца, лекции,
прожекции и дискусии.
Срещата между днешната сценография за куклен театър и историята се осъществява
чрез специален раздел, посветен на групата на „Бръмбъзъците“.
Кои са те? Годината е 1924, София. Членове на дружество „Родно изкуство” начело с арх.
Александър Донков, акад. Александър Божинов, скулптора Андрей Николов, художниците
Константин Щъркелов, Борис Денев, Никола Танев и др. избират този псевдоним. Те
организират първото куклено представление за възрастни („Викат ни в живота”, 7 – 8.03.1924
г.), като скоро след това основават и първия куклен театър в България, подслонен в салона
на читалище „Славянска беседа“. По-късно Елисавета Консулова-Вазова, също член на
„Бръмбъзъците“, става българският представител при учредяването през 1929 година в Прага
на УНИМА (Международен съюз на куклените дейци).
Изложбата е придружена от двуезично албумно издание.
Куратори на изложбата са Петър Митев, Хана Шварц и Мариета Голомехова, а автор на
раздела, посветен на Бръмбъзъците – Галина Декова.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община – СП „Култура” за
2015 г. и на Националния фонд „Култура”.
12 декември 2015 – 12 януари 2016
Галерия „Райко Алексиев”, София, ул. „Г. С. Раковски” 125
Откриване: 12 декември 2015, 18.00 часа

26 ноември – 14 декември 2015
Галерия на СБХ, София, „Шипка” 6, ет. 3
Откриване – 26 ноември (четвъртък), 18.00 ч.
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СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2016
На основание чл. 10 от устава и съгласно приет правилник Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ през 2016 година.
За кандидатстването е необходимо да се представят:
1. Документи
• заявление – в него кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с устава на СБХ, приема
разпоредбите му и ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани в него.
Не могат да кандидатстват за членове на СБХ тези, които към момента на кандидатстването
са ученици или студенти – бакалавърска или магистърска степен (чл. 9, ал. 2 от устава на
СБХ). Заявлението може да бъде свалено от сайта на СБХ: www.sbhart.com, раздел „Конкурси“
• подробна творческа биография
• материали, представящи творческата дейност на кандидата: за предпочитане фотоси
минимален формат 13/18 см. и максимален А4, паспартирани в папка А4, или принтове А4 с
пълно описание на заснетите творби (размери, техника, година на създаване). Може да се
представят и каталози, CD и др., не се разглеждат уебсайтове
Биографията и материалите се предават на хартиен и електронен носител в един екземпляр.
2. Творби
• Кандидатите трябва да представят:
• до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, секция „13”)
• до пет творби в оригинал (за графика)
• списък и копия на публикации (за изкуствоведи)
• творби и репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см или
70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура)
Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално кандидатурите на представените автори.
Съгласно чл. 10 /1/ от устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взети с обикновено мнозинство и след плащане на
встъпителния членски внос в срок от 1 /един/ месец след оповестяване решението на УС”
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2016 е в размер на
50 лева.
3. График и срокове за провеждане на сесията за приемане на нови членове:
От 7 до 11 март 2016 г. – приемане на документи и творби
Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж от 10 до 17 часа, а творбите
– в изложбената зала на ІV-я етаж „Шипка” 6 след предаване на документите.
След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
С творбите на одобрените за приемане кандидати се организира изложба в галерията
на ул. „Шипка“ 6. Откриване 30 март 2016 г.
Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявя-
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ват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
За информация относно условията за кандидатстване, както и процедурата по приемане,
се обръщайте към координаторите на секциите – Албена Спасова и Аннажени Шапкарова:
тел. 02/ 8467248
Или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com
Национална скулптурна изложба 2015
През месец декември се организира Националната скулптурна изложба.
Творбите се приемат на 1 декември от 10 до 17 часа в СБХ, ул. „Шипка” 6, етаж 1.
Изложбата се открива на 3 декември от 18 часа.
Могат да участват и художници, които не са членове на СБХ.
Всеки автор може да представи до 3 творби.
Коледна изложба – керамика
Секция „Керамика” в СБХ организира „Коледна изложба – керамика” през месец декември
2015 в галерия „София прес”.
Творбите се приемат на 8 декември 2015 г. от 10 до 17 часа в галерията на
ул. „Славянска” 29.
Изложбата се открива на 10 декември от 18 часа.
Желателно е творбите да бъдат съобразени с камерния характер на изложбената зала.
Повече информация можете да получите на тел. 02/ 846 72 48 – Ани Шапкарова.
XIII международно триенале на политическия плакат – MONS
Цел: Триеналето на политическия плакат си поставя за цел да съпостави най-добрите
дизайнери на политически плакати от всички страни с намерение да окуражи изразните
средства, които са същевременно и оръжие, и наследство.
Дата и място: XIII международно триенале на политическия плакат ще се състои от октомври 2016 в ARSONIC, rue de Nimy, 138, Mons.
Условия за участие:
1. Дизайнерите на плакати, чиито творби илюстрират политически събития, социални борби или каквито и да било социални факти и които са съгласни да спазват тези условия, могат
да участват в Международното триенале на политическия плакат. Плакати, които засягат
политически картини или театър също ще се приемат.
Всеки автор трябва да приложи кратка биография, а всеки плакат трябва задължително
да съдържа кратък текст, обясняващ концепцията на произведението и неговото политическо значение.
Всеки автор трябва да изпрати CD или DVD (JPG или TIFF) с неговия плакат.
2. Всеки автор може да представи колкото плакати иска, стига да са правени след 1 октомври 2013 г.
3. Селекцията ще се осъществи от жури (селекционен комитет), съставен от художници,
графични дизайнери, критици и лидери на социални движения. Журито ще започне работа
през март 2016.
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4. Всеки участник покрива застраховката и трябва да се увери, че плакатите са стигнали
при нас в отлично състояние не по-късно от 31 януари 2016 г.
Плакатите трябва да са внимателно опаковани и организаторите не носят отговорност за
щети, вследствие от транспортирането. Разходите по транспорта са за сметка на дизайнерите
или спонсориращи организации.
Плакатите НЕ трябва да са рамкирани.
Плакатите стават собственост на организаторите с цел обогатяване на колекцията.
Авторите се ангажират да предоставят втори екземпляр за изложбата.
5. Организаторите имат правото да репродуцират участващите плакати в каталози, промоционални публикации, също така и в интернет, включително сайтовете на триеналето (www.
lemanege.com) и също да ги покажат на изложби или на събития с нестопанска цел, целящи
реклама на триеналето, като всеки път показват уважение към авторските права и интелектуалната собственост на автора. Следователно, авторските права принадлежат на организаторите от момента, в който получат плаката. Наградените плакати, също както и избраните
творби, ще бъдат репродуцирани в каталога на триеналето.
6. Всеки участник трябва да изпрати попълнена форма за участие заедно със своя плакат:
Фамилия на автора, първо име, адрес, пощенски код, град, държава и френски и английски превод на текста към плаката.
Организаторите съветват да не се залепва нищо на гърба на плакатите, а да се номерират с молив според списъка от формуляра.
7. Организаторите получават правото да оттеглят плакатите, които не отговарят на условията.
8. Всеки участник потвърждава, че ще спазва тези условия.
Награди: Една първа награда на стойност 3 800 EURO от Федерация Валония – Брюксел.
Ще бъдат връчени и още три награди.
Наградените творби остават собственост на ménage.mons
Наградите ще бъдат обявени и връчени по време на откриването на XIII международно
триенале на политическия плакат – MONS.

МЕЖДУНАРОДНО ГРАФИЧНО БИЕНАЛЕ – ТАЙВАН, 2016
Целта на това биенале е да представи графичното изкуство, както и да стимулира културния обмен на автори от тази област в целия свят. Това събитие следва да послужи като
ключова платформа за обмен на автори и културно сътрудничество, както и да спомогне за
разнообразието на графичното изкуство.
Организатор: Национален музей за изящни изкуства на Тайван
Контролен орган: Министерство на културата на Тайван
Дати:
• Септември 2015 – обявяване на условията за участие
• 15 ноември 2015 – започва приемането на заявки
• 26 януари 2016 – краен срок за заявки за участие
• 6 април 2016 – обявяване на резултатите от предварителната селекция
• 2 май 2016 – обявяване на носителите на наградите
• Юни 2016 – официално откриване и награди
• Юни – август 2016 – времетраене на изложбата
• Юли 2016 – връщане на неизложените творби
• 30 ноември 2016 – връщане на творбите, взели участие в изложбата
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Условия за участие:
1. Не се изисква такса за участие. Поканени са автори от целия свят. Всички творби
трябва да са оригинали върху хартия. Да са направени през или след 2013 година и да не са
участвали в предишни издания на биеналето.
2. Приемат се всички графични техники, включително монотипии и дигитален принт.
3. Всяка творба не трябва да е по-голяма от 150 х 150 см или по-малка от 40 х 40 см и
да не надвишава 20 см дебелина. Комбинирани произведения от няколко части не трябва да
надвишават посочените размери.
4. Всеки участник изпраща само по една творба. Не се приемат работи, създадени от
двама автори.
5. Творбата трябва да бъде идентифицирана от автора със специален графичен номер
и година на създаване, отбелязани върху принтираната страна. Творбите не трябва да са
рамкирани.
Заявки и изпращане на творби:
1. Онлайн регистрацията започва на 15 ноември 2015 и ще продължи до 25 януари 2016.
Посетете нашия сайт http://printbiennial.ntmofa.gov.tw, за да се регистрирате и да принтирате етикета на творбата, формуляра за участие, споразумението за лиценз и за дарение.
2. Няма да се приемат материали, пристигнали след 25 февруари 2016. Важи пощенското
клеймо. Предвидете достатъчно време, за да може пратката да пристигне. Когато завършите
онлайн регистрацията, прикачете етикета на гърба на творбата и пощенския етикет за доставка на целия пакет. Изпратете материалите за участие на адрес:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2016 ROC
National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Rd.,
Taichung 40359
Taiwan
Не се приемат творби, донесени лично. Участникът може да провери статуса на заявката
в уебсайта на биеналето.
3. Бележки за онлайн регистрацията: моля, следвайте указанията и предоставете цялата информация, която се изисква, включително минал опит, награди и изложби, детайли по
творбата, както и кратко представяне на творчеството ви. Прикачете снимка на творбата, не
по-голяма от 2 МB. След това ще получите имейл с потвърждение на регистрацията. Всякакви
грешки могат да бъдат отстранени, докато регистрацията е отворена, включително и отказ
от заявката.
4. Непълни заявки, закъснели или неприемливи заявки не се приемат.
5. Творбите се изпращат нерамкирани в тубус или пакет така, че да се запазят невредими.
Всички творби се изпращат само по пощата. Цената на доставката, застраховките и таксите
са за сметка на автора.
Селекция:
1. Предварителна селекция: всички творби, които са пристигнали навреме и отговарят на
условията на конкурса, ще бъдат разгледани от журито.
2. Финална селекция: оригиналите на творбите, които са селектирани от журито в първия
кръг, ще бъдат разгледани от международно жури за финалния етап на селекцията.
3. Резултатите ще бъдат обявени на официалния уебсайт на музея и на биеналето. Всички
избрани автори ще бъдат уведомени по имейл. Носителите на награди ще бъдат уведомени
по пощата.
Награди:
• Златен медал – сертификат и парична награда от 400 тайвански долара
• Сребърен медал – сертификат и парична награда от 200 тайвански долара
• Бронзов медал – сертификат и парична награда от 100 тайвански долара
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• 2 специални награди на журито – сертификат и парична награда от 80 тайвански долара
(за всеки)
• 5 награди за заслуги – сертификат и парична награда от 50 тайвански долара (за всеки)
• 5 почетни звания - сертификат и парична награда от 30 тайвански долара (за всеки)
На носителите на първите 3 награди, както и на наградите на журито и наградите за заслуги ще бъдат предложени двупосочен билет икономична класа и 5-дневен престой с храна,
за да могат да присъстват на церемонията.
Паричните награди се облагат с данък от 10 % за местни и 20 % за чуждестранни носители.
Наградените творби остават собственост на организатора и авторът му прехвърля авторските, икономическите права върху произведението, както и правото да го репродуцира и
използва за всякакви цели.
Застраховки:
Организаторът носи отговорност за произведенията по време на изложбата. Авторът, ако
желае, следва да направи застраховка за времето, през което творбата пътува от и до изложбеното пространство.
Връщане на творбите:
1. Творби, които не са минали финалната селекция, ще бъдат върнати по море. Организаторът поема разноските за връщането.
2. Селектираните творби (без наградените) ще бъдат върнати на авторите по море, освен
ако авторът не е отбелязал изрично, че ги дарява на Музея за изящно изкуство. Организаторът поема разноските за връщането и на селектираните творби.
3. Ако по някаква причина творбите не пристигнат до автора поради смяна на адрес, нечетливо написан, неточен или сгрешен адрес, което води до това творбата да бъде изпратена
обратно на организатора, то той си запазва правото да разполага с творбата и да поиска от
автора възстановяването на сумата.
Адрес за получаване:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2016 ROC
National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Rd.,
Taichung 40359, Taiwan R. O. C.
Tel.: +886-4-2372-3552 ext. 319 or 702
Fax: +886-4-2375-4730
E-mail: print17@art.ntmofa.gov.tw
XIII международно биенале на миниатюрата, Сърбия, 2016
1. Организатор на XIII международно биенале на миниатюрата е Институт за култура, изкуство и извънучилищно обучение – Културен център Горни Милановац, Сърбия.
2. Биеналето се организира всяка втора година на празника на община Горни Милановац
– 23 април. Мястото е културният център Галерия за модерно изкуство.
3. Официални езици са сръбски и английски.
4. Условията за участие се определят от Управителния съвет на организацията по предложение на Художествения съвет на галерията и директора на организиращата институция.
5. Конкурсът е отворен за всички на възраст над 18 години, които се занимават с изкуство и приемат условията на биеналето. Художниците са свободни да избират тема и техника
според чл. 6 на правилника. Приемат се само оригинали, правени през последните 2 години,
които са окачествени като творби с висока художествена и професионална стойност. Всеки
автор може да участва с не повече от две работи във всяка експозиционна категория.
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6. Категории:
• Живопис			
• Графика
• Скулптура			
• Рисунка
• Приложни изкуства		
• Фотография
• Интермедия
7. При двуизмерните творби максималния размер е 10 х 10 см. Максималните външни
размери, ако има паспарту или рамка са 20 х 20 см, за триизмерни творби – 10 х 10 х 10 см.
8. Всички творби трябва да са готови за експониране и подписани, с етикет на организатора на гърба на творбата. Етикетите са включени във формуляра за участие.
9. Техническа комисия, определена от организатора, ще подбере творбите веднага след
получаването им.
10. Техническата комисия ще отхвърли творби, които не отговарят на посочените в чл. 7
размери. Отхвърлените творби ще бъдат върнати на авторите.
11. Творбите на автори, които не представят документ за платена такса за участие, ще
бъдат отхвърлени и комисията ще ги върне на авторите преди официалната селекция на
биеналето.
12. Техническата комисия ще прегледа състоянието на творбите при получаването и ще
състави протокол за вероятни щети; протоколът ще бъде изпратен на авторите. Организаторът не носи отговорност за щети по време на транспорта.
13. Формулярът за участие трябва да бъде изпратен заедно с придружаващите документи. Може да бъде получен при поискване на имейл modern.gallery@kcgm.org.rs или от сайта
на организатора: www.kcgm.org.rs
14. Формулярът трябва да бъде попълнен четливо, с главни букви и да се попълни цялата
информация. Тя ще бъде използвана в каталога. Авторите се задължават да информират
организатора за всяка промяна на адреса.
15. Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса (заедно с име и фамилия на участника) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
INTERNATIONAL BIENNIAL OF MINIATURE ART-KULTURNI CENTAR
Trg kneza Mihaila 1, P.O. Box 92, 32 300 Gornji Milanovac, Republic of Serbia
16. Авторите се задължават да платят такса за участие освен тези, които са поканени
от Художествения съвет на биеналето (специален формуляр с печат) и тези, които идват от
община Горни Милановац. Те не подлежат на селекция.
17. Таксата не може да бъде компенсирана с творби.
18. Авторите могат да избират кои творби да представят. Всеки автор се съгласява, че представените творби са окончателни и безусловни и че организаторът е техният бъдещ собственик.
Автори, които представят творби, които не са одобрени от журито, ще си ги получат обратно.
19. Художественият съвет осъществява селекцията. Резултатите ще бъдат обявени на
сайта на организатора: www.kcgm.org.rs
20. Участниците от Сърбия поемат разходите по връщане на творбите и изпращането на
каталога. За чуждестранните участници тези разходи са включени в таксата.
21. По предложение на Художествения съвет всички творби ще бъдат разгледани от
международно жури:
• Nikola Kusovac – арт критик, Белград, Сърбия, председател
• Dragan Radenović – скулптор, Белград, Сърбия
• Свилен Стефанов – арт критик, София, България
• Ileana Pintilie – арт критик, Тимишоара, Румъния
• Sonja Briski Uzelac – художник, арт теоритик, Риека, Хърватска
Биографиите на журито се предоставят от организатора. Ако някой от тях е възпрепятстван да присъства, организаторът си запазва правото да избере друг член на журито без
предварителна консултация с Управителния съвет.
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22. Решенията на журито са окончателни.
23. Наградите на биеналето са: голяма награда и седем равностойни награди от ранга на
първа за всяка експозиционна категория. В не всички категории е задължително да имат наградени. Журито може да дава други, специални награди и признания, ако организаторът реши.
24. Наградените творби остават собственост на организатора.
25. Организаторът трябва да издаде каталог с каталожна информация и репродукции за
всеки участник. Авторите предоставят всички права за репродуциране на творбите, както и
за използване в официални представяния на изложбата.
26. Всеки участник ще получи безплатен екземпляр от каталога.
27. Организаторът носи отговорност за творбите от момента на тяхното получаване, докато ги изпрати обратно. Ако творбите са повредени поради невнимание на организатора,
авторът ще бъде компенсиран със сума, определена от Експертната комисия.
28. Решенията, засягащи изложбените категории, календара, таксата за участие и сумите
за награди се взимат от Управителния съвет за всяко издание на биеналето по отделно.
29. В случай на непредвидени обстоятелства изложбата може да не се състои.
30. Подписвайки формуляра, авторите приемат условията за участие.
31. След приемането на този правилник, правилата и разпоредбите на предходното Международно биенале на миниатюрата Art Nr.454 / 13 от 19 септември 2013 г. стават невалидни.
32. Правилникът влиза в сила, след като е приет от Управителния съвет на 8-мия ден от
обявяването си в бюлетина на организатора.
КАЛЕДНАР НА СЪБИТИЯТА:
• Заявки се подават от 1 септември до 20 ноември 2015
• Селекция на творбите: 5 и 6 декември 2015
• Определяне на наградите (жури): 12 и 13 декември 2015
• Крайна дата за връщане на неприетите творби: 31 януари 2016
• Откриване: 23 април 2016
• Продължителност на изложбата: 23 април – 20 юли 2016
• Крайна дата за връщане на творбите: 31 декември 2016
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
За чуждестранни автори таксата за участие е 40 евро или 40 щатски долара.
За плащания в ЕВРО:
IBAN RS35170003900262300235
SWIFT: BACXRSBG
UNICREDIT BANK SERBIA KULTURNI CENTAR GORNJI MILANOVAC
За плащания в щатски долари:
IBAN RS35170003900262300720
SWIFT: BACXRSBG
UNICREDIT BANK SERBIA KULTURNI CENTAR GORNJI MILANOVAC
НАГРАДИ:
• Голяма награда: 1,500 евро
• Седем равностойни награди за всяка категория: 500 евро
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XII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕКСЛИБРИС, РУСЕ 2016 „EX VINO – EX VERITAS“
Конкурсът се организира от Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе.
Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без ограничения на възраст и
професия.
Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според
Международния идентификационен стандарт за ЕХ LIBRIS.
Авторите могат да участват с максимум 3 /три/ графики по 4 /четири/ копия от всяка.
		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Попълнен и подписан формуляр за участие, достъпен в www.libruse.bg и www.sbhart.com.
На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към формуляра. В
случай на промяна на данните от апликационната форма авторите се задължават да уведомят за това организатора.
В екслибриса трябва да присъстват задължително текстът “EX VINO – EX VERITAS”, името
на автора и държавата, която представя творецът. Могат да бъдат включени допълнително и
други знаци, букви, думи и текстове.
Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист - 150/210 мм.
АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2016 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо).
Адрес за получаване:
7000 Русе, България, Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Графичен кабинет
ул. „Дондуков-Корсаков” № 1
СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ
Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов” –
Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната колекция на графичния кабинет към библиотеката, като Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе придобива по
силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали
права по ЗАПСП, в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите в рамките
на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в
конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като
с подписа си върху формуляра за участие същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно
прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката.
НАГРАДИ
• Голямата награда GRAND PRIX е на стойност 400 EURO и спонсорски награди
Всеки участник, отговарящ на изискванията на конкурса, получава грамота и каталог.
След предварителна селекция авторите ще бъдат представени в каталога само с една
творба. Всички получени екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg.
Селекцията и наградите се определят от специално избрано за целта професионално
жури. Изложба с допуснатите до конкурса произведения се представя пред русенската публика и пред медиите в периода септември – октомври 2016 г.
За контакти и допълнителна информация:
E-mail: service@libruse.bg, libruse@libruse.bg
Тел.: + 359 82 820 126; факс: +359 82 820134; mob. tel.: +359 878 574916
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ни образи, а личности, всяка от които носи своята собствена история и съдба. Пресъздадени
чрез авторовия почерк и разбиране за формата и сюжета, те ни предоставят не само още една
възможност за прочит на вечните библейски теми, които го вълнуват, но и едно ново и различно преживяване – разходка из най-съкровените дебри на художническата мисъл.
За професор Старчев средата на експониране винаги е била от голямо значение – тя трябва да си кореспондира със самите произведения така, че заедно те да създадат едно общо
цяло. Дори към изложбената зала той подхожда със замаха, с който се работи един монумент
на открито например. Ето защо той избира сивия фон на стените като допълнение към белите
монументални скулптури в централната част на залата. Това черно-бяло усещане, което посреща посетителите, ги кара да се чувстват като странични наблюдатели на нещо случващо
се извън нашето битие, като филм, в който си участник и същевременно зрител.
Валентин Старчев си остава един от най-ярките представители на българската съвременна скулптура, който продължава неуморно да твори и развива своя талант и умения, въпреки
противоречивите коментари, които той получава за някои свои произведения. Малко са хората, които биха устояли на всичко и биха понесли с достойнство ударите на съдбата само в
името на изкуството. И Старчев е един от тях.
Румена Калчева

ИЗЛОЖБА НА ВАЛЕНТИН СТАРЧЕВ
ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, 7 – 24 ОКТОМВРИ 2015
„С развит с годините индивидуален артистичен
подход, с характерна експресивна и драматична форма, с премерено противопоставяне между динамика и
статичност, с умело преливане и взаимовръзка между обемите, както и с вроден усет както за мащабно,
така и за интимно, проф. Старчев деликатно и някак
неусетно ни въвежда в своя артистичен свят. „Вселената на художника“ е винаги магична и неповторима и там търсенето на нови идеи, критичното преоткриване на битието, личният авторски поглед към
вечните теми в изкуството дава вдъхновение и сила,
намира емоционален резонанс и съпричастност.“
Николай Маринов
/Из: Артистичният свят на професор Старчев.
Култура, Брой 37 (2829), 30 октомври 2015/
„Валентин Старчев е скулптор от чист вид. Но
подобно качество се приема трудно от хората (масовите зрители), които разпознават само приликата,
наподобяването и красивото като плюс. Ох, това неясно понятие „красиво”! Фигурите и композициите
на художника не са еснафски приятни, не флиртуват
с публиката и изобщо… не са лесни за харесване.“
Проф. Десислава Минчева
/Из: Формата – начин на употреба. Валентин
Старчев на 80. Въпреки.ком, 4.08.2015/

ОБЛАКЪТ КАТО ПОВОД ЗА ПЪТЕШЕСТВИЕ НА СЕТИВАТА

Валентин Старчев - Изгонването от Рая

Валентин Старчев – скулпторът монументалист
Валентин Старчев – един от големите скулптори монументалисти на нашето време, творец,
чийто талант продължава да се развива и да го подтиква към себеизразяване чрез средствата на триизмерното изкуство, представи пред софийската публика последните си произведения, приютени в пространството на галерия „Райко Алексиев“.
Изложбата е изчистена, сведена до минималистичното внушение, което получава всеки
зрител, прекрачил прага на залата. Посрещат го две бронзови пластики – „Икона“ и „Оброк“,
поставени на постаменти от двете страни на предверието, а вътре – голямоформатни, монументални творби („Саломе“, „Завръщането на блудния син“, „Жертвоприношение“, „Изгонването на Икар“), всички създадени през изминалите две години. Противоречиво на монументалния си характер и замисъл, експозицията създава усещането за интимността и камерността
на духовния свят на художника, в който ние, зрителите, влизайки в изложбената зала, сякаш
нахлуваме със стремителни крачки и нарушаваме неприкосновеността му. Но не е ли именно
това целта на всяка изложба?
Старчев отново прегръща библейските сюжети като основни теми за своите произведения.
С характерната си груба, насечена форма и експресивен характер творбите му сякаш прехвърлят чувствата на изобразените герои директно върху наблюдаващия ги. Това не са събирател-
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С тишина под мишница и въоръжена с ентусиазъм за събиране на емоции, прекрачих
прага на изложбената зала. Пътуването предстоеше. С привкус на екзотика, с драматизъм на съвременност и въздействие за историчност. И затаих дъх
и поех из пределите на изложбата...
Еспозицията от 60 платна, която Греди Асса
представя в Националната художествена галерия, е
необикновено късче пътуване. Неслучайно използвам „материално осезаем“ термин за нещо емоционално. Това е, защото в картините си Греди Асса
опредметява състояния, концентрира емоции и ги
поднася пряко, непосредствено и истински на нас –
зрители, ценители, специалисти.
Изложбата не изобразява гледки. Радостта на
сетивата, обилието от преживени с пълнота моменти
съжителстват с непрестанно търсене, с артистично
любопитство, с афинитет към разнородни пластове. Традиция, култура, образност – това Греди Асса
пречупва през лично състояние с характерните за
него изразни средства – активен цвят, контраст, динамика, заразителна виталност.
Греди Асса притежава забележителна чувствителност към цвета, към господството на контраста
в услуга на неговата пределна предизвикателност.
Изложбата е запечатила 60 емоционални състояния.
Това не са пейзажи или композиции, а облаци от
емоции, които авторът улавя и „запечатва“ по време
на своето пътуване в Италия. Това са портрети на
Греди Асса /снимка: Александър Нишков/
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преживени състояния. Гледаш и се потапяш в една особена атмосфера, в която време и място нямат значение. Яхнал облак, ти си там. Облакът е памет от емоции. Облакът обозначава
движение и трансформация. Облакът е усещане над време и пространство. Той сам по себе
си се свързва с абстрактното начало. С негова помощ художникът разкрива в 60 фрагмента
вътрешно движение. То е заключено в шепота на тревите, в неочаквания срез на допълващите се композиции кадри, в ромона на емблематични фонтани и в привидно тихата среща на минало и бъдеще. В „ренесансовите“ облаци на Греди Асса се отразяват епохи. Присъствието им
е знак за памет. Те са многолики, разнообразни и неуловими. Греди Асса разказва преживяна
приказка за едно пътуване. В тази „история“ съжителстват зелено-жълти поля, над които
„плуват“ облаци, църква, фонтан, колонада. Зад присъствието на визуалната конкретика се
крие абстрактното съдържание на емоцията.
Тоскана привлича. Тя носи особена спойка от сгъстени емоции. Люлката на Ренесанса
провокира, предлага предизвикателства и с приглушени, но звучни напеви ти шепне „остани“,
„отдъхни“, „погледни“... С тези думи в главата излизам от изложбената зала. С очакване. Да
се върна отново там.
Тоскана е специално място. Поне от гледна точка на срещата между история, традиция
и съвременност. Облакът е специална материя – състояние, символика, предметност. И така,
Греди Асса отново показва, че е специален художник – като звучене, като концепция, като
светоусещане.
д-р Даниела Чулова-Маркова

КАРДИОГРАМА НА ХУДОЖНИКА
СЛОВО ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА ЧАВДАР ПЕТРОВ, СБХ, УЛ. ШИПКА 6
Днес е рожденият ден на Чавдар
Петров. По този повод ние, художниците, си правим сами подаръци, като редим изложби.
Всеки истински, важен и голям подарък е скъп. Той струва освен пари, но
и много, много време и усилия. Струва
безсъници и мечти, надежди и разочарования, загуба на илюзии и в същото
време ни осигурява живот извън реалното… Ние си подаряваме съмнения и
тревоги, но и трудно разбираема за тези
извън нас радост.
Чавдар, слава богу, не дарява само
себе си, а и нас обаче.
Той става на 60, но какво от това?
Доскоро той приличаше на фавн с рошавите си, рано побелели коси и съзЧавдар Петров - от изложбата
даваше впечатление, че си срещнал истински артист. Сега се опитва да бъде по-улегнал, но очите и картините му го издават. Няма
шанс да остарее…
Той е неизчерпаем източник на енергия. Открит е, но тих. Без излишни изблици. Тези
изблици са в острите, начупени линии на платната му, категоричните цветни хармонии, в
светлите акценти – знаци, в жизнената декоративност на формите и в спонтанното движение
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на четката или тубата боя. Той е кристално откровен и с непокътната чувствителност – артист
без задръжки.
Странно е как реката присъства в произведенията му. Няма да видите имитация на вода
никъде, но ще я разпознаете (даже само) по начина на полагане и разполагане на цвета,
ивиците и петната. Тя, реката, е ту млечносиня, ту нощно дълбока и поглъщаща. По-скоро е
усещане за вода. Всъщност – за природа.
И преди бях писала за негова изложба, че се усмихвам след влизане в залата. А това за
цивилизован и претръпнал зрител като мен е направо учудващо. Живописта му огрява. Тя
е като едно добро юнско слънце. Но в светлината и мрака на Чавдар има острота. Нервните, начупени линии, пресичащи платната му и организиращи живописната материя, са като
кардиограма на здраво сърце. Графичен израз на туптенето на силно екзалтирано сърце,
пулсиращо ускорено, но винаги от любов.
Чавдар е човек, който не се спира. Не пресъхва и желанието му да рисува. Всичко при
него е движение. Ленивите води на Дунав май не му влияят… Пътят му не се измерва само
с километри, но и като развитие в изкуството му. Започнал с големи, фигурални композиции,
сега той е изчистил живописта си почти напълно от традиционна образност. Както е изчистил
и палитрата си. Трептящите линии и точки в искрящи цветове въздействат директно върху
емоциите и не ти се налага да търсиш заглавие под рамката. Както преди (когато беше потрудно), така и сега (когато е привидно по-лесно) Чавдар прави честни картини, верен единствено на собствените си чувства. Дава ни възможност да изпитаме хедонистична наслада
от формата и цвета.
Говорихме си вчера с един приятел какво всъщност означава да правиш по това време,
във Видин, такива картини. Колко мерак и кураж се иска… И каква необяснима и необходима
лудост е това… Колко безсмислено и красиво изобщо е да си художник, особено пък такъв!…
Колко обсебеност и колко страст трябва да изпълват главата, душата и сърцето ти и как се
случва така, че любовта не си отива…! Не знам. Но знам, че не всекиму е дадено.
Тази изложба се нарича „Монолози в стената“. И вероятно мнозина се чудят за какво
точно става дума. Не че е толкова важно (може би), но от стената на крепостта във Видин, парадоксално или пък не, започва усещането за свобода, както и личният поглед на художника
Чавдар Петров в изкуството. Обяснението му има значение най-вече за него самия. Неведоми
са пътищата Господни… Имам предвид, че понякога нещо съвсем уж незначително става повод за отклоняването на нечия творческа посока. И това може би е любопитно, но според мен
същественото се усеща веднага, не е нужно каквото и да е обяснение.
Чавдар е голям художник и живее като такъв. Най-искрено му завиждам на смелостта,
енергията, спонтанността, характера и таланта! Той е разбрал най-важното нещо за всеки
човек – какъв му е отредено да бъде.
Чавдар е един от малкото художници, при които са така видими енергията и радостта от
правенето на всяко платно. Изкуството му е като поетична приказка, написана от човек с детско сърце, който колкото по-зрял става, толкова по-младежки, свежи, необременени и силни
картини рисува. Пристанищните кранове – чудовища, нагазили в тъмни води, и кристалната
синева на утрините, а може би и на мъглите, са нещо хипнотично и истински завладяващо.
Дунав става център на неговата вселена и някак лично негова река…
Един художник от провинцията, в когото няма нищо провинциално, ни подарява своя
свят. Дано повече хора успеят да видят тези платна (някои мокри, между другото), които са
интелигентно жизнеутвърждаващи, неразкрасено естетски и изключително хуманни в своята
дълбоко емоционална полу-абстрактност!
Благодаря на Чавдар и му желая дълъг и красив път!
Десислава Минчева

23
брой

05/2015

СБХ бюлетин

и з куство, думи
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ДОНЧО ЗАХАРИЕВ
Юбилейната изложба на
Дончо Захариев във връзка с
неговата 70-годишнина направи силно впечатление на колегите и на по-широката публика не само с несъмнените си
живописни достойнства, но и
с избрания от автора твърде
своеобразен подход за представяне на пластическото му
кредо.
Художникът съвсем съзнателно не беше решил да
прави широка ретроспекция
Дончо Захариев - Пейзаж
на своето творчество. В експозицията бяха включени картини от последните години. Това, което можем да отбележим
обаче, е обстоятелството, че той е изградил убедително отстоявана личностна физиономия,
една персонална „разпознаваемост” на своята стилистика, която е постигната не чрез авторепродуциране (както понякога се случва и с далеч по-известни живописци!), а чрез достатъчно
гъвкаво придържане към определени пластически принципи и формални категории, които
твърде взискателният към себе си автор последователно ре-актуализира и поддържа живи
и отворени.
При първия, повърхностен „прочит” на изложбата зрителят сякаш оставаше с впечатлението за известна разностилност. Действително, експозицията беше съставена от две серии
платна, разнолики по характер, рисувани сякаш от двама различни художници – едните експресивни, драматични в посланията си, другите – лирични и съзерцателно омиротворени. Повнимателното вглеждане обаче разкрива основните съдържателни страни на живописното
творчество на автора, които свидетелстват в крайна сметка за съвместяване на „несъвместимото” – задача, чиято проблематичност едва ли се нуждае от допълнителни пояснения.
Чрез своите творби Дончо Захариев визуално интерпретира полярните усещания и преживявания на личността, съжителстващи последователно или синхронно в един и същ човек.
Оригиналността на подхода на художника може да се определи и като опит за разкриване
на сложната амбивалентност на вътрешния свят. От една страна е изначалният драматизъм
на битието, на самото ни съществуване на тази земя. И художникът като всеки човек често
е изпълнен с вътрешни конфликти, с противоречия, волно или неволно побира и асимилира несъвместимости от най-различно естество. Всеки от нас е познал липсата на вътрешно
спокойствие, непрестанните съмнения и душевния дискомфорт. Тези състояния на „Аз-а” при
Дончо Захариев се изразяват във внушителни с бурната си „оркестрация” абстрактни цветосъчетания, в „режещи” окото дисонантни тонални съпоставки, постигнати с открита релефна
фактура, с раздвижени по различни направления композиционни оси (вертикал/хоризонтал/
диагонал), организиращи живописните маси, застинали на платното в резултат на шеметния
„танц” на четката.
От друга странаq всеки от нас винаги е имал нужда (и вероятно това също е вътрешно
свойство и необходимост) от хармония, от създаването и от дори утопичното пребиваване
(макар и мислено) в някакви „микрооазиси” на душевното равновесие и на уравновесения
баланс. Лириката е също толкова присъща на човека, колкото и драмата. Тези нагласи и
усещания са изразени от художника в дифузни, почти безпредметни и безплътни пейзажи, в
които образът сякаш пулсиращо ту конфигурира, ту деконфигурира някакви смътни очерта-
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ния или неясни субстанции. Тук няма да срещнем контрасти – тъкмо напротив, тези картини
разкриват таланта на живописеца да гради фини и нежни тонални преливания в пределите
на много стеснен цветови диапазон. Думата е именно „да гради”q тъй като картините са рисувани с характерния за него и познат и от досегашното му творчество маниер на хоризонтално
полагане на мазките с малка шпакла, маниер, който типологично може да бъде уподобен на
тухлен градеж.
Изложбата затвърди впечатлението за Дончо Захариев като утвърден майстор, като автор с подчертано оригинален почерк, като художник с ясна и честна позиция в изкуството.
Чавдар Попов

ЕДИНАЙСЕТ ДИПЛОМНИЦИ
Една от най-интересните експозиции през месец октомври е на
11 дипломници от НХА. Вече е факт
тяхната обща изложба живопис и
скулптура в изложбения комплекс
на СБХ на ул. „Шипка“ 6. Неотдавна
завършилите своето художествено
образование млади творци носят
особена артистична енергия, която
някак по традиция заслужава специално внимание. Всеки випуск от
Художествената академия заявява
и предлага интересни нови художници, чиито произведения почти
винаги носят обещание за развитие и усъвършенстване. Те задължително трябва да получат нашата
подкрепа и насърчаване…
Представените 11 дипломниАнгеларий Димитров - Градски пейзаж
ци от Художествената академия
имаха късмета и щастието да открият своя меценат още при завършването си – Тодор Стайков – колекционер и един от учредителите на Съюза на колекционерите в България, който
посещава дипломната защита на младите художници и скулптори. Като продължение той
организира за младите творци пленер в Арт център Вихрони в с. Долно Камарци. Това, което
виждаме в настоящата изложба, е резултатът от пленера, техни творби от колекцията на
Тодор Стайков, както и самостоятелни произведения. Представени са: Ангеларий Димитров,
Вержиния Михайлова, Гергана Табакова, Драго Дочев, Ивана Петрова, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Петър Иванов, Силвия Ганчева, Станислава Байракова, Яна Стойчева.
В работите им можем да видим положителните резултати от рисуването и изследването
на „натурата“, силно застъпено в обучението в Художествената академия. И това е само
начало, само фундамент. Това, което е най-позитивно и заслужава адмирации, e заявеният
личен артистичен възглед, критичен поглед на битието около нас, характерна индивидуална
стилистика. Това важи за всеки от представените млади художници и е като бъдеща заявка
за нови постижения. Лично на мен особено ми допадат: „Преображение 1“ на Мартиан Табаков, „Двигател“ на Ангеларий Димитров, „Призраци“ на Яна Стойчева, „Людмил“ на Гергана
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Табакова, „Преминаващи“ на Ивана Петрова, както и скулптурата „Момиченце“ на Мартин
Трифонов.
Изложбата на 11 дипломници от Художествената академия, представена в изложбения
комплекс на СБХ, трябва непременно да ни послужи за пример и подкрепена. Така най-вече
ще открием и ще насърчим нови, млади художници, но и ще се уверим за пореден път, че
любовта към живописта и скулптурата като призвание, средство за изразяване, начин на
живот е все така жизнена, магична и въпреки всички превратности на съвремието носи сила
и удовлетворение.
Николай Маринов

РУСЕНСКОТО ДРУЖЕСТВО НА 70
Изложба „70 години Дружество на художниците – Русе”, 2 октомври 2015,
зала „Борисова“, Русе
През 2013 културен Русе отбеляза 80-годишнината на своята галерия, основана през
далечната 1933 от група русенски художници ентусиасти, между които: Александър Лазаров, Георги Каракашев, Кирил Станчев, Атанас Михов, Ани Недкова-Хаджимишева и други,
утвърдили се по-късно сред значимите имена в българското изобразително изкуство на ХХ
век. Заслужава адмирации фактът, че от две години галерията с директор изкуствоведката
Елена Великова и дружеството, с председател живописецът Георги Пасев уреждат различни
изложби, биенале на миниатюрата, уъркшопове, хепънинги, инсталации, чествания, концерти,
уроци по рисуване за ученици, с които отбелязват достойно двете важни годишнини.
Дружеството при СБХ е създадено през 1945 година, ден след светлия празник на светите
братя Кирил и Методий. Неговото първо официално наименование е „Колектив на художниците в град Русе”. През същата година е и първата обща изложба на новосъздадената
творческа група. За целта е ангажирана читалнята на библиотека „Христо Ботев” в града.
Представени са 44 живописни платна, 6 сценични театрални проекта и 4 рисунки с туш на
10 автори. Така започва организираният живот на едно от първите подразделения на СБХ
извън столицата.
И макар че в Русе по това време няма художествено училище (то се откри едва в началото на 90-те години), още по-малко институт, градът става притегателен център за много
творци от различни поколения – русенци и от други места. Постепенно групата укрепва,
набира сили и започва своя активен творчески живот. През шейсетте години, след известното „размразяване”, за русенските художници – те са главно живописци (по-малко графици
и скулптори) започва да се говори като за една силна, оригинална група със свой облик.
Критиката започва да я нарича дори „Русенската школа”, нареждат я непосредствено до другата голяма и ярка група или школа – Пловдивската. И наистина имената на Кирил Станчев,
Никифор Цонев, Ради Неделчев, Марко Монев, Цветко Цветков, Петър Попов, Любен Касабов,
Димитър Хинков, Стефан Кацаров, Йордан Парашкевов, Роксандра Костова, Василка Монева
скоро стават национално известни. Техните платна влизат в големите съюзни изложби, в
галерии в страната, а също и в чужбина, критиката не пести суперлативите си за тях. В скулптурата работят с голям успех и признание двама истински майстори – Никола Терзиев /Кольо
Желязото/ и Георги Радулов. И може само да се съжалява, че в новата национална галерия
музей „Квадрат 500” русенските художници напълно отсъстват.
Може да се каже, че русенци бяха сред първите у нас, които се противопоставиха на
нормативната естетика на налагания от властта „социалистически реализъм”. Те рисуваха
индустриални соцпейзажи или работници много рядко, по принуда, като предпочитаха главно пейзажа, след него портрета и натюрморта. Красивият и най-европейски град у нас със
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забележителната си архитектура и атмосфера, великата вечна река Данубиус, живописната
долина на Русенски Лом – всичко това бе основният извор на тяхното вдъхновение, както
човекът с неговия вътрешен мир.
През 70-те години в дружеството се влива „млада кръв” на творци с оформен почерк, сериозно академично образование и висока изобразителна и обща култура: Николай Караджов,
Виолета Радкова, Владимир Христов, Маньо Манев, а в края на 80-те: Иван Иванов – Йоаний,
Николай Бузов, Роберто Андрееев, Георги Узунов, Дилян Хубанов, Златка Стойкова, Пламен
Монев, Джина Пенчева, Красимира Кирилова, Хрисанд Хрисандов, Еслица Попова, Десислав
Гечев, Даниел Дянков... Списъкът може да бъде продължен. Много и талантливи творци са
дали своя принос за художествения живот в крайдунавската ни столица и страната.
Членове на дружеството са се представяли в самостоятелни или колективни в изложби в
цяла Европа, включително и във водещите художествени центрове в света: Париж, Лондон,
Виена, Берлин, Москва, Рим. Дружеството е организирало редица пленери, гостувало е на такива в редица европейски страни. Днес в него членуват 140 живописци, графици, скулптори,
приложници, сценографи. Техен дом е изложбената зала на „Борисова” 6 в самия център на
града, където ежегодно се провеждат близо 30 изложби на русенски творци и гости. След
Есенния салон в Градската галерия в Русе, дружеството гостува и в София с представителна
подборка от есенния си юбилеен салон.
Огнян Стамболиев

Общ кадър от изложбата

Слово на Любен Генов от откриването на изложбата
„70 години Дружество на художниците – Русе”,
представена в галерията на зала „България”, София
Уважаеми дами и господа, скъпи гости, колеги и приятели на изобразителното изкуство,
Преди 70 години, в далечната 1945 година, е създадено русенското Дружество на художниците. По онова време е организирана и първата изложба на новосъздадената организация.
От тогава досега общите изложби на дружеството и индивидуалните изяви на неговите членове са стотици, а през изминалите десетилетия наложилите се като авторитети от национална величина творци наистина с достойнство защитават понятието „Русенска изобразителна
школа”. (Не бих я нарекъл само „живописна”, защото художествената сцена на град Русе е
дала на българското изобразително изкуство освен блестящи живописци и не един и двама
именити скулптори, графици и художници от всички други сфери на изкуството…)
Напълно съм съгласен с написаното от директорката на русенската художествена галерия: „Днес Дружеството на художниците – Русе e авторитетна културна институция,
която привлича вниманието на обществеността, насърчава творческата активност на
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професионалисти и любители. Обединява всички поколения и подпомага изявите и на наймладите. Поддържа контакти с други творчески организации и автори от страната и
чужбина, популяризира произведенията на изобразителното изкуство като осъществява
активен обмен на събития.”
Едно от доказателствата за правдивостта на думите на Елена Великова е настоящата
изложба, посветена на 70-годишнината от създаването на Дружество на художниците – Русе.
Много приятна изненада е, че русенските артисти са избрали да гостуват на софийска сцена,
представяйки експозицията в едно интересно столично пространство. Галерията, отбелязала
това лято своята 10-та годишнина, която освен с уникалния си интериор и специфична атмосфера, се наложи сред почитателите на изобразителното изкуство с редица стойностни
изложби на забележителни български автори. Мисля си, че и за русенските художници е чест
да гостуват именно в галерията на зала „България”, управлявана от г-жа Цена Бояджиева,
като едно културно средище, осигуряващо им гарантирано отбрана и взискателна публика.
В изложбата участват 51 автори от различни поколения с над 80 творби, сред които традиционните живопис, графика и скулптура в пълното им жанрово богатство и разнообразие
на техники, както и няколко произведения с по-нестандартен характер в нова синтетична
форма и звучност. Обикновено селективният подход при подобен род изложби се основава на
свободата на индивидуалната авторска самопреценка и отговорност. Най-вероятно на всеки
от членовете на дружеството се дава възможността да участва в изложбата, без да са поставяни каквито и да било предварителни условия и ограничения. Такава концепция (а някой
би могъл да каже – липсата на концепция), обичайна при подобен тип изяви, предопределя
и еклектичния характер на изложбата и извежда именно разнообразието й като една от
водещите й характеристики и качествени стойности. Предизвикателство, но и удоволствие за
зрителя е да открие в общата пъстра картина индивидуалното и автентично присъствие на
всеки от авторите, качествата и особеностите на творбите му, „съизмерими” и съпоставими, в
унисон или контраст с околните. Така връзката между отделните сектори на експозицията е
и логична, и парадоксална, обяснима и необяснима, абстрактна…
Както вече споменах, в изложбата се представят артисти от различни поколения. От родените през 30-те и 40-те години на миналия век, през средното поколение художници до наймладите автори, възрастовата разлика е близо 40 години. Съпоставянето на творческите резултати и от тази гледна точка е доста интересно, като се има предвид, че с малки изключения
тук доминират произведения, създадени през последните няколко години. Организаторите на
изложбата са включили творби на Петър Попов (р. 1925) и Йордан Парашкевов (р. 1934), които днес не са между живите. Художници с много различен светоглед, чието творчество, макар
и несъпоставимо, по свой начин се е превърнало в неразделна част от културното наследство
на Русе. Споменавайки техните имена, би ми се искало да отбележа авторското присъствие
и на всички в изложбата, макар и да е невъзможно в рамките на няколкото отредени минути
да се направи задълбочен анализ на тяхното творчество.
Чест за всяка художествена сбирка са картините на утвърдени художници като Василка
Монева, Ради Неделчев, Николай Русчуклиев, Евстати Маринов, Николай Караджов, Пламен
Монев и пластиките на скулптори като Георги Радулов и Зюхтю Калит – творци с характерни
и разпознаваеми лица, автентични и всепризнати.
Сред завладяващата зрителя живопис, ярки в своето колоритно разнообразие, присъстват произведенията на Виолета Радкова, Веселка Дойчинова, Боряна Стефанова-Кънчева,
Недрет Яшар, Стоимир Иванов, Живко Лазаров, Цветан Симеонов, Атанас Владимиров, Маньо
Манев, Николай Колев, Владимир Ангелов, Тодор Делев, Георги Бакърджиев, Гален Бакърджиев, Ивайло Димитров, Дора Панайотова, Татяна Каратанева, Владимир Цоневски, Веселин
Николов, Иван Токаджиев, Горан Памуков – убедителни в пъстрата картина от различни
жанрове, техники и стилове...
За любителите на графиката, рисунката, акварела, гвашовата и пастелната техника със
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сигурност интерес ще предизвикат рисунките на Пламен Монев, литографиите на Роберто
Андреев, пастелите на Соня Чурова, както и творбите на Марияна Соколова, Димитър Стерев,
Станчо Станев, Стоян Димов, Стефан Кацаров.
В изкуството всичко е субективно. Като художник, воден от своите пристрастия, освен
споменатите дотук артисти бих искал да насоча вниманието на зрителите върху творбите
на автори, които звучат по-актуално и предизвикателно, провокират представите ми и се
открояват с едно по-съвременно излъчване. Бих отбелязал качественото представяне на
Таня и Георги Пасеви, Теди Лихо, Гошо Георгиев, Николай Бузов, Весел Веселинов, Красимира
Кирилова, Бойко Недков, Ирена Парашкевова, Еслица Попова, Роман Кисьов, Дилян Хубанов,
Мартин Митев и Лъчезар Дочев.
Надявам се, че успях да спомена имената на всички автори, представени в изложбата, а
за всеки от тях поотделно би могло да се говори много…
Знам, че в този момент, успоредно с тази изложба на русенското дружество в софийската
зала „България”, и в художествената галерия на ул. „Борисова” в гр. Русе по същия повод
е подредена голяма представителна изложба на същите тези художници. Убеден съм, че
организирането и на двете, както и участието в тях е било голямо предизвикателство. Ето
защо бих искал да ви уверя, скъпи колеги, че сте се справили достойно и от името на ръководството на СБХ и лично от свое име ви поздравявам с този значим празник и ви благодаря,
че ни правите съпричастни и щастливи свидетели на това събитие. Град Русе чрез вашата
сплотена артистична общност винаги е бил и ще бъде една от най-важните точки от картата
на българското изобразително изкуство. Поздравления за изложбата и празника!
Любен Генов

„TOTAL BODY“
АНЖЕЛА ТЕРЗИЕВА В ГАЛЕРИЯ „ЮЗИНА“, ОКТОМВРИ 2015 Г.
Цялата позната история е съпроводена от изображенията на голи човешки
тела – от Вилендорфската Венера, през
хилядите разпятия, до порнозвездите на
нашето време. Светът е антропоцентричен и антропометричен. Човекът е основен обект и предмет на изкуството. В аурата на академичното рисуването на голо
тяло е предмет, цел и смисъл, до степен
на самоцел и пълен формализъм.
В античната и ренесансова култура
тялото е обител на душата. Съвършеното тяло е обител на божествената душа.
Днес по прозренията на Ницше, богът е
мъртъв – обителта е напусната.
В артистичната програма на Анжела Терзиева тялото е супер тяло – Total
Анжела Терзиева - Total body
body. Метафората на тялото носи ново
съдържание – изгубеното съдържание. Тялото вече не е обител, а само опаковка. Празна
опаковка, която е превърнала своето лъскаво съвършенство в самоцел и самодостатъчност.
Днес в ритуалите, посветени на бога – тяло, жреците са фитнес инструктори. Божествените
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тела светят неоново, те са оцветени от запленяващата красота на рекламната цветност, от
блясъка на новата иконология на масовата култура.
През личната опитност на рисуващ художник, през опитността на грижата за тялото си
и с критическата саморефлексия на съвременен човек Анжела, някак естествено, намери
свое тематично поле. Вярната артистична интуиция и културни рефлексии я ориентираха в
едно проблемно, критично пространство на новата живопис. Днес Анжела Терзиева е част от
активна тенденция на фигуралната картина, която умело завърта, смесва, обърква смислови
кодове, ползва се от арсенала на тиражираните образни клишета, от иконологията на попарта. Заемайки от активите и виталността на масовата култура, настанявайки се в нейните
полета, живописта получи нови пространства и жизнена сила, с риск да пожертва от своята
историческа патина и висок статут.
Днес в разколебаната ценностна ориентация се натрупва критична маса оценъчна енергия. Пред всички стои тревожният въпрос за личностната идентификация, за отсъствието на
висок онтологичен хоризонт. С картините си Анжела ни задава още тревожни въпроси – за
разкъсаната, фрагментарна съвкупност от лични и колективни психози, нови фетиши и празни
надежди, свързани с илюзорните представи за успех и щастие.
Станислав Памукчиев

„ТРИ ПОГЛЕДА“
ЮБИЛЕЙНА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА АЛЕКСАНДЪР ЛУДКОЛЕВ
Александър Лудколев е добре познат
на културната общественост – присъствие,
което не остана незабелязано и като художник, и като човек. Като казвам културната
общественост, имам предвид не само почитатели и ценители на стойностна живопис, а и
историци, хора, които се занимават с културно-историческо наследство, общественици,
хора, които се опитват да погледнат отвъд
видимото съзнание и битие, хора, които мислят и чувстват.
Александър Лудколев получи своето
признание през годините – орден „Кирил и
Методий” втора степен, голямата награда на
СБХ за 1994 г., медал „1300 години България“,
златен медал от международна изложба във
Варна, диплом от международно изложение
в Брюксел за принос в световната култура,
Александър Лудколев - Морска история
изложби в САЩ, Англия, Германия, Белгия,
Гърция, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Русия и България.
Той е художник, който през творческия си път преминава през различни периоди. Условно
можем да ги разделим на три: класически, фовистичен и исторически. Задълбочавайки своите
търсения към края на 70-те години на ХХ в., той се обръща към историческите теми, извежда
свой неподражаем декоративен стил, наречен от критиката „неоминиатюризъм”, с който постига най-големите си успехи и го прави уникален и единствен.
Казаното досега е добре известно. По-интересното, поне за мен е, че той, преминавайки
през условно наречените периоди, навлизайки в следващия, никога не се обръща към пре-
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дишните си творби. Новото винаги го е поглъщало изцяло, сякаш сега се е родил или сега започва да рисува. Старите картини сякаш бяха забравяни или рядко говореше за тях. Не знам
дали това беше правилно, но той постъпваше именно така, а на мен винаги ми се е искало да
отворя старите му папки и да погледна какво е скрито в тях.
Когато поканих проф. Ивайло Мирчев да подготвим заедно тази изложба, той прие веднага, защото познаваше добре Сашо, но в началото и двамата нямахме ясна представа какво
ще открием. Именно в тези папки интересното предстоеше, изненадите не закъсняха, както
при всяка среща с Лудколев!
Открихме прекрасни морски пейзажи, пристанища, докове с кораби и лодки със запечатана в тях атмосфера от едно неотдавнашно, но отминало време, предимно изпълнени с маслен
пастел – материал, който Сашо много обичаше и често използваше, опирайки се на неговата
експресивност. Именно тази експресивност присъства и в градските пейзажи, рисувани в
Крайна /Полша/, запечатали топлата и идилична атмосфера на малките улички в стария град,
препълнени с хора. Появяват се образи, лица, състояния, доловими само от чувствителния
поглед на художника.
Пейзажите бяха последвани от серия дамски портрети, отново изпълнени с маслен пастел, в които преминаваше същата експресивна цветова линия, но този път оставяща друго
впечатление – спирането пред женската красота, интимността на състоянието, индивидуалното излъчване и състояние на модела.
Кавалетните портрети бяха последвани от серия композиции, хора, лица, фигури, типажи,
състояния, настроения, атмосфера, предполагам рисувани в движение в кафенета, ресторанти,
на гости у приятели... навсякъде, и всичко, което го е впечатлило, е останало върху белия лист.
След тези композиции той обърна погледа ни към коренно различна атмосфера. Бикове,
крави, коне, сред тишината на природата, силата и спокойствието на тези животни, рязко
контрастираща с градската среда на живота ни. Замислихме се!
Тези коне, бикове, типажи, силно стилизирани и изведени понякога до знак, присъстват и
в късния (исторически) период на Лудколев. Цветовите хармонии, разработвани при ранните
работи, са доразвити, изчистени и осмислени през този период, който наистина стана емблематичен за него.
Преди да започнем подбора на работите за тази изложба, нямахме идея за заглавие. То
се наложи само в процеса на работа, спонтанно и излезе от Ивайло Мирчев. От една страна,
трите периода на автора, от друга страна, творчеството му през погледа на двама негови
колеги и, разбира се, собственият поглед на художника. Така се стигна до „Три погледа“ –
експозиция, която впечатли самите нас, след като стана факт. Надявам се да е подействала
по същия начин и на ценители, и на публика.
Борислав Кръстев

ЦВЕТНИТЕ РЕЗОНАНСИ НА ЖАНЕТ ЛЕВОРДАШКА
Жанет Левордашка показа своя изложба през август и септември във варненската галерия „ЮКА“. Около 20 живописни платна среден и малък формат и две текстилни стенни творби
бяха аранжирани безупречно в неголямото, но естетично пространство на галерията. Те го
наситиха със звучен цвят, с активно движение на абстрактните живописни и текстилни структури, с чувствено отношение към изграждането на образния свят и колоритните хармонии.
Изложбата носеше мотото „Цветни резонанси“.
Жанет е завършила „Текстил“ в Националната художествена академия при проф. Марин
Върбанов и това вече означава нещо повече и по-сериозно. Този огромен български артист
при всички случаи е дал ценни и истински естетически опори и принципи на своите студенти
и това се разпознава в изкуството на Левордашка. Текстилните творби са добре композирани
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абстрактни форми от гладка или релефно-пластична тъкан, които търсят своите предизвикващи медитативност
центрове, ясно обозначени цветни зони, а понякога и геометризирани знаци. Друг път тя се оставя на по-бурното движение на хроматичните и пластични структури,
на по-сложната ритмика в образното пространство, което
на места пробива и активизира чрез подвижни и сетивни
текстилни влакна и материи.
Стилно, топло, изящно и интелигентно въздействие
на тези творби, изпълнени овладяно и професионално в
нелесната текстилна техника. И тъй като днес става все
по-трудно да се създават подобни произведения и да
им се намира частно или обществено място за пълноценен естетически живот, Жанет се обръща към живописта.
Прави звучни полихромни картини, в които се отдава на
радостта да композира свободно и абстрактно, без да се
съобразява с изискванията и трудностите на текстилната
технология. Впечатленията си от природни мотиви, пейзажи и обекти тя трансформира в абстрактни изображения,
в които бурно се срещат и взаимодействат цветните петна и линии; в които има много движение и напрежение; в
които се усеща сложен музикален ритъм и горещо чувЖанет Левордашка - От изложбата
ство. Понякога Жанет изоставя правоъгълния формат и
се съсредоточава в „тондото“ – кръглия формат, в който при цялата му сложност е успяла да
постигне много качествени композиции.
Изложбата на Жанет Левордашка изпълни елегантната галерия „ЮКА“ със силна експресия на чувството и на формата, с едно жизнено и страстно преживяване на света като природност, движение, стълкновение, драма, раждане, ликуване, музика, наслаждение, съзидание...
Румен Серафимов

СЛОВО ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА ВАСИЛ КРАПЧАНСКИ
СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6, 3 – 15 НОЕМВРИ 2015
Днес сме се събрали на откриването на мемориалната изложба на Васил Крапчански, който ни напусна преди две години. Творците, особено художниците, имат рядката привилегия да
оставят след себе си видима диря. Вече две години откакто човекът, творецът и гражданинът
Крапчански не е сред нас, но ние може и да разгледаме картините му, спокойно да преценим
какъв човек е бил и да си спомним за неуморния живописец. След него остана творческото му
дело, остана прекрасният свят, съзидан от стотиците му рисунки, акварели и маслени платна.
Беше художник, който обичаше да експериментира с техниката – остави огромно количество
рисунки с италиански и обикновен молив, туш и въглен, креда и соус.
Ако трябва само с няколко думи да охарактеризираме твореца Крапчански може да посочим, че той беше внимателен и съсредоточен наблюдател, задълбочен анализатор, изящен
геометър и колорист от Бога.
Беше научил френски език и превеждаше не само технически текстове, но и поезия. За съжаление тази област от неговите дарби не получи подходящо въплъщение по онова време, но
му позволи да чете в оригинал текстове, оставени от френски художници, благо, което човек,
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който не владее чужди езици, трудно може да оцени.
Акварелите и маслените му картини бяха забелязани и ценени от негови поклонници от Франция
и Австрия, а маестро Шарл де Буйол посочи акварелите му като фундаментална част от постиженията
на съвременната европейска и българска практика в
тази област на изкуството.
Българската художествена критика преди 10-и ноември забеляза Васил Крапчански, но трудно призна
неговия безспорен талант на живописец. Ето обаче
и някои изключения: още през 1978 г. Енчо Мутафов
подчертава поуката, която художникът прави от „уроците на сезанизма“, през 1994 г. Максимилиан Киров
Васил Крапчански - Планината
отбелязва „енергийното въздействие на неговата
силова линия и общ енергиен ритъм“ на творчеството му, през същата година професор
Чавдар Попов подчертава в своя статия, че творецът получава своя „творчески импулс от
типологичните черти на българската природа“, а през 2008 г. изкуствоведът Кирил Попов
обръща внимание на това, че живописта на художника е сплав от „научно дирене, художествен опит и мистични прозрения“.
След 10-и с изострено внимание бяха следени и посещавани от зрителите и почитателите
му всички изложби, независимо от това дали те се провеждаха в София, или на други места
в страната.
Живописта му беше пример за нравствен стоицизъм в едно трудно за изразяване и отстояване на собствена позиция време, но винаги ще остане в паметта ми неговият афоризъм: „Аз
не изобразявам, аз се изразявам“. Художникът Крапчански беше намерил своите теми в портрета и пейзажа, а резултатите се проявиха в обощаващите цикли „Планината”, „Мироздание”,
„Моята планина”, „Махалите са живи”, „Планината и змейовете”, „Хълмиста земя” и „Дървеса”,
като в тях той успя да въплъти в триединно цяло митологията на българина, формите на
природата и значимостта на човека. В този смисъл еволюцията на творческия му коловоз е
изключително многообразна и поучителна.
Анализът, който в ранния си творчески период той направи при отразяването на човека
и фиксирането на натурата, а също и доразвиването на тази тенденция в зрелия му период го
доведоха до създаването на изключително оригиналния абстрактен български пейзаж като
свят, изграден от линии и обеми, багри и форми, невиждани преди него.
На първо място успехът на живописта му се дължи на това, че той беше драматично
чувстващ и мислещ художник. Намерените от него живописни решения вече могат спокойно
да бъдат причислени към съкровищницата на българската живопис от най-ново време. Изобразителният му модел е концентриран върху природните форми – преоткриването на техния
протогенезис и първична морфология, отразена по възможно най-добрия – както това бе
свойствено за цялото му творчество – начин, който свързва конструктивния и изобразителен
план в картините му в смайващо художествено-творческо единство.
Друго важно нещо, което трябва да изтъкнем, е това, че той съзнаваше великата сила на
общуването, както на художниците помежду им, в резултат на което се появи пленерът, организиран от Васил Крапчански, така и на общуването на зрителя от родния му град с картината,
в резултат на което се появи създадената, на дарено от него и брат му място, на картинната
галерия в Сапарева баня. Дано този пример също да вдъхнови и други творци за подобни дела.
В заключение – пожелавам на всички, които днес с присъствието почетоха паметта на
човека и твореца Васил Крапчански, приятно и ползотворно общуване с художествения му
свят, част от който е и днешната изложба.
д-р Юлиан Митев
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ГЕОРГИ КАРАНТИЛСКИ – „ЕВДЕМОНИЯ“
Галерия-книжарница „София прес“, СБХ, октомври, 2015 г.

Георги Карантилски - Демони (Срам)

Георги Карантилски принадлежи към това
направление в новата българска живопис, което по систематизацията на критика Руен Руенов
може да се нарече „нови пластици“. Той е от поколението, навлязло активно през 90-те години,
което в най-голяма степен преживя напреженията при смяната на социокултурния модел. По
определението на своята артистична природа
като художник Георги произлиза и принадлежи
на живописта. Тя е неговото жизнено и духовно
пространство. Авторът навлезе някак естествено
в това пространство през правенето, през пастата на боята и миризмата на терпентин и фирниз.
Вчувствайки се, дълбоко интимно преживявайки цвета, структурата, фактурата, жеста, удара
на четката и разливащата се боя, Георги изведе
формално-пластичните активи на живописното изразяване като свое дълбоко убеждение и
артистична идентификация. Това закономерно
го приобщи към нефигуративната, абстрактна тенденция – линия, която продължи дългата
пластическа традиция, като потърси нови, структурно-пластични изразявания в една разширена
конвенция за живопис и картина.
И точно когато художникът изведе чистотата на своята пластическа лексика, по незнайни и
странни обстоятелства на творческата и житейска съдба, Георги преустанови своята активна

изява като живописец за близо 10 години.
Днес той се завръща по траекторията на своето развитие, на едно друго ниво на артистична и духовна осъзнатост. В живописта на Георги Карантилски експресията на артистичния
жест, жизнеността на цвета, капането и разливането на боята разкриват своя структурен и
морфологичен потенциал. Художникът извлича от пластическия строеж емоционално-психична и духовна вибрация, докосва се до феноменологичното и естетическите универсалии.
Страстното вглеждане в един по-висок онтологичен хоризонт през драматургията на пластическите опозиции, през прозирността и светоносността на живописната материя открива
духовните измерения на сблъсъка и примирението на изначалните категории, на субстанциалното единство на видимото и невидимото, проявеното и непроявеното.
Тази живопис разкрива енергиите на евдемония, на вечния копнеж към вътрешната цялост и хармония. Стремежът към естетически холистизъм закономерно открива знаково-символната фигура на кръга, вписан в квадрата, на силуета на мандалата като космограма на
вселенския ред и хармония. Така тази съзерцателна живопис ни отвежда в пространства,
в които интуицията търси и следва архетипните сенки на едно предпознание за вътрешно
единение, за емоционално-психична и духовна цялост.
проф. Станислав Памукчиев
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САТОРИ В ПАРИЖ...
Малка книга, попаднала случайно в
ръцете на художника Цветомир Асенов,
се превръща едновременно във вдъхновение, повод и пътеводна светлина за
неговата поредна самостоятелна изложба.
Едно духовно пробуждане (значението на
термина „сатори” в дзен религията), превърнато в художествени образи.
Толкова ли силен отпечатък е оставило произведението на Джак Керуак в
съзнанието на автора? Или по-скоро той
се припознава в опияняващо откровената
история на писателя и преоткрива за себе
си огнения чар на френската столица?
Самият Цветомир Асенов от дълги години работи в София и в Париж. И едва ли
има за него много неизвестни. „Сатори в
Париж” е изложба с картини, вдъхновени
от съблазнителния за художниците град,
замислени и реализирани там, но показани в столичната галерия „Париж” от 16 до
31 октомври. А животът... животът в ПаЦветомир Асенов - Кафе де Фльор
риж сякаш пак си е същият.
По думите на автора „най-хубаво е да се изгубиш в Париж”. И после с трепет разказва
как влизаш в магазина, отворен от Гюстав Сенелие още в края на XIX век, докосваш старинните металните класьори с пастели, които и Дега, и Пикасо също са докосвали, сядаш вечерта
с питие в ръка на павирания бряг на Сена, заслушан в джазовия квартет, а пред очите ти
танцуват момичета със стъпки от 30-те години. Парижките маршрути съдържат в себе си
вдъхновение, достатъчно за много изложби.
Изгубва ли се в Париж художникът? За Цветомир Асенов изкуството е невъзможно без
историческата приемственост. Оная страст от досега с миналото, с техническата прецизност и
виртуозност на старите майстори, накратко, с класиката във всички нейни форми и измерения.
И все пак, през погледа на съвременния художник парижката действителност изгрява с нов
облик и актуални характеристики. В един „по-скоро женски свят”, както го нарича, витае онзи
мистериозен магнетизъм, за който никога не знаем откъде идва и как ни завладява. Среща
на страст, романтика и традиции, които сякаш само тук съществуват. По този начин. Струва
ни се, че жената присъства във всяка картина от изложбата. И това не е случайно. Кой, ако
не тя, и къде, ако не в Париж?
Картините, повечето от тях пастели, са от изминалото лято. Изпълнени с подчертан афинитет към френската школа на модернизма, те въплъщават представата за жената на границата между илюзията и реалността. Ефимерни форми и обеми, сложни ракурси, предизвикателни
пози на голите женски тела, ритмично повторение на впечатления, копнежи и чувствителност.
Чувствителност към красотата и естетиката на живота, превърнати в изкуство чрез изразителната динамика от наситен и контрастен колорит, поетичност и фантазия. И чудейки се
защо, за разлика от всички останали, маслената картина „Кафе де Фльор” е в рамка, а боята
й се лющи, отговорът е – тя е просто на повече от 200 години. Дали парижките кафенета и
преди, и днес носят все същото очарование? Вероятно да. И вероятно затова произведение и
рамка така интимно „си шушукат”.
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Връзките, които художникът изгражда между материал, техника и съдържание, са колкото действителни, толкова и символични. Действителни, защото сериозните постижения изискват солидни теоретични познания и многогодишна практика, и символични – защитен оазис
за непреходни културно-естетически и художествени стойности. Въпреки времето и независимо от мястото. Такива, каквито ги вижда авторът.
С голям опит и изложби в престижни чуждестранни галерии (Есенен салон в Париж –
2006; Аукционна къща Друо – Париж; галерия Арт Пресент – Париж; галериите Бари – Арлингтън и Арт Кейтън – Дейвис, Вашингтон, САЩ; Културен център Витгенщайн – Виена; Културен
център Кристиан Пежо – Париж) и награди от международни конкурси (награда за портрет
от конкурс на френската фирма Canson, 2014), за Цветомир Асенов явно това място е Париж.
И там се случват неговите сатори... Живи, ярки и запомнящи се спомени от едно пътешествие.
Безкрайно, очарователно, и необяснимо. Като френската столица.

да се проследи творческият път на авторите, между които се разчитат вече утвърдени имена
на българското изобразително изкуство. Освен за представителността на региона Зонална
изложба „Струма” е показател и за приемствеността на поколенията. Общите изложби винаги
са имали за цел да покажат актуалното в художествения живот, появилите се нови имена,
развитието на вече познатите, а не само формално представяне на творби от различни автори. Неизбежният въпрос е дали са успявали и ще успяват ли.
ХГ ”Владимир Димитров - Майстора”, Кюстендил

д-р изк. Румяна Александрова

ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА 2015”
На 17 октомври 2015 г., в навечерието на празника на светия апостол и евангелист Лука,
покровител на всички художници, в художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”
– Кюстендил се откри шестнадесетото издание на Зонална изложба „Струма”.
Преди 47 години, на 26 октомври 1968 г., в галерията в Кюстендил се организира първата
обща изложба на художниците от регионите по поречието на Струма (бившите Кюстендилски,
Благоевградски и Пернишки окръзи). Случайно или абсолютно точно попадение е изборът на
мястото – Кюстендил? Тихата красота на Струма и плодородните поля около бреговете й са
вечният извор на вдъхновение за Майстора и неговите следовници от различни поколения,
родени тук или трайно свързани с града и околностите му.
През 1977 г. изложбата се организира отново под наименованието Обща зонална изложба
„Струма”. Установява се нейният статут, периодичност и знак (автор на знака е кюстендилският художник Кирил Гогов). Предвижда се, с вероятно търсената символика на преминаващите
последователно през трите окръга води на реката, изложбата да се организира през една
година на ротационен принцип в един от градовете Кюстендил, Перник, Благоевград.
До 1986 г. са организирани седем изложби – четири общи и три младежки. Следва деветгодишно прекъсване до 1995 г., когато Общата зонална изложба „Струма” е възстановена
отново. От 1997 г. изложбата става ежегодна, с ново деветгодишно прекъсване от 2004 до
2013 г., когато усилията на общините Кюстендил, Перник и Благоевград, както и на Съюза на
българските художници, водят до възстановяване на изложбата чрез организирането на четиринадесетото й издание в Перник. Подкрепата на Съюза на българските художници в провеждането на изложбата и участието на неговите представители в селекционните и наградни
журита са неизменна част от организацията.
Зонална изложба „Струма” по статут представя творби от почти всички жанрове на изобразителното изкуство – живопис, графика, скулптура, приложно изкуство. По традиция преобладаваща в експозициите е живописта.
В настоящата изложба „Струма 2015” е внесена препратка към миналото й. Експонирахме
плакати и материали, съхранени в архивите. Те показват документално развитието на изложбата от самото й създаване до наши дни. Вплитането на архиви от предходни изложби
в настоящата символизира неспирния ход на времето, движението на реката и потребността
от духовно съзидание.
Дългият период от почти петдесет години съществуване на изложбата дава възможност
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ИЗЛОЖБА „ФОРМА, ЦВЯТ И СВЕТЛИНА”
ВЛАДИМИР, СВЕТЛА И МАРТИН КИРОВИ В ХГ – ЛОВЕЧ, 8 ОКТОМВРИ 2015 Г.
Наричат Владо Киров ловешки художник, а той, роден там, учи в легендарната Казанлъшка
художествена гимназия, завършва живопис във Велико Търново, специализира в Санкт Петербург, прави изложби в Лондон, Ню Йорк, Франция, Швейцария, Германия, Канада и къде ли още
не, а от 28 години преподава в троянската Национална гимназия по художествените занаяти.
Картините на Владо го правят човек на света, защото без думи са разбираеми и харесвани навсякъде. Днес живописецът има 16 самостоятелни изложби у нас, участвал е в 19 международни, има награди от конкурси в Ница и Торонто, първа награда за графика на национална излож-
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ба в София, пак първа от Международния
конкурс за оригинална живопис „DalerRowney“ в Англия, голямата награда на
международното биенале за миниатюрни
изкуства в Русе, високия приз „Ловешки
меч”, награда за принос в развитието на
културата от министерството и пр.
Съпругата му Светла Кирова е известна в артсредите с ефирната си портретна маслена живопис и фигурална
композиция, които често препращат към
одухотворените първообрази на началното българско зографство. Тя сякаш
не рисува портрети и фигури, а духовни
състояния. Няма нищо случайно – Светла
е потомка на известния зографски Минев
род от Трявна. Нейният прадядо се преселва в Търново, за да изпише църквата
„Св. Троица”. След повече от век внучката му завършва търновската живописна
школа. Нейни картини се намират в редица галерии в страната и чужбина.
Владо и Светла се срещат като стуМартин Киров
денти в Търново. Днес синът им Мартин
Киров също е част от триото фамилни художници. Той завършва керамика в Националната
академия и се връща също да преподава в родната си троянска художествена гимназия. Има
участия в самостоятелни и национални изложби, а преди месеци негова пластика бе избрана
за символ и награда на Международния фестивал на етнографските филми, който се провежда в София под егидата на ЮНЕСКО. Пластиките си Мартин прави от глина и по библейски
сюжети, които правят препратка към човека и неговите взаимоотношения.
Естетическата изненада на фамилията днес е да предлага съвместна изложба „три в
едно”. Само тази година Кирови откриха изложба в лондонската галерия „София”, после баща
и син гостуваха в галерията на Смолян, на 5 октомври започна вернисажът им в Майен, Франция, а на 8 октомври Светла, Мартин и Владо откриха изложбата „Форма, цвят и светлина” –
живопис, рисунка и скулптура в Ловешката галерия. В нея са експонирани 85 работи – картини и миниатюри живопис, рисунки и пластики. Експозицията в Ловеч откри председателят на
СБХ Любен Генов, който е... техен ученик. Присъства и цялото училище, както и много бивши
възпитаници на фамилията.
Николай Москов
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На 5 октомври в зала Байер, Стара Загора, беше открита годишната изложба на
старозагорските художници – „Есенен салон 2015“. Участваха 57 автори със 77 творби. Присъстваха областният управител на
Стара Загора Георги Ранов, заместник-кметът на общината и много други. Наградата на
Есенния салон получи Валентин Дончевски.
Бяха номинирани: Татяна Полихронова, Красимир Младенов и Пламен Кирилов.
На
7
октомври
в
ХГ
„Елена
Карамихайлова“, Шумен, се откри изложба
живопис „Другата ръка“. Проявата е
резултат от проведения пленер, на който
всички участници рисуваха с другата си
ръка, в морална подкрепа на колегата Павел
Друмев, който се възстановява след инсулт.
Идеята и организацията на проявата бе на
доц. Валентин Кулев, по чиято покана към
благородната кауза се присъединиха и
художниците Александър Величков, Бехчет
Данаджъ, Деян Ефтимов, Павел Друмев,
Свилен Земеделски, Теменуга Христова.
Радко Мурзов откри своя самостоятелна
юбилейна изложба „Пространства“ (живопис
и графика) от 9 до 31 октомври във варненската галерия „Графит“. Изложбата е посветена на 45 години творческа дейност. „Радко
винаги е различен. Той може да се любува на
материалността на света, да потъне в непосредствения израз на дълбоки или тънки
емоции, но и да намери визуалното въплъщение на абстрактни понятия. И темата
на изложбата „Пространства“ отговаря на
разбирането му за връзката на времената
– чрез асоциациите на спомена той може да
се връща в пространството-време. Сякаш се
движи ту в макро-, ту в микросвета. И тези
преходи са осъществени не умозрително, а с
изключително живописно чувство. Естетическото не е самоцел, то е средство за предаване на сложните асоциативни процеси,
през които преминава творението“ – разказва за него и новата му изложба изкуствоведът Иван Маразов.

Иван Томанов представи самостоятелна
изложба в Градската галерия в Пловдив от 1
до 14 октомври. Изложбата включва скулптура с материали от Б.Р.И.К.С. и рисунки.
От 1 до 31 октомври в три зали на Художествената галерия в Добрич се състоя
голяма изложба, която представя три поколения художници от варненската фамилия
Векови (това са Христо Веков, Маргарита
Денева, Цветана Векова, Деян Веков, Деница
Серафимова, Огняна Серафимова, Храбрина
Векова и Николай Веков). Автори, които изминават своя път в дух на приемственост, но
същевременно са различни в естетическия
си избор. Живопис, скулптура, рисунка, керамична пластика, пространствено оформление, сценография и възстановка на археологически артефакти са включени в богатия им
творчески опит.

Фамилия Векови

Боян Трендафилов – Боянарота отпразнува своя 75-годишен юбилей. Завършва „Скулптура“ през 1970 година в класа на
проф. Величко Минеков. Посвещава творческия си път на скулптурата със спортна тематика и пет пъти печели конкурса на БСФС
за най-добър скулптор. Занимава се с бокс
и бойни изкуства, като през всичките години
тренира с името на СБХ и пренася преживяното върху своите произведения. Негови
творби се намират в частни галерии, посолства и колекции в над 46 държави.
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Галерия-книжарница „София прес“ представи самостоятелна изложба на Еслица Попова със заглавие „Откриване на изложбата
на Сашо Стоицов
(ИзМислици les pieds dans l‘eau)“. Изложбата се състоя от 1 до 23 октомври и показа
филм и рисунки на авторката.

хроника
Костадинка Миладинова показа в самостоятелна изложба на 4-ия етаж на галерията
на СБХ на ул. „Шипка“ 6 графики, екслибриси и илюстрации, правени през годините на
творчество у нас и в чужбина. Изложбата
се осъществява със съдействието на ПИРЕОС БАНК АД и продължи от 15 от 31 октомври. „Костадинка Миладинова ни е позната
с енергичното си присъствие не само като
сътрудник на издателства и институции, но
и със своите индивидуални изложби и участия в международни биеналета, симпозиуми,
пленери и други със съответните отличия,
награди, похвални отзиви и откупки“ – казва
за нея изкуствоведът Димитър Г. Димитров.

Любомир Михайлов
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На 15 октомври в галерия „Стубел“ в
София, беше открита изложба живопис на
художника Иван Савов по надслов „Отвъд
реалното“. Показани бяха 22 творби, създадени през последните две години. Изложбата беше открита със слово от доц. д-р Ружа
Маринска.

Нина Русева - от изложбата

Еслица Попова - от изложбата

По съвместна инициатива на ръководствата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и Съюза на българските художници фоайето на втория етаж на театъра се
превръща в ново галерийно пространство,
което периодично ще представя различни тематични експозиции, имащи отношение към театралното изкуство: карикатура,
плакат, комикс, сценография. Това е една
отдавнашна идея на ръководствата на двете институции, представени в лицето на директора на театъра проф. Здравко Митков и
председателя на СБХ г-н Любен Генов.
Първата експозиция е подготвена от
Любомир Михайлов, секретар на секция „Карикатура” към СБХ, и сценографа на постановката „Рейс” Петър Митев, секретар на секция „Сценография” към СБХ. Откриването на
изложбата съвпада и с премиерата на този
най-нов спектакъл на Сатиричния театър. В
продължение на няколко седмици гостите
на театъра ще имат възможността да видят
първата изложба от 40 творби на изявени
карикатуристи от цялата страна.

емоция на живописта. Нина Русева пречупва
през собственото си виждане историческите
наслоения и природните красоти, за да им
придаде едно ново измерение – отвъд определеното място и време, наситено с духовна
мощ и сила“ – разказват от галерията.

Костадинка Миладинова - Христо Ботев

Изложбата „Арт пътеки“ – Шабла се
организира по повод 10-годишнината на
едноименния живописен пленер, който се
провежда в началото на месец май в община Шабла. Първото издание датира от 2006
година. Оттогава досега са проведени 10
издания на пленер „Арт пътеки”, в който са
участвали над 60 български и двама чужди
автори. Представителна селекция от творби
беше показана от 30 септември до 12 октомври на 4-ия етаж на галерията на СБХ на ул.
„Шипка“ 6.
Галерия „Юзина“ представи от 21 октомври до 10 ноември 9 картини на художничката Нина Русева, вдъхновени от известни
български забележителности. „Включените в
настоящата изложба картини, всички нарисувани през 2015 г., продължават темата за
пътуването през времето и пространството,
което вълнува авторката. Конкретният мотив
изчезва, за да излезе на преден план чистата

През месец септември се проведе първото
издание на Международния живописен
пленер „Sugyt international“, организиран
от Яшарли Тахиров в с. Езерово, Пловдивско.
Участваха: Веско Велев, Мария Златанова
и Ангелика Радева от България; Катарина
Джорджевич и Олга Джорджевич от Събия,
Гюнеш Гюнеш и Угур Гюнеш от Турция и
Маргарита Радева, която живее и работи
в Гърция. На пленера се събраха много
различни като творческа насока, темперамент
и реализация автори, които след 13 дена
работа и съвместно съжителство, направиха
интересна изложба от живописни и пластични
творби, която украси пленерното пространство.
Пленеристите се радваха на повишен интерес
от местните жители и от някои галеристи и
колекционери от Пловдив и региона.

от пленера

Иван Савов - Фукара

На 3 октомври Никола Георгиев – Кайо
представи в галерия „АРТ 36“ изложба живопис. Ето какво се казва в текста, написан
от Ирина Гигова: „В изложбата ще видите
Икар, готов да полети! „Закуска на покрива“
– почти като онази на Едуард Мане, само че
не съвсем. Мислено пътуване до Венеция –
каквато аз си я представям, моята Венеция!
Спомняте ли си „Старецът и морето“? Тук
е или може би не е той – вероятно е „Рибарят и златната рибка“? Не, това е оня
безименен рибар, който се опитва да нахрани децата си почти като Исус, и той ходи
по водата, превръща двете риби и трите
хляба в храна за всичката си челяд, макар
да не е бог. Ето го и него – самия Христос,
обаче разпнато е словото му.
Тук са и фантастичните същества от
въображаемата планета. Но само на пръв
поглед. От ъглите надничат непоправими
мечтатели, невчесани мисли, раните в душите ни и възторгът от победите. Безсънните нощи, малките ни надежди, скрити в
големите ни тела, и въгленът, който тлее
и отказва да угасне! Тъгата от смъртта,
болката, с която почти сме свикнали… Топъл и оптимистичен колорит оживява сюжетите, карайки ръбовете в чепатото ни
битие да не изглеждат безнадеждно непре-
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одолими препятствия. Тук някъде се усмихва от стария таван безгрижното детство,
малко прашасало, понаедряло от годините,
но по своему топло, опитващо се да ни убеди, че всичко е възможно!“

Никола Георгиев – Кайо
Закуска на тревата

Калина Тасева и Десислава Минчева показаха последните си творби от 27 октомври
до 8 ноември в галерия „Арте“. „Картините
на Десислава Минчева с деликатни линии са
комбинирани с първичните, сурови образи на
Калина Тасева – „жизнени, вибриращи, ярки
и плътни, категорични, даже резки...“. Контрастът им е толкова хармоничен – и без
да знаем, че Калина и Десислава са майка и
дъщеря, връзката между тях е ясна“ – се
казва в текста към изложбата.

СТАНИСЛАВ
ПАМУКЧИЕВ
УТАЕНО ВРЕМЕ
ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС

Калина Тасева

18 ноември - 5 декември, 2015, откриване 18 ноември,
18.00ч., галерия “Райко Алексиев”, ул. “Г. С. Раковски” 125

Десислава Минчева
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i n memoriam
Борис Пелев /1929 – 2015/
Завършва Художествената академия в София през 1959 година, специалност „Монументална живопис“. От 1960 година участва в общи национални изложби, организира самостоятелни
в страната и чужбина.
Член е на секция „Живопис“ към СБХ от 1989.
Печели първа награда от конкурс за плакат на БГА „Балкан“, носител на орден „Кирил и
Методий“.

Стела Краева /1926 – 2015/
Завършва Художествената академия в София през 1956 година, специалност „Скулптура“ в
класа на проф. Марко Марков. Работи като художник на свободна практика.
Член е на СБХ от 1991 година, в секция „Скулптура“.
Участва в общи, национални и регионални изложби у нас. Нейни бюст-паметници са реализирани в Горна Оряховица, Гоце Делчев, Ловеч и други.
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Чавдар Петров - Край реката

Васил Крапчански

Дончо Захариев
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Разпро

6 лв

90 ml.

90

редовна цена 7.90 лв. за 60 ml.

до изчерпване на количествата

www.facebook.com/kobaltpaints

www.kobalt-online.com

магазин за художествени материали
тел.: +359 885 288 248; е-mail: info@kobalt-online.com
София, ул. Шипка 6 /сградата на СБХ - партер/

