
06съобщения

конкурси

изкуство, думи

хроника

in memoriam б ю л е т и н



М
ар

та
 Л

ех
 -

 0
3.

 0
8.

М
ил

ан
 К

ра
йч

ек
 -

 В
аз

а-
об

ек
т



съобщения

конкурси

изкуство, думи

хроника

in memoriam

Й
ор

да
н 

Га
вр

ил
ов

 -
 Н

а 
бр

ег
а

02

05

14

34

40

Инфо СБХ брой

06/2014

Коректура: Мариела Янакиева

 

Румена Калчева



СБХ бюлетин брой
06/2014

съобщения

02

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ГАЛЕРИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ:

 23 декември – 10.00 – 18.00
 29 декември – 15.00 – 19.00
 30 декември – 15.00 – 19.00
 5 януари – 10.00 – 18.00

Почивни дни: 24, 25, 26, 27, 28 декември и 1, 2, 3 и 4 януари 

Администрацията на СБХ няма да работи от 24 декември до 4 януари включително!

СБХ напомня на всички свои членове да заплащат редовно годишния си членски внос, за-
щото в противен случай няма да получат административно и техническо обслужване!

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи  следния   РАЗМЕР  на членския  внос за   2015 
година:  за  ЕДНА ГОДИНА -  25 (двадесет и пет) лева. 

Всички членове  ПЕНСИОНЕРИ,   
• мъже, родени  преди 31 октомври  1952 г. и   
• жени, родени преди 31 октомври 1954 г., 
както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от  плаща-

не съгласно чл. 46 ал. 3 от устава на СБХ. Пенсионираните по болест да  представят актуално 
копие от експертното решение на ТЕЛК. Членове в тежко финансово състояние да  заявят 
това  в социалната комисия. 

Членският внос от 2009 г. до 2013 г. включително е 25 (двадесет и пет) лева, от 2002 г. до 
2008 г. включително е 20 (двадесет) лева, а  за годините  преди  2002 година,  е 18 (осемна-
десет) лева. 

Членският внос се приема в сградата на СБХ - ул. „Шипка” № 6, IV етаж, канцелария „Личен 
състав”, чрез пощенски запис на адрес: гр. София - 1504, ул. „Шипка” № 6, СБХ - за Наталия 
Желева Желева. 

Телефони за справки: 946-30-29 или 948-37-28, както и чрез банков превод на адрес: ДО 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Клон „Паметник Васил Левски”, гр. София в полза на СБХ – IBAN BG 47 
UNCR 7630 1078 5769 26 при банка УниКредит БУЛБАНК, като задължително се вписват трите 
имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).

Съюзът на българските художници издаде календар за 2015 година с репродукции на 
творби на Славка Денева от колекцията на галерията. Календарът може да бъде закупен от 
пропуска на „Шипка” 6.
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НАГРАДИ ОТ СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ИЗКУСТВА –
СОФИЯ 2014

Голяма награда – Камен Старчев, България
Четири равностойни награди на спонсори:
• Васил Колев, България
• Владимир Миланович, Сърбия
• Димо Колибаров, България
• Красимир Добрев, България
Награда на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий” – Марта Лех, Полша
Награда на Съюза на колекционерите в България – Сусуму Ендо, Япония
Награда на Съюза на българските художници  за млад автор – Марта Лех, Полша

СБХ поднови абонамента си за информациония бюлетин от Международната асоциация 
за монументална скулптура (AIESM) за още една годино, до декември 2015. Подробната ин-
формация за скулптурни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на 
членовете, платили членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на 
секциите (на електронен носител).

СБХ ще получава в продължение на една година бюлетин CALL FOR ART, съдържащ ин-
формация за международни конкурси, биеналета, симпозиуми, резидентски програми и други 
в областта на визуалните изкуства. Подробната информация за тези събития, адресите и 
статутите за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след 
поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).

СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Автори-
те 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.

Уважаеми колеги, младежите от защитен дом град Луковит търсят надомна невисоко ква-
лифицирана работа свързана с приложните  изкуства. Те са трудолюбиви, интелигентни и 
честни. Моля ако някой има интерес и може да им предложи работа да се обади на Петя 
Николова Гарова, тел.: 0897450556.
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Декември 2014 година 

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

Какво се случи? – изложба на секция „Живопис”, ет. 1 и 2
5 – 30 декември
откриване – 5 декември, 18 ч.

Графика от фонда на СБХ, ет. 4
10 – 30 декември
откриване – 10 декември, 18 часа 

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125

 Национална изложба „Сценография” 2014
 3 декември – 15 януари
 откриване – 3 декември, 18 ч. 

ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29

 Фестивал на съвременната керамика
 12 – 30 декември
 откриване – 12 декември, 18 ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125

 Международен фестивал на стъклото
 4 – 25 ноември
 откриване – 4 ноември, 18 ч.

Януари 2015 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

Екатерина Енева /живопис и сценография/, ет. 4
7 – 26 януари
откриване – 7 януари, 18 часа

Стоян Венев /1904–1989/, ет. 1
14 януари - 6 февруари 
откриване – 14 януари, 18 часа

съобщения
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ГАЛЕРИЯ „НЮАНС” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО, С 
КОЙТО ОТБЕЛЯЗВА ЕДНА ГОДИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ.

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАНИМ ЗА УЧАСТИЕ АВТОРИ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ НА 
СЪВРЕМЕННОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВА ЗА УЧАСТИЕ В НАШИЯ КОНКУРС. 
ПОВЕЧЕ ЗА САМИЯ КОНКУРС И УСЛОВИЯТА ЩЕ НАМЕРИТЕ НА АДРЕС: hTTp://www.

nuAnCEgALLERy.bg/pAgE/13/kOnkuRS.hTML 

III МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” СОФИЯ 2014

Организатори: СБХ - СЕКЦИЯ „ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ” и ГАЛЕРИЯ „СЕЗОНИ” със специал-
ното участие на галерия „ЛАРГО”, Варна

Условия за участие: 
Форумът е отворен за всички съвременни художници. 
Всеки  автор може да  представи до 4 произведения, създадени през последната година, 

подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.  Графиките се 
предават или изпращат без паспарту и без рамка. 

Размери:  
• формат на печатната форма – максимум 20 см;                                                             
• формат на хартията –  максимум 30 х 30 см 
Допълнителни изисквания: За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо 

всеки автор да предостави CD, съдържащ дигиталните изображения  на представените про-
изведения в резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg

• Tакса в размер на 20 лв., която не подлежи на връщане, независимо от резултатите на 
селекцията.

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

Срокове:
• Представяне на работите: 10 декември (сряда) 2014 г. от 10.00 до 16.00 часа в секция 

„Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж;

Откриване на изложбата: 
17 декември (сряда) 2014 г.; 18.00 часа, галерия „Сезони” 

Специално участие: В рамките на III-тия форум „Малки графични форми” ще бъдат пред-
ставени селектираните творби от Първия международен конкурс за екслибриси – Варна, ор-
ганизиран от галерия „Ларго” през настоящата година (http://www.exlibris-competition-varna.
org/bg).
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ХХІІ МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА „СВЕТЪТ Е 
ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ” – ГАБРОВО, 2015

16 май – 30 септември

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  XXІІ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 2015 е 
конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби в следните раздели: карикатура, 
графика и рисунка, живопис, скулптура, плакат и фотография.

2. ТЕМА 
 -   Свободна, интерпретирана чрез средствата на комичното – за всички раздели;
 -  Протестиращият човек (в семейството, в университета, в обществото и др.) – за раздел 

„Карикатура”.

3. ОРГАНИЗАТОРИ: Музей „Дом на хумора и сатирата”, Община Габрово, Министерство на 
културата и Министерство на здравеопазването на Република България. Председател на Ор-
ганизационния комитет е кметът на Община Габрово.

4. ОТКРИВАНЕ: 16 май 2015 година в 11.00 часа в музей „Дом на хумора и сатирата” – 
Габрово. Подбраните творби ще бъдат изложени от 16 май до 30 септември 2015 г.

5. ЖУРИ: Жури, съставено от професионалисти и предишни лауреати, прави подбор на 
творбите и присъжда наградите. Решенията на журито не подлежат на обжалване.

6. НАГРАДИ:
Голямата награда – статуетката „Златният Езоп”, 2000 лв., диплом и самостоятелна излож-

ба на Биенале 2017 година
Наградата на град Габрово – статуетката „Гаскар”, 1500 лв. и диплом
Награди на Министерството на културата на Република България и дипломи –  6 награди 

по 1000 лв. – по една за всеки раздел
Награда на музея „Дом на хумора и сатирата” – плакет „Светът е оцелял, защото се е смял!”, 

предметна награда на стойност 400 лв. и диплом
Награда на Ротари клуб – Габрово – „Габровски куфар, виза за цял свят”, 100 евро джоб-

ни пари  и диплом
Награда „Млад талант” на Лайънс клуб – Габрово – 500 лв. и диплом

Специални награди:
• Награда на Министерството на здравеопазването на Република България за КАРИКАТУРА, 

насочена срещу употребата на тютюневи изделия –  500 лв. и диплом
• Награда на Министерството на здравеопазването на Република България за КАРИКАТУРА, 

насочена срещу злоупотребата с алкохол – 500 лв. и диплом
• Награда на Дирекция „Национален парк „Централен Балкан” за КАРИКАТУРА на тема 

„Защита на природата” – 3-дневно пребиваване из Националния парк „Централен Балкан” и 
диплом

• Награда на Сдружение „Планета ГАБРОВО” за КАРИКАТУРА на габровска тематика – ста-
туетка, 100 лв. и диплом

• Награда на „Скални материали” АД – Русе за СКУЛПТУРА – 2000 лв. и диплом
• Награда на „Скални материали” АД – Русе за МЛАД СКУЛПТОР /до 35 г./ – 1000 лв. и 

диплом 

конкурси
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• Първа награда на „Фотографски системи” ООД за смешна ФОТОГРАФИЯ – професионална 
фотографска раница на фирма LOWEPRO  и диплом

• Втора награда на „Фотографски системи” ООД за смешна ФОТОГРАФИЯ – професионална 
фотографска чанта на фирма LOWEPRO  и диплом

• Трета награда на „Фотографски системи” ООД за смешна ФОТОГРАФИЯ – статив за снимане 
със смартфон на фирма JOBY и диплом

Наградените творби остават във фонда „Хумор на народите” на музея „Дом на ху-
мора и сатирата”. Домът си запазва правото да покани за своя сметка наградените 
автори за участие в церемонията по награждаването. Паричните награди подлежат на 
данъчно облагане съгласно българското законодателство. Наградите се получават от 
носителите най-късно до 31.12.2015 г.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1.  Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които приемат условията на този ста-
тут. Работни езици – български и английски. В случай на спор решаващ е българският текст.

2.  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 1 март 2015 година
АДРЕС: МУЗЕЙ  „ДОМ  НА  ХУМОРА  И  САТИРАТА”
ул. „Брянска” № 68, п.к. 104, 5300 ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ
За справки: тел.: /066/ 80 72 29; 80 35 26; 80 49 45; 0884029374   
e-mail: humorhouse@globcom.net ; humorhouse.gabrovo@gmail.com ; 

Условията и формуляра за участие (на български, английски, немски, френски и руски език), 
състава на журито и информация за получените, подбраните и наградените творби можете 
да намерите на  http://www.humorhouse.bg

АВТОРИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПЕРСОНАЛНО УВЕДОМЯВАНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА.

3. Творбите трябва да са оригинали, да са с ръчен подпис на автора и да са негова собстве-
ност. Не се приемат творби, изпратени по електронна поща и награждавани в други конкурси. 
Техники –  свободни.

4.  Максимални размери:
- за карикатура  - А 4 (29,7 х 21 см)
- за графика и рисунка - 70/100 см
- за живопис  - 150/150 см
- за скулптура  - 80 см височина и 20 кг тегло
- за плакат  - 70/100 см
- за фотография  - 30/40 см

5. Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби за раздел. Творбите за раздел „Кари-
катура”  трябва да са „без думи”. Скулптурните творби трябва да са изпълнени в траен материал.

6. На гърба на творбата авторът посочва името си, наименованието на творбата, годината 
на създаването, техниката, размера (за скулптура – и теглото), стойността й и раздела, за кой-
то е предназначена. Авторът задължително попълва с печатни букви формуляр за участие, 
който придружава творбата. Творби без попълнен формуляр за участие не се разглеждат 
от журито. Формулярът можете да изтеглите от сайта на СБХ – www.sbhart.com.

конкурси
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7. Музеят „Дом на хумора и сатирата”  приема с благодарност дарените творби. Авторите 
отбелязват волята си на дарители в  удостоверението за дарение към формуляра за участие. 
Имената на дарителите ще бъдат поместени в интернет страницата на ДХС. Техните творби ще 
се показват в бъдещи изложби в страната и чужбина.

8. Авторите, които желаят да получат обратно творбите си, отбелязват това във формуляра 
за участие. Творбите ще бъдат връщани от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. за сметка на автора 
по пощата или по куриер на посочен от него адрес. Авторите могат и лично да получат твор-
бите си в музея „Дом на хумора и сатирата” в същия срок. Музеят „Дом на хумора и сатирата” 
не носи отговорност за съхранението на творби, непотърсени от авторите до 30.11.2015 г.

9. Творбите се изпращат по пощата или по куриер. Върху пратката трябва да пише „пе-
чатно” и „без търговска стойност”.

10. Авторите заплащат транспорта на творбите си франко Габрово. Организаторите няма да 
транспортират творби, изпратени до друг краен пункт. Всички митнически такси и сборове, 
дължими при  приемане и връщане на творбите, са за сметка на авторите, които ще бъдат 
уведомявани  персонално за сумите.

11. Музеят „Дом на хумора и сатирата” гарантира за сигурността на получените творби 
от датата на приемането до датата на връщането им. Той не поема отговорност за творби, 
повредени или изгубени по време на транспортирането  им, и препоръчва на авторите да 
застраховат творбите си.

12. Музеят „Дом на хумора и сатирата” си запазва правото да репродуцира изложените 
творби и да ги публикува в свои издания, както и да ги рекламира в други такива.

13. Музеят „Дом на хумора и сатирата” издава каталог. Само автори с допуснати до участие 
в конкурса творби получават безплатен екземпляр от него. Каталогът се продава на щанда 
на музея.

14. Организаторите гарантират, че обработването на личните данни на авторите ще се 
извършва съгласно действащия в Република България Закон за защита на личните данни.

15. Условията за участие имат силата на договор. С участието си в Биеналето авторите 
приемат условията на този договор.

Организаторите канят всички автори да посетят Габрово на 16  май 2015 година и да 
вземат участие в откриването на изложбите и в церемонията по награждаването на  ла-
уреатите на XXII-тото международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, както 
и в габровския карнавал.

конкурси
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 35-ТО ИЗДАНИЕ НА MInI pRInT InTERnATIOnAL – CADAQuES 
2015 Г., БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Таксата за едногодишно членство в ADOGI (Международна асоциация за разпространение 
на графично изкуство) и участие в 35 Mini Print International е 80 ЕВРО.

1. Всеки автор се представя с 4 графики. Препоръчително е графиките да бъдат различни, 
но не е задължително.

2. Изображенията от графична техника по избор на автора трябва да са не по-големи от 10 
х 10 см, а хартията или друга основа – 18 х 18 см.

3. Подписаните творби трябва да бъдат изпратени с препоръчана въздушна поща, без 
стъкло, рамка или паспарту като пратка с надпис „PRINTED MATTER NO COMMERCIAL VALUE” 
(„Печатни материали без търговска стойност”) на следния адрес до 15 март 2015:

 
 ADOGI
 Apartado de Correos 9319
 Barcelona 08080, Spain
 e-mail: adogi@miniprint.org
 www.miniprint.org

4. Творбите трябва да бъдат придружени от автобиография, включваща името, дата и място 
на раждане на автора, както и от таксата за участие от 80 ЕВРО. 

Плащането се извършва кеш или с банков превод към сметката на ADOGI:

CCC: 2100-3447-76-2500015635 
IbAn: ES63 2100 3447 7625 0001 5635 
bIC/SwIFT CODE: CAIXESbbXXX 

(bank: "la Caixa", address: Rda. general Mitre 227-229, 08023 barcelona, Spain) - и кеш.

5. Жури ще определи творбите, които ще участват в изложбата. Имената на избраните ав-
тори ще бъдат публикувани през целия юни 2015 г. на уебсайта miniprint.org.

6. Изложбата 35 Mini Print International Cadaquez ще продължи 96 дни и ще бъде отворена 
за публика от 18 до 21.30 часа от 27 юни до 30 септември 2015 г.

7. Одобрените творби ще бъдат представени във Франция – Galerie L'Etang d'Art in Bages 
и на други места, които още не са определени.

8. Професионално жури ще отличи 6 творби, които ще бъдат отпечатани в каталога. Всеки 
от наградените художници трябва да изпрати по 5 копия от наградената творба в Taller 
Galeria Fort и тези творби ще останат собственост на ADOGI за културни цели.

9. Всеки от наградените ще бъде поканен за самостоятелна изложба в рамките на 36-тото 
издание на MPI през 2016 г.

10. След приключване на пътуващите изложби (период от около 1 година), на всеки участ-
ник ще бъдат изпратени каталог, пълна информация, непродадените творби или чек за всяка 
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продадена творба.

11. Комисионата на галерията е 33% от цената на всяка продадена работа. ADOGI ще избере 
и откупи 50 творби. 

12. ADOGI си запазва правото да репродуцира и излага всяка творба за промоционални и 
културни цели. 

13. Въпреки че ще се отнася с всички творби внимателно, ADOGI не поема отговорност за 
щети или загуби. Творби, които не отговарят на условията ще бъдат връщани.

14. Участието означава съгласие с тези условия.  
Формуляра за участие може да свалите от сайта miniprint.org или от сайта на СБХ – www.

sbhart.com.

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ  
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА - РЕГЛАМЕНТ

Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел 
предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика 
свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването 
на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното бъл-
гарско изкуство. 

Организаторите са предприели действия за осъществяване на  изложба в чужбина, на ко-
ято да бъдат показани наградените творби и каталог с всички наградени автори и участници 
в заключителната изложба през 2016 г. 

ФОРМА НА ПРОЕКТА: 
В продължение на две календарни години (2015 – 2016)  на територията на страната съв-

местно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в 
градовете: Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и Варна. Във всеки град се на-
значава определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно 
по една в разделите живопис, скулптура и графика. 

В края на 2016 година в гр. София се провежда заключителна изложба – конкурс, по време 
на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура 
и графика. 

Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват във за-
ключителната изложба - конкурс  Алианц България  за живопис, скулптура и графика през 
2016 г. в София.

ОРГАНИЗАТОР:
Проектът се организира от Алианц България със съдействието на централното ръковод-

ство и на съответните регионални групи на СБХ. 

МЯСТО:
Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона 

– Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив, Варна
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София,  галерия на СБХ, 
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ул. „Шипка” 6

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април 2015 г. – октомври 2016  г.

2015 г. – регионални изложби 

април – Велико Търново, Изложбен комплекс, ул. „Р. Михайлов” 1 (16 април – 15 май 2015)
 Включва регионите Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Габрово.
 за контакт: Мария Маринова – 0884 037 556, Станимир Борисов – 0884 201225;
 062 6215 25 
май – Бургас, БХГ „Петко Задгорски”, ул. „Митрополит Симеон” 24 (19 май – 26 юни 2015)
 Включва регионите Сливен, Бургас, Ямбол и Хасково.
 за контакт: Георги Динев – 056 84 21 69
юни – Плевен, Градска галерия, бул. „Скобелев” 1 (4 юни – 2 юли 2015)
 Включва регионите Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана и Лом.
 за контакт: Мирослав Минчев, Антония Караиванова – 064 80 20 47

2016 г. – регионални изложби 

април – София /допълнително ще се уточнят датите/
 Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, I и II етаж 
 Включва регионите София, София окръг, Перник, Благоевград и Кюстендил.
 за контакт: Ани Шапкарова – 02 846 72 48
май – Пловдив, Градска галерия, ул. „Съборна” 14 А /допълнително ще се уточнят датите/
 Включва регионите Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян,
 Димитровград и Кърджали.
 за контакт: Красимир Линков – 032 63 53 22
юни – Варна,  Градска галерия, ул. „Л.Каравелов” 1 /допълнително ще се уточнят датите /
 Включва регионите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Силистра.
 за контакт: Пламен Аврамов – 052 62 04 43
октомври – заключителна изложба /допълнително ще се уточнят датите/
 Галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6, I и II етаж 
 за контакт: Ани Шапкарова – 02 846 72 48

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в 

областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията 
на съответния град или регион.

2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за диплом-
на защита.

3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюже-
тен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.

/Скулптурните творби да са изработени в траен материал./
Творбите, които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.

4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отгова-
рят на статута на конкурса.
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5. Всеки автор може да представи от една до три творби. 
При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.

6. Задължителен  формат:
 • за живопис – максимален размер: височина до 200 см х ширина до 200 см 
 • за графика – максимален размер до 80 см х 120 см
 • за скулптура – максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см

7. В Националната изложба – конкурс за Големите награди на Алианц България през ок-
томври 2016 г. в София участват  само наградените и номинираните автори от регионалните 
изложби от 2015 и 2016 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен 
всеки автор във финалната изложба, като минимум ще бъде по една творба от всеки автор.

Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.

8. Транспортните разходи са за сметка на участниците.

9. Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отго-
ворност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата 
и обратно.

10. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка 
• Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
• Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с четливи букви. 

Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
• Прилагането на кратка творческа биография е задължително (приложен формуляр с не-

обходимите данни за участие в каталога).

11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите инфор-
мация при изготвянето на каталог от изложбата . Организаторите имат право да репродуци-
рат всяка творба само в каталога от изложбата.

12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба – конкурс. 
Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от 
него.

ЖУРИ: 
• Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава на журито влизат творци 

и изкуствоведи, определени от Алианц България. Журито присъжда и обявява наградите 
непосредствено преди откриването на проявите. 

• Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителите от 
страна на Алианц България.

• Информация за не допуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. 
Не приетите творби се връщат.

• Резултатите от журирането ще бъдат обявени  в сайта на Алианц България www.аllianz.
bg, в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.
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НАГРАДИ :

1. Парична награда – Наградата е откупуване на творбата, както следва: 
      Регионални награди: по една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба 
 • 7 награди за живопис  х 2000 лв.
 • 7 награди за скулптура  х 2000 лв.
 • 7 награди за графика  х 1000 лв.

Национални награди:
 • Голяма награда за живопис 4 000 лв. 
 • Голяма награда за скулптура 4 000 лв.
 • Голяма награда за графика 4 000 лв.

2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.

3. Издаване на двуезичен каталог, в които са представени всички наградени творби от 
регионалните изложби и по една творба от всички номинирани автори, които участват в за-
ключителната изложба в София през октомври 2016 г.

Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр 
от него.

4. Диплом за всички наградени и номинирани автори.
Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на открива-

нето на заключителната Националната изложба – конкурс в София.

Наградените работи по т. 1 остават собственост на Алианц България и влизат 
в колекцията на дружеството.

конкурси
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МАРКО БЕХАР И ЙОРДАН ГАВРИЛОВ
СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА В СБХ

МАРКО БЕХАР – ЕКСПРЕСИВНИЯТ ДИАЛОГ НА ЕДНА ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА

„В София започнаха блокадите, започнаха изселванията.
Марко ми донесе вързоп рисунки и малки изрезки от 

платна с брадясали еврейски лица, в жълтеникавозелено 
и отровнозелено, върху прускосиньо. Докоснати от смър-
тта лица – живопис върху малко квадратни сантиметра 
с много човешка мъка. 

И хартията, и платното носеха мириса на беднота и 
бедствие. 

Замина.”
Атанас Нейков – Найо

Обикновено в юбилейните изложби по случай 100-го-
дишнина от нечие рождение винаги има нещо, което се 
извисява не само вертикално, но е и статично, замръзнало, 
блестящо и недостижимо. Причината е в цифрата вероятно, 
а не в характера, школата, почерка, формата, жанра, стила, 
контекста или тематиката на произведенията. Една висо-
чинна застиналост на духа във времето и пространството, 
в подножието на която сегашните творци стоят на почетно 

разстояние и с поглед, отправен нагоре или отвъд. 
Не такъв е случаят с Марко Бехар обаче.
Юбилейната изложба по повод 100-годишнината от рождението на големия български ху-

дожник с еврейски произход бе една от най-силните творчески инициативи тази година, слу-
чили се в галерийното пространство на СБХ. Събитие, което предизвика спонтанен „диалог” 
на творбите на художника с чувствителното око (и памет) на зрителя. Хармонично подредена, 
в тази изискана изложба не липсваха различни пластове, образи и знаци от творческите 
периоди, набраздили дълбокия път на художника. Сегменти от една отшумяла епоха, чието 
прокълнато сърце продължава да тупти и днес.  

Разбира се, това е диалог отвъд формалностите на епохата, продукт на която е самият 
Бехар – роденият във военновременна България, който в началото на 30-те години сякаш 
само на шега рисува острите си карикатури, преди да израсне и да се оформи като изклю-
чително талантлив и самобитен художник. След школовката в Ленинград експресивният му 
почерк постепенно израства и се променя към по-силна и академично издържана образност 
и сюжетност, към по-сложни послания, към по-психологически рисунък, включително в най-
дребния щрих. Именно картини и рисунки от тези силни периоди бяха събрани в юбилейната 
изложба в СБХ. 

Мнозина пренебрегват неговите рисунки от военновременната епоха (1938 –1944), сред 
които преобладават ефектни скици, социални сатири, характерни еврейски лица, лагерни 
мизансцени, фигури в напрежение, психологически щрихи, остри конфликти и други ембле-
матични ситуации, свързани със социалните форми на злото. Тези излизащи извън рамката 

Марко Бехар - Голо тяло
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сюжети днес излъчват също толкова силни послания, колкото и в епохата, когато са били 
създадени. Героите оживяват до степен, че техните действия, линеарно изобразени, сякаш 
само чакат да намерят реализация в друго, паралелно пространство и време. „Художникът 
безпрекословно вярва в сюжетите и героите си, защото те са част от него, те изразяват не-
говата идеология, борят се за неговата чиста вяра. Дори когато е разочарован от развитието 
на социалната идея у нас, той не престава да се обръща към антифашистката тема, за да 
напомни на управляващите за възвишеността на самата идея. Затова днес Марко Бехар е 
актуален – и с качествата си на творец, и с принципиалността на гражданското си поведение. 
Защото ужасеният поглед в тъжните очи на преследваните от фашизма евреи като че ли вече 
е позабравен, като че ли с досада изключваме телевизора, когато ни показват жестокостите 
в съвременния свят. Творчеството му е незатихващ призив срещу забравата, срещу апатията, 
срещу липсата на съучастие в човешките съдби.” 

Тези думи на проф. Иван Маразов, разбира се, не са призвани да защитават ярките рисунки 
от еврейските трудови лагери. Защото образите, изникнали в драматичното време на Закона 
за защита на нацията в България, говорят сами за себе си. И днес са дори още по-диалогични 
и експресивни. Същото се отнася и до партизанския цикъл, изпълнен със страст и идеали-
зъм, и до сатиричния цикъл „Божески работи”, в който под прицел са различни пластове 
на обществото, цялата му менажерия по етажите на йерархията – от дребните еснафи до 
местните партийни величия и верните им лакеи. Включително и за периода във в. „Стършел”, 
където Марко Бехар работи след завръщането си от Ленинград, където завършва графика 
в Института за изобразителни изкуства „И. Е. Репин”. И отново сред всички фигури, знаци, 
сюжети най-отгоре изплават еврейските фигури и лица. В творчеството на художника тази 
тема е централна – каквото и да рисува; през целия си живот той ще бъде притеглян отново 
и отново от експресивния дух на тези непокорни глави. „Най-силните глави на евреи, с дупки 
вместо очи, чиято кухина носи в себе си незримия знак на звездата, или малките фигури на 
наивно хитруващи добри древни хора и рисунки на страдание” – казва Атанас Нейков – Найо.

Патриция Николова

ЙОРДАН ГАВРИЛОВ НА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ

Тази година скулпторът Йордан Гаврилов навърши осемдесет и пет години. Юбилеят бе 
отбелязан с изложба в една от залите в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 в столицата. Автор 
с богата творческа биография, той носи много от наследството на българската пластична 
школа и уникалните скулптурни традиции на древното руско изкуство. И това има своето ло-
гично обяснение. Ученик на един от най-значимите български пластици – проф. Иван Лазаров, 
Йордан Гаврилов учи и в Санкт Петрбург и през 1955 година завършва института „И. Е. Репин”. 

Родeн е в  Добрич, но в далечната 1889-та семейството му идва в България от Украйна и 
се заселва в Добруджа. Произходът на художника до голяма степен определя и отношението 
му към личности, близки до неговия родословен корен, както и такива, които издигат наци-
оналния ни дух и самочувствие. Неслучайно Йордан Гаврилов създава скулптурни творби 
на Христо Ботев, Васил Левски, академик Александър Теодоров-Балан, Йордан Йовков, Дора 
Габе и други, които заемат специално място в българската история и култура. Творбите му 
имат свое излъчване, а изказът на художника е силен и ярък. 

Човешката фигура е в основата на пластичните му търсения, като жената и женското тяло 
са сред предпочитаните в творчеството му. Той търси характерното в позата и в излъчването 
на човека, чийто портрет или фигура пресъздава – статуята на Йордан Йовков в Добрич, на 
Тодор Каблешков в Копривщица, на Борис Хаджисотиров в Самоков, скулптурните портрети 
на Борис Христов, на  близки и приятели на художника. Бронзът и камъкът са основните ма-
териали, с които работи, но има и творби, изпълнени в дърво. 
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Важен момент в творческата биография на Йор-
дан Гаврилов е извайването на няколко портрета 
на големия български бас Борис Христов. През 2010 
година един от портретите на  „неговия” Борис Хри-
стов се появява над входа на Музикалния център 
„Борис Христов” в София. На следващата година 
друг е откупен за къщата му в Рим. При Йордан 
Гаврилов е гипсовата маска на Борис Христов, на-
речена „Реквием”. Тя е излагана в Народната биб-
лиотека „Св. Св. Кирил и Методий” през 1996 г. за-
едно с документи, свързани с живота на певеца, и 
дарения от съпругата му г-жа Франка – сценичен 
костюм на знаменития ни бас. За тънкия пластичен 
и психологичен усет на художника при предаване 
състоянието на прощаващия се с живота артист са 
показателни нейните думи. Силно впечатлена от ра-
ботата на скулптора, тя пита: „Как разбрахте какво 
е преживявал Борис Христов  в последните си дни?!”

Част от колекциите на най-големите галерии в 
столицата и страната,  творбите на Йордан Гаври-

лов са собственост и на частни лица във Франция, 
Германия, Швейцария. Портретна маска на Христо Ботев, дарение от автора, се намира в 
Българската библиотека „Христо Ботев” в гр. Кишинев, Република Молдова, бюст на акад. 
Александър Теодоров-Балан, дарение от автора и дружеството за приятелство и културни 
връзки с бесарабските, таврийските и кримските българи „Родолюбец” – в двора на училище 
„Балан” в родното му село Кубей в Украйна. Съвместно дарение на „Родолюбец” и Йордан 
Гаврилов е и портрет-релеф на поета преводач Александър Миланов, поставен на стената на 
кооперацията, в която е живял. Бронзови и каменни пластики на художника на открито има 
в София, Варна, Балчик, Каварна, Добрич, Враца и на други места у нас. 

През годините Йордан Гаврилов участва в различни по характер изложби в България и 
чужбина, a твоческата работа му носи огромно  удовлетворение и това се долавя  в изкуство-
то му. Да му пожелаем житейско и творческо дълголетие.

д-р Дочка Кисьова-Гогова  
 

ИЗЛОЖБА НА ОЛГА ВЪЛНАРОВА

Изкуството на Олга Вълнарова е белязано от висок артистизъм и е изпълнено с естествена 
вътрешна свобода. В това можахме да се уверим за сетен път от посмъртната изложба на 
тази забележителна художничка, организирана във връзка със стогодишнината от нейното 
рождение. Две години не й стигнаха, за да дочака своя достоен юбилей.

На последния етаж на „Шипка” 6 беше подредена изискана и старателно селектирана ко-
лекция от нейни творби – като се започне от ранния й автопортрет, рисуван още в годините 
на следването й в Художествената академия в София, и се премине през Парижкия период в 
ателието на Андре Лот, за да се стигне до една от последните й творби, която е „застинала” в 
процеса на своето изграждане, правейки ни сякаш „двойно” съпричастни към най-съкровени-
те аспекти от творчеството на авторката. Наред с повече или по-малко известни нейни карти-
ни с маслени бои, в експозицията бяха включени и няколко акварела, в които художничката 
по вътрешно логичен път достига до сложни абстрактни композиции, търсейки въздействието 
на пластичния образ чрез определени тонални съпоставки и архитектонични структури.

Картините на Олга Вълнарова изразяват по уникален начин една едва ли не съдбовна 

Йордан Гаврилов - Автопортрет
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за българската живопис от 20-ти век дилема – процесите на привличане и на отблъскване 
между „родното” и „чуждото”. В нейното изкуство подобен антагонизъм не съществува. Нещо 
повече – тя постига органична сплав между многовековните традиции на европейската то-
нална живопис, обогатена от опита на постимпресионизма, фовизма и абстракционизма, от 
една страна, и експресивните насоки на нашата живопис от 30-те и 40-те години, от друга, 
задълбочавайки и нюансирайки художествената проблематика с фини лирични интонации. 

Като правило основните мотиви в нейните картини – природни, предметни или свърза-
ни с поетичното претворяване на определени субстанции (въздух, вода, светлина, земя), са 
опростени и статични, заемащи централните зони на изобразителното поле. За сметка на 
тази относителна липса на динамика Олга Вълнарова насища и разработва проблемите на 
цвета и на фактурата по такъв начин, че възприемайки творбите, ние имаме усещането за 
изображение, в което е налице нещо енигматично, загатнато, за някаква пулсираща в прос-
транството живописна материя, преодоляла външните ограничения на тежестта и на формата. 
Така визуалният образ сякаш непрестанно се изплъзва от определена жанрова или стилова 
дефиниция, насочвайки енергията си към постигането на един в истинския смисъл на думата 
цялостен живописен синтез.

Актуалната значимост на живописта на Олга Вълнарова е в нейната силна и завладяваща 
човечност и емоционалност.

проф. Чавдар Попов

Олга Вълнарова - Край Търново
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ГРАФИЧНИЯТ ОТПЕЧАТЪК ДНЕС МЕЖДУ ТОТАЛНАТА ТВОРБА
НА ИЗКУСТВОТО И ФЕСТИВАЛНИЯ РИТУАЛ

През по-голямата част от историята на изобразителното изкуство графичните отпечатъци 
са били форма на изкуство, предназначена за ценители и колекционери, публикувани в огра-
ничени издания. През 20-ти век графичният отпечатък има шанс да отстоява едно от най-
важните модернистки завещания, а именно придържане към чистотата на един избразителен 
медиум, но същевременно с това и шанса да се превърне в едно от най-експерименталните 
оръжия на неоавангарда за преодоляване на жанровите граници във визуалните изкуства.

Така днес графичният отпечатък продължава да съществува едновременно в самотното 
пространство на отделния индивид и в динамичното социално поле на взривоопасни жела-
ния, породени от новите и непредвидими форми на комуникация. От една страна, графичното 
изкуство продължава да защитава елитарността на рисуването като процес на уникално 
човешко преживяване, а от друга страна да търси своето място сред пърформативните и 
мултимедийни форми на изразяване.

Не трябва да се учудваме, че графичният отпечатък днес продължава да бъде основен 
изследователски инструмент, към който съвременните художници продължават да се завръ-
щат отново и отново. Също така не трябва да се учудваме, че графичният отпечатък все по-
често се превръща в концептуална и тактическа платформа, която се опитва да превъзмогне 

Камен Старчев - Пречиствателни станции 
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както тесните закони и правила на музея и на пазара, така и неизбежните за всяко време 
представи за трансцедентно и ежедневно.

Графичният отпечатък днес черпи енергии от нанесените с шаблон партизански графики 
на анонимните улични художници, от официално спонсорираните билбордове, от различните 
комбинации от присвоени или намерени материали, от печатните MDF плоскости, тапети и 
обекти с отпечатани върху тях изображения, от експерименталната симбиоза на техниките за 
отпечатване с изразните възможности на живописта, скулптурата, модата, дизайна, архитек-
турата и киберпространството. Всичко това превръща днес графичния отпечатък повече от 
всякога в място с неизтощим потенциал за философска и естетическа реторика.

Проф. д. изк. Петер Цанев

КАКВО СЕ СЛУЧИ? – ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ „ЖИВОПИС”

Изложбата е поредната инициатива за тази годи-
на на секция „Живопис” към СБХ, с която организато-
рите си поставят за цел да покажат пред публиката 
не само последните творби на активно работещи в 
момента живописци, но и тяхната социално анга-
жирана позиция по отношение на случващото се в 
страната днес. Участват 36 автори със 79 живопис-
ни платна. Изложбата се състоя от 5 до 30 декември 
2014 година.

Ситуацията в социалния и политически живот от по-
следните десетилетия създаде различни гледни точки, 
позиции и реакции. Някои от тях прераснаха в проте-
сти и улични конфликти. Но къде беше Художникът, 
къде бе неговото място – протестиращ на улицата или 
запазващ домашен неутралитет? Какво се случи в 
ателието? Има ли и каква е художествената реакция 
на случващото се в държавата? Утихнаха ли страсти-
те? Емиграция вътре в себе си или нихилизъм? Нуж-
дае ли се обществото от художествена интерпрета-
ция на действителността? Подмени ли се ценностната система, наложиха ли се нови образи, 
нови теми, измести ли се интересът на публиката към „по-леки” сюжети?

Проектът „Какво се случи?” провокира авторите да представят своите гледни точки, пре-
дизвиква и очаква социално-политическа реакция с художествени средства. Идеята на тази 
изложба се мотивира от актуални развития на нова фигурална и концептуална линия в жи-
вописта, свързана с артикулирането на остри социални и политически съдържания.

В изложбата участват утвърдени имена от зрялото поколение като: Светлин Русев, Нико-
лай Майсторов, Любен Стоев – доказали в годините своята активна артистична и гражданска 
позиция. Силно, проблемно и провокативно присъстват автори от средното поколение като: 
Венцислав Занков, Динко Стоев, Елена Панайотова, Веселин Начев, Гълъб Гълъбов, Валентин 
Дончевски, Николай Петков, Иво Бистрички. Младите: Светозара Александрова, Михаела Вла-
сева, Юлиана Текова, Мария Райчева, Минко Йовчев, Радоил Серафимов и редица други, със 
своите различни концептуални подходи и изобразителни средства формират нови простран-
ства в съвременната българска живопис.

изкуство,  думи
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ЗА ИЗЛОЖБАТА "КАКВО СЕ СЛУЧИ?"
 
Как да живее и твори човекът, който е загубил илюзията си пред лицето на историческата 

катастрофа?!
Изложбата „Какво се случи“ на секция „Живопис“ е една провокация, която е отправена 

към художникът – творец, пряк свидетел и участник на социалния и политически живот от 
последните няколко десетилетия. 

Изложбата е „трудно четиво“. Отначало се стряскаш малко… после свикваш. Намираш пара-
лели от нещо вече видяно, чуто или изживяно. Неприятно, но факт. Познато чувство…. 

Изложбата е едно отражение на нашата действителност, изобразяващи ерозията на би-
тието ни. В този проект учатват художници от три различни поколения като: Светлин Русев, 
Николай Майсторов, Любен Стоев, Венцислав Занков, Динко Стоев, Гълъб Гълъбов, Иво Бис-
трички, Юлиана Текова, Мария Райчева, Минко Йовчев, Радоил Серафимов и редица други. 
Авторите отправят преки аналогии с исторически и културни събития, които не могат да бъ-
дат еднозначно обяснени или описани, макар да са подчинени на едно общо трагично и дра-
матично състояние. Художниците изобразяват различна гледна точка и своята художествена 
интерпретация на случващото се. Концептуалната им живопис се явява реакция на ставащото 
в държавата, а асоциативните подходи и модерните изразни средства служат за абсолю-
тизиране на сетивното, показвайки човешката участ. Образи, форми, символи, знаци, слова, 
директни и индиректни послания  – естетически внушения, показващи истината. Една реална 
картина, от която не можеш да избягаш, но също така не можеш и да останеш равнодушен. 
Въздействието им е силно, потресаващо, наситено с дълбок психологизъм, отразяващо авто-
ровата концепция за апокалиптичната картина на действителността, абсурдността, духовното 
обезличаване, страданието, смъртта… такива каквито са, без преувеличаване. 

Наташа Ноева

Какво се случи? – общ изглед от изложбата

изкуство,  думи
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ТАЙНИТЕ ГРАДИНИ НА...

На 7 ноември новата 
столична галерия „Пенти-
менто” (ул. „Гладстон” 8) 
отвори врати с изложба-
та „Тайните градини на...”, 
трето издание на еднои-
менния кураторски проект 
на художничката Миглена 
Александрова. След пър-
вите две издания, съот-
ветно в галерия „Финес” 
през април миналата го-
дина и в галерията на СБХ 
– Пловдив през юни тази 
година, градините на из-
куството, като един огра-
ничен и защитен оазис, 
населен с реални и митич-
ни същества, причудливи 
форми и ярка цветност, 
се пренесе и тук с про-
изведенията на Анжела 
Минкова, Атанас Атанасов, 
Атанас Ташев, Веселина Томова, Веселин Дамянов, Вихрони Попнеделев, Вълчан Петров, Гъ-
лъб Гълъбов, Даниела Зекина, Иван Милев, Иван Стратиев, Линде Броднер, Мариана Марино-
ва, Марио Николов, Матей Матеев, Миглена Александрова, Михаела Иванова, Мими Добрева, 
Орлин Атанасов, Петър Бояджиев и Свилен Блажев.

Това е градината като удоволствие за цял живот, като място за размисъл, за почивка 
или пък място, където се ражда в образи съкровеният вътрешен свят на художника. Имаме 
привилегията да надникнем, а защо не и да поостанем, във всяка една от градините на 21 
автори (наши и чуждестранни), всеки от тях вече с изградени почерк, възгледи и сюжетност. 
Разказаните истории си заслужават – те са живи, искрени и опияняващи. Една малка вселена 
от нежност, романтика и експресии, вселена, в която, колкото и странно да звучи, не само 
съжителстват, а и взаимно се допълват класическата реалистична изобразителност и илю-
стративност, модернистичните тенденции и абстрактната визия.

И сякаш разнообразието от автори, стилове и техники, на което сме свидетели днес, следва 
да се превърне в мото и цел за бъдещето на тази нова и многообещаваща галерия, а именно 
– множественост, всеобхватност и неограничение и най-вече страст и дръзновение в идеите, 
намеренията и действията. И както е казано в една испанската поговорка, че „в градината 
израстват повече неща от тези, които засажда градинарят”, нека и „плодовете” изкуство, 
създадено от представилите се автори, да подтикне и последващите художници към изложби 
със същата висота и сила на творчество. 

д-р изк. Румяна Александрова

изкуство,  думи
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ИЗЛОЖБА НА ВАСИЛ ВЪЛЕВ В ГАЛЕРИЯ „ЛИК”

В периода между 26 ноември и 16 
декември 2014 г. галерия „ЛИК” пред-
стави изложба живопис на проф. Ва-
сил Вълев, с която художникът отбе-
лязва своята 80-годишнина. Авторът 
показва работи, изпълнени не само 
в последните години, но и произведе-
ния от по-ранни периоди, започвайки 
още от 70-те години на ХХ в. Това 
превръща изложбата в своего рода 
ретроспекция, тъй като представя 
различни етапи в неговия творчески 
път. Включените произведения се от-
насят към предпочитаните от худож-
ника жанрове – пейзаж, натюрморт, 
фигурална композиции, а основните 
техники са маслена живопис, гваш, 
акварел, туш, пастел...
Васил Вълев е автор, добре познат 

на публиката, пристрастна към изкуството, тъй като още от средата на  60-те години той ак-
тивно участва в художествения живот в страната.  Студент в Художествената академия през 
втората половина на 50-те, той принадлежи към поколение, което е подготвяно  да утвърди в 
българската пластична култура съветския модел, наричан метод на социалистическия реали-
зъм. По ирония на съдбата обаче талантливите и честни към изкуството представители на това 
поколение, към които се отнася и самият Васил Вълев, разбиват налагания модел, като обез-
смислят идеологоческата догма. За тях не политически коректното, а предаността към добрия 
художествен вкус и към чисто художествения проблем  са абсолютната доминанта, като така 
всъщност връщат българското изкуство към онова русло, в което съизмерването с европей-
ската пластическа традиция е от първостепенно значение.

Включените в изложбата произведения представят различните посоки, в които авторът се 
движи през годините. Обикновено свързваме живописта на  Васил Вълев с изява на силно 
пластично чувство, на динамична форма и на експресивен, плътен цвят (дори когато става дума 
за акварел). Към тази линия,  наситена със силен драматичен заряд, се отнасят голяма част от 
показаните натюрморти и пейзажи. В същото време обаче има и редица работи, пронизани от 
поетико-лиричен дух, в които живописта е полупрозрачна, ефирна,  цветният тон е приглушен, 
а формата – деликатно загатната.  

Наред с пейзажите и натюрмортите, които формират онази част от творчеството на Васил 
Вълев, която е „отвъд национална”, т.е. онази, в която се  проявяват универсалният изобрази-
телен мотив и универсалният художествен език, в изложбата са включени и няколко работи 
(предимно рисунки с туш и гваш), в които художникът изследва своите собствени корени. Об-
разите на селските жени, лаконично и сдържано разработени като цвят и форма, лишени  от 
външна експресия, ни връщат към традиционен за родното ни изкуство художествен проблем, 
свързан с идеята за националното.

Без значение от подхода, за автора изобразителният мотив е преди всичко повод за живопи-
сен експеримент. Васил Вълев изпитва пиетет към цвета. Цветът за него е не просто елемент 
от художествения език, изразно средство или инструмент. Цветът е това, което е сърцевина и 
смисъл на живописта.

Милена Блажиева

Васил Вълев - Семейство

изкуство,  думи
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ОРИГИНАЛНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ПЕЙЗАЖА

Живописецът Иван Милев потвърждава чрез изкуството си, че природният пейзаж е тери-
тория, която все още не е пребродена от художниците. Работейки в този жанр, той изразява 
своята артистична индивидуалност и отстоява характерната си стилистика. Композициите на 
Милев, обединени в два цикъла, които биха могли да се нарекат условно „Терени“ и „Дървета“, 
носят неповторимо и открояващо се естетическо звучене.

В своя оригинален живописен изказ Иван Милев ни убеждава и в новата си изложба в 
галерия „Артамонцев“ на булевард „Витоша“ 139 в София. Творбите му се отличават  с изчисте-
ност. Пейзажното внушение е далече от директната реалистична визия. Синтезираните природ-
ни форми на разнообразни терени са изведени с геометризиран лаконизъм. Изобразителното 
пространство като цяло създава впечатление за ритмично движение на различните планове, 
съставящи архитектоничното единство. 

В основата на която и да е от неговите композиции е конкретна пейзажна ситуация, скицира-
на от автора в Балчик, Лу-
догорието или Средна гора. 

Върху всяко от живопис-
ните си произведения Иван 
Милев работи съсредото-
чено от няколко месеца до 
половин година, следвайки 
строга технологична после-
дователност, като нанася 
няколко живописни слоя, 
постигайки сложен колорит, 
който е авторски специфи-
чен, но и близък до нацио-
налната художествена тра-
диция. Художникът постига 
внушение за специфичната 
структура на камъка и из-
общо на материята на при-
родния първообраз. 

Неговата самобитна ин-
терпретация, далече от 
директното наподобяване, 
е резултат от изведена 
търпеливо, със средствата 
на живописта, деликатна 
пластична моделировка на 
картинното пространство. 

Неслучайно Иван Милев 
е сред сравнително мало-
бройния кръг от наши жи-
вописци, търсени и високо 
ценени от престижни гале-
рии и авторитетни колекци-
онери в чужбина.  

Йонко Бонов
Иван Милев - Пейзаж
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ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО – 2014

Международният фестивал на стъклото се организира от 2010 година насам и понастоя-
щем това е неговото трето издание, което представя най-новите постижения на автори, пос-
ветили творческия си път на този сложен за обработка, но същевременно ефектен материал. 

Художественото стъкло като произведение на изкуството днес не е това, което сме свик-
нали да си представяме, когато чуем за този материал. Минало през утилитарността на съдо-
вете и осветителните тела, усъвършенствало техниката си на изработка, днес стъклото може 
да се определи като универсално изразно средство, приложимо както при скулптурата, така 
и при инсталациите, кинетичните обекти, дори картините... За него не съществува делението 
между абстрактно и традиционно, между изящно и приложно. Това личи ясно и от тазгодиш-
ния фестивал, който се явява основното събитие у нас в тази област. 

Експозицията показва произведения на автори от България и няколко представители на 
изкуството на стъклото от Чехия, обединени под заглавието „Brilliant by design”. Цялата 
международна изложба „Арт стъкло Чехия – България” е с куратори проф. Свилен Стефа-
нов и доц. Константин Вълчев. От българска страна участват Анастасия Андреева, Боби 
Коруджиков, Венелин Шурелов, Георги Ружев, Георги Янков, Дан Тенев, Димитър Грозданов, 
Екатерина Гецова, Иво Бистрички, Константин Вълчев, Красен Троански, Любен Костов, Ми-
рена Златева, Сашо Стоицов, а от чешка – Бохумил Елиас, Кристоф Рибак, Милан Крайчек, 
Петр Станиски. В изложбата взимат участие и Стефани Пендър, Крис Тейлър (САЩ), Борис 
Шпайзмън (Израел).  Експозицията е допълнена от работите на студенти от Националната 
художествена академия и Нов български университет – Александра Коцева, Александър 
Тасев, Деница Дешева, Елизар Милев, Пенка Минчева, Силвето Богоева, Стефан Велев. Про-
грамата включва също така и юбилейната изложба на Екатерина Гецова в галерия „Средец“ 
и поредица образователни събития в София и Велико Търново, където Международният 
фестивал на стъклото гостува по повод откриването на нова специалност във факултета за 
изящни изкуства на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Екатерина Гецова - Жълта река
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Изложбата привлича вниманието със своето разнообразие от концепции и технологични 
решения за обработка на материала, включването на други изразни средства като видео в 
работата на Георги Ружев, комбинацията на различни обекти, създаващи усещането за инста-
лация – Пенка Минчева, Димитър Грозданов, Екатерина Гецова, Сашо Стоицов, Георги Янков и 
други. Любопитното в случая с българското участие в изложбата е, че за голяма част от ав-
торите това не е характерният за работа материал. Зрителят става свидетел на експерименти 
в тази област и може би именно това е предпоставката за успеваемостта на тези творби. 
Експерименти, които обаче почиват върху основите на предишен опит, какъвто е случаят с 
инсталациите на Иво Бистрички, Дан Тенев, Любен Костов. Истината е, че когато един автор 
подхожда непредубедено към материала, с нагласата на изследовател, резултатът е именно 
такъв – разчупени, интересни и оригинални произведения. 

Що се отнася до младите участници в Третия фестивал на стъклото зрителят лесно може 
да установи едно желание за работа и любов към този материал, стремеж към експерименти-
ране с неговите свойства и възможности – работите на Елизар Милев, Стоян Велев, комбина-
циите с други материали – „Емоционален автопортрет” на Силвето Богоева – стъкло и метал, 
„Замръзнали следи” и „Едно към три” на Александър Тасев – стъкло и камък. 

С всяко свое издание Фестивалът на стъклото се обособява като утвърден форум в тази 
все още недобре позната у нас артистична област, която има нужда от стимул, за да се раз-
вива и да намери своето място на българската съвременна художествена сцена. 

д-р Румена Калчева

ПАРИЖ И ТЯ
ЗА ЖИВОПИСНИТЕ РЕБУСИ НА ДАРИНА ЯНЕВА
ГАЛЕРИЯ „АРТЕ”, 30 ОКТОМВРИ – 15 НОЕМВРИ

Париж – хипнотично привлекателен със своята стара история и култура и именно затова 
предизвикателен до изпитание за всеки художник, е получил с течение на времето своите 
безкрайни артистични интерпретации. Днес този вековен център на художествения свят из-
глежда някак си по-тъжен: с оредяващите парижани и главозамайващата смес от чужди 
етноси, запълващи неговите улици и тротоари; със загубващите своя предишен чар квартали 
на Монпарнас, Сен Дени, Сен Жермен де Пре, Латинския квартал, Нотр Дам; с шокиращите кон-
трасти на разкош и бедност; с безсмисления бяг на неговия реален и иреален свят. Иначе от 
таванските мансарди парижките покриви са все така привлекателни, криволичещите улици на 
Латинския квартал отново водят към Сена, а широките булеварди – към Триумфалната арка 
и Плас Етоал, сега и към Дефанса, кафенетата са все така шумни, но и още по-многоезични. С 
една дума, градът продължава да дава възможност да се рееш из него, с малко по-голяма 
доза предпазливост, и да го усетиш със сетивата си, с обонянието, което долавя сутрешната 
миризма на кроасаните, с цвета на времето, осветил фасадите на домовете и дворците, ог-
леждаща се, макар и все още предпазливо, в хладните  остъклени фасади на новите сгради. 
Когато съм в Париж, си спомням винаги стихотворението на Веселин Ханчев:

Това е история, стара, стара,
стара като Париж и тя:
един художник на тротоара
рисуваше момиче с цветя…

Гледайки картините на Дарина от Париж, този стих ми се струва още по-актуален. Веднага 
си помислих за този град с дълга история, привличал до магнетизъм художествената бохема 
тогава и разсъдъчните строители на инсталации сега. Помислих си какво може да прибави тя, 
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известна с изтънчената си и нежна живопис, стъписваща със своята уравновесеност, в която 
като че ли времето е спряло. Какъв е нейният пластичен прочит, родил се от представите за 
този град мечта и реалния му образ днес?

Дарина избира от Париж това, което е типично за нея. В сериите Градините на Живарни и 
на Люксембург, тя остава вярна на сетивата си и на умението да стопира времето, за да усети 
мистичната игра на светлината в различните часове на деня, променяща цветовете, преда-
дени чрез стигаща до изтънченост хроматична гама, и нежния полъх на вятъра, играещ си с 
короните на дърветата. Тя е намерила отново този духовен баланс, който е успокоил възтор-
га от първичния и поглед и усещане за тези забележителни места в Стария град. Намерила 
е и е отделила достатъчно време, за да осмисли зелените оазиси на града, които нейното 
въображение е одухотворило до степен, в която ти не чувстваш отсъствието на човека в тях. 
Така тя разширява представите за Париж и прибавя своята част от пъзела, даващ облика 
на този европейски мегаполис, олицетворяващ винаги и днес състоянието и развитието на 
нашия древен континент. 

И за да не ни остави само с парижките градини, тя ни поднася своя ребус – цикъла „Дамата 
и еднорогът”, предизвикан от нейния пластичен прочит на гоблените от музея в Клюни, който 
подхвърля на зрителя като поучителна загадка за смисъла на живота. Да не забравяме, че 
надарен с мистична енергия, символ на мъжката сила и необуздано буйство, но и на духовно 
извисяване, еднорогът е бил укротяван само от девствена девойка, в чийто скут, заспивайки, 
е можел да бъде убит от ловците. Защо е избрала именно този сюжет Дарина, която в послед-
ните години ни поднася не за първи път ребуси за решаване като „Играта на шах”, показана 
преди време отново в галерия „Арте”, художничката е оставила на зрителя да реши.

проф. д-р Аксиния Джурова
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ПО СЛУЧАЙ ИЗЛОЖБАТА НА ПРОФ. ИВАН ГАЗДОВ
„НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА”

На 5 ноември в столичната галерия „Червената 
точка” се откри изложбата на проф. Иван Газдов, 
озаглавена „Неръждаема стомана”. Авторът про-
вокира своята публика с поредното предизвика-
телство, използвайки нов за творчеството си мате-
риал – неръждаема и колорирана стомана. Седем 
пластики показват необичайните възможности на 
обичайните версии в творчеството на Иван Газдов. 
Това е една изложба, която е не само частична рав-
носметка, но и дава високата оценка за един истин-
ски живот, за неговия богат и творчески осмислен 
житейски път. 

Изразът на Еврипид „Няма истински живот без 
изкуство” за много хора е просто сентенция, но за 
проф. Иван Газдов е смисъл на живота му. Всяка 
една негова изложба, всяка една негова работа – и 
това е било винаги – носи заряда на откривателя и 
големия творец, провокирайки нашите чисто човеш-
ки пристрастия.

Циклите „Нещо е излишно – нещо не достига”, „Черни докосвания”, „Игра на силуети” или 
„Еротични графикатури” са не само потвърждение за един невероятен потенциал на разви-
тие, но при всеки досег с тях отново и отново попадаме под въздействието на закачливите 
хрумвания, на артистичната непредвидимост, на авторския графичен почерк и, разбира се, на 
удивителната му способност да ни пристрасти към неговия необикновен и провокиращ свят. 
Те са израз на порива на твореца, на неговата всепоглъщаща енергия и талант.

Всичко, до което се докосне неговото вдъхновение и ръка, се превръща в респектиращо 
събитие. Монографията му „Авторски плакат” не само „осветлява теорията на плаката изоб-
що”. Тя е резултат на един извървян път, изстрадан опит и ерудиция, една модерна енцикло-
педия на този „художествен айсберг плаката“.

През 1987 г. проф. Иван Газдов преобръща представите ни за графичното изкуство съз-
давайки свой собствен стил, наречен Графикатура®, регистрирана марка за Европа, с който 
открива повече от 50 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Авторът съчетава сери-
озността на графиката с провокативната и хумористична карикатура, изграждайки своите 
образи единствено чрез употребата на чистите стойности на бялото и черното. Но това, което 
я прави уникален стил, е нестандартният и хумористичен поглед на проф. Газдов към заоби-
калящия ни свят. Неговите графикатури ни намигат закачливо от стената и ни подканват да 
се пренесем в един непредсказуем свят, в който духовното и телесното, сериозността и шегата  
са синоними и вървят ръка за ръка.

Авторът работи във всички области на графичното изкуство. Получил е 34 награди, от ко-
ито 14 международни, а през 1989 г. получава наградата от Арт директорс клуб Ню Йорк за 
антитоталитарния плакат „Ръката”. Неслучайно един от най-големите японски художници Ка-
зумаса Нагаи казва: „Аз намирам дълбоко вдъхновение за себе си от вашите велики работи.” 
Проф. Иван Газдов е издал 9 албума, 4 книги за плаката и 3 книги със стихове. 

Скулптурните композиции в настоящата изложба са инспирирани от графичните оригинали 
„Игра на силуети”,  наградени в Япония в първия международен конкурс за графичен дизайн 
по интернет през 1996. Авторът превръща празната графична форма в имагинерен пластичен 
обем, прилагайки похвата trompe l’oeil, или зрителна илюзия, който се състои в оптичното 
откривателство на две допълващи се, разпознаваеми форми, изграждайки една обща ком-

Иван Газдов - Творба от изложбата
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позиция. В историята на изкуството ефектът trompe l’oeil датира още от Древна Гърция и се 
свързва с вид живопис, при която се използват различни прийоми на илюзионизма, чрез кои-
то на зрителя се създава впечатлението, че всъщност гледа истински предмети, а не техните 
изображения. Trompe l’oeil не се ограничава само до живописта – негови прояви откриваме 
в архитектурата, стенописта и скулптурата. През последните години се откриха редица музеи, 
посветени на илюзорното изкуство, в страните от Изтока – Сингапур, Корея, Тайланд…

В продължение на много години проф. Газдов използва ефекта на измаменото око в графи-
ката. Разширявайки своите търсения в областта на скулптурата, „неръждаемата стомана“ на 
Иван Газдов става част от една вече утвърдена световна тенденция. 

 И тук, както при всяка творба на проф. Иван Газдов, се създава усещането, че са плод на 
внезапно хрумване, направени на един дъх. Те нахлуват в нашите възприятия, провокират с 
многопластовото си интепретиране, награждавайки ни със свободната игра на въображени-
ето и вкуса на откривателството. Въпреки че сме подготвени за това от предходни изложби, 
изненадата е винаги впечатляваща. Той винаги успява да ни грабне с неподражаемота си 
качество да ни потопи в един свят на провокиращи образи и нови художествени похвати. 

Освен изложените пластики художникът представя и три непоказвани цикъла графики от 
80-те и 90-те години (офорти,  суха игла и линолеум,  сериграфия и колаж), които обогатяват 
представата за един автор със собствени традиции по спиралата на развитието си.  

Изящество, съчетано с благородство, изискан стил и фина ирония, проницателен и критичен 
дух са само част от всички онези качества, които превръщат изкуството на проф. Иван Газдов 
в неподражаемо, наситено с духовност, ерудиция и мъдри послания, а него в забележителна 
личност на нашето културно съвремие. 

Боряна Вълчанова
.

„ГРАВЮРИ И РИСУНКИ НА ПРИЯТЕЛИ”
КИРИЛ ГЮЛЕМЕТОВ И РУМЕН РАКШИЕВ

Изложбата „Гравюри и рисунки на приятели” на художниците Кирил Гюлеметов и Румен 
Ракшиев бе подходящ повод да преоткрием магията и обаянието на изящните графични тех-
ники на двама приятели, които имат голям принос за развитието на съвременната българска 
графика. Залата на третия етаж на Съюза на българските художници зазвуча в духа на 80-те 
години, на творческото светоусещане на две светли за българското изкуство личности, отдали 
своя живот в името на графичното изкуството.  И Кирил Гюлеметов, и Румен Ракшиев черпят 
вдъхновение от природните форми и тяхното скрито послание. Румен Ракшиев набляга на 
динамиката и взаимодействието между формите и персонажите. Кирил Гюлеметов преокрива 
хармонията в природата. И двамата автори се посвещават и на културното ни наследстсво. 
Така например Гюлеметов интерпретира старите нематериални посланията на фолклора, ув-
лича се от мистицизма в старите народни приказки и също така християнските добродетели. 
Трансформираните мотиви и магически формули добиват съвременно звучене, което дава 
възможност да се осъществи времевата връзка минало-настояще. Ракшиев се увлича от 
красотата на приложната керамика и нейния магически характер.

Експонираните творби ни представиха колко вълнуващи са етапите на сътворение на при-
ложната графика, оформлението на книжното тяло, което според преданията от средните 
векове е свещен процес.  Приложната графика е ценна, тъй като художникът творец навлиза 
в света на писателя творец в един приказен диалог. Когато се говори за приложна графика 
при създаването на учебници, на литература за деца и юноши, трябва да се изтъкне, че наред 
с художествените качества тук става дума за отговорно изкуство. Изкуство, което изразява 
духовна чистота и най-висшите човешки добродетели. Изкуство, което следва литературното 
послание и е прозорец към свят, който ще подтикне детската душа да се стреми, да живее и 
сътвори едно по-хубаво място. 
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Приложната графика за списания и вестници е ценна с това, че улавя духа на времето, на 
епохата, в която живее художникът.  Очарователни са рисунките и на двамата автори. Там 
откриваме преклонението пред красотите, които притежава България, както и хармоничната 
връзка със старата архитектура и творческото вълнение по време на пътуване в странство. 
Рисунката е ценна с това, че именно там се ражда художественият образ, който впоследствие 
ще добие завършен вид в жанровете на изящното изкуство. Характерно е едно опоетизиране 
на природата, на трептението на формите, което най-талантливите майстори графици могат да 
уловят. Наред с блестящите примери в областта на графиката авторите експериментират и с 
маслената живопис. Налице е една лежерност в интерпретирането на формите, едно усърдие, 
прецизност и постоянство на двама талантливи български художници.

Атмосферата, с която тази изложба ни дари – магическа, митична или динамично-реалис-
тична, е послание към младото поколение творци да преоткрият изяществото на графичните 
техники, неподправени все още от цифровите технологии.

Юлиян Райчев

ИЗЛОЖБА НА КРУМ ДАМЯНОВ  В  ГАЛЕРИЯ „НЮАНС”

Разностранно по съдържание, форма, материали, размери, похвати на въздействие, изкуство-
то на Крум Дамянов е изобилие от емоции. 
Уникално по своя характер, то не допус-
ка равнодушие, впечатлява, провокира и 
те кани да се замислиш. Оригинални като 
стил, творбите на художника са наситени с 
богата символика и философски синтез. Те 
въздействат със своята изключителна екс-
пресивност. Макар неголеми като размер 
(„Самуил”, „Квадрига”, „Орфей”, „Бик”) те но-
сят в себе си монументалното звучене, при-
също на мисленето и естетиката на автора, 
в дълбочината на които стои генетическата 
връзка с библейските теми и българската 
история. 

Крум Дамянов сякаш има своя специална 
мисия в изкуството. Независим в начина на 
работа, свободен в творческите си търсения 
и идеи, при всяка своя творба той отново и 
отново  открива огромните възможности на 
скулптурата. Разчупва възгледа си за фи-
гуралното, като върви към пространствени 
форми, които сами по себе си са откритие. 
Затова вероятно и неговата пластика е пое-
зия в скулптурата. И в технологична посока 
новаторското му мислене го извежда на-
пред. Той постига композиционно, структур-
но и фактурно многообразие, премахване  на 
понятията „вътре” и „вън” чрез обработване 
на  метала – алуминий или бронз. Посред-
ством патината  включва умело и цвета в 
творбите си, достига до различни вариации 
на живописното усещане и засилва лиризма. 
По-жива когато е в цвят, патината  обогатя- Крум Дамянов - От изложбата
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ва работите му и им придава особено излъчване и енергия. Енергията, струяща от едно стойностно 
произведение на изкуството, в което се вижда и усеща  чувствителността и ръката на майстора. 
Художественият му изказ е изтънчен, а творбите му – заредени с проницателност и интелигентност.

Лауреат на Димитровска награда, носител на наградата „Иван Лазаров” за монументална скулп-
тура през 1965 и 1982 година, Крум Дамянов получава през 2009-та държавната награда „Паисий 
Хилендарски” за забележителен принос и постижения в съвременното българско скулптурно изку-
ство. Неговите творби присъстват в галерии и частни колекции както в България, така и в чужбина 
– Австрия, Белгия, Норвегия, САЩ, Франция, Холандия, Южна Корея и други страни по света. Много 
работи на Крум Дамянов, предимно с библейски сюжети, се намират в колекцията на един от голе-
мите меценати на българското изкуство Юго Вутен. 

Участията на Крум Дамянов в много на брой изложби в София, Виена, Париж, Маями, Брюксел и 
в скулптурни симпозиуми в Австрия, Германия, Полша, Южна Корея и т.н., го зареждат с различни 
идеи и впечатления, дават му възможност да направи своите открития. 

Създадени със замах, и монументалните работи, и мемориалните ансамбли, на които той е ръко-
водител на творческите колективи („Бранителите на Стара Загора”, 1977; „Знаме на мира” – „Камба-
ните”, София, 1979; „Създатели на българската държава”, Шумен, 1981; „Асеневци”, Велико Търново, 
1985 и т.н.), разкриват широтата и многообразието в разбиранията и възгледите на художника за 
живота и изкуството. В тези мащабни проекти той влага сърцето си. Те, а и цялото му творчество, 
допринасят в изключителна степен за развитието на съвременната българска скулптура.

д-р Дочка Кисьова-Гогова

ЧУВСТВЕНА ЖИВОПИС С МЕТАФОРИЧНО ЗВУЧЕНЕ
ИЗЛОЖБА НА ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ В ГАЛЕРИЯ „АРТАМОНЦЕВ”

Абстрактните измерения в изкуството на Людмил Георгиев ни внушават, че този свят със своя-
та досадно повторима делничност може да 
бъде неповторимо метафоричен и изпъл-
нен с виталност. Творчеството на художни-
ка е своеобразна дисекция, извършена с 
възможностите на колорита и линията, на 
многопластовата душевна индивидуалност. 
Експериментът на автора убеждава, че този 
проникновен чувствен свят е позитивен, оп-
тимистичен и зареден с неизчерпаема твор-
ческа енергия.

В тази насока на разсъждение ни повеж-
дат и неговите живописни произведения, 
експонирани в галерия „Артамонцев”, на бул. 
„Витоша” 139 в София. Всъщност по-голяма-
та част от тях са изпълнени в смесена тех-
ника – Людмил Георгиев живописва върху 
свои графични подложки (гравюри) с масло 
и пастели, напластява картинното простран-
ство, използвайки активно и възможностите 

на въглена. Свободна и задъхана игра с материала, с прецизен усет за композиционно единство. 
Масленият живописен слой, полаган пастьозно, оформя изразителна релефна фактура. 

Людмил Георгиев, воден от безпогрешния си усет за съчетаване на топли и студени цветове, е 
сътворил богато колорирани платна, отличаващи се със своята раздвижена, мощна тоналност, с 

Людмил Георгиев - Зелена

изкуство,  думи
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които творецът навлиза смело в стилистиката на деликатна експресивна изразителност. От друга 
страна, на фона на тази богата живописна основа изпъкват като композиционни акценти геометри-
зирани фигури, оформени като че ли с един замах, както и начупени или спираловидни елементи. 
Те са организирани в кавалетна конструкция, създаващи своеобразно пластично движение по 
хоризонтала отвътре навън и обратно в изобразителното пространство. 

Изобщо художникът както в графичните си отпечатъци, така и в живописните си творби се е 
наложил отдавна със своята чувствителност към сложната тоналност, обогатена от структурно 
разнообразен и динамичен линеен ритъм.

Людмил Георгиев представя пълноценна, изненадваща като метафорично звучене живопис, с 
богата изразителност, многопластова по колорит, отличаваща се същевременно със своето струк-
турно-композиционно единство.

Йонко Бонов

105 ГОДИНИ ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ /1909 – 1986/

От 9 октомври до края на месеца в ХГ „Жорж Папазов” – Ямбол беше показана юбилейната 
изложба на проф. Панайот Панай-
отов – 105 години от рождението 
му. Експозицията обединява твор-
би от различни етапи от неговия 
творчески път – от най-ранните 
произведения до последния му 
автопортрет, нарисуван през 1983 
г. Живописните платна са собстве-
ност на ХГ „Жорж Папазов”, на На-
родно читалище „Просвета – 1910”, 
с. Тенево, голяма част са собстве-
ност на неговите синове и техни 
близки и се показват за първи път 
пред публика.

В жанрово отношение експози-
цията е много богата. Представени 
са всички жанрове, в които е рабо-
тил авторът – портрет, автопортрет, 
пейзаж, натюрморт и фигурална 
композиция. От това разнообразие 
се вижда, че художникът се справя 
еднакво умело с пресъздаването 
на всяка поставена задача. Той из-
ползва фини колоритни съчетания, които улавят пулса на природата или съответстват на състояни-
ето на портретувания. Въпреки различния подход към платното – едни творби са нарисувани като 
че ли на един дъх, други са положени с по-плътни и загладени мазки, едни са бравурни, други с 
по-минорно звучене – художникът остава единен и разпознаваем в творбите си.

Верен на принципите, на които учи и своите ученици, че „живописта е материя, пространство и 
светлина, изградени с цветове”, Панайот Панайотов твори своя живописен свят, изпълнен с хармо-
нията на обикновените неща от живота – тези, които често остават извън полезрението на забър-
зания в своето ежедневие съвременен човек.

Стойка Цингова
ПОЧТИ ПРИРОДНО…

Панайот Панайотов - Натюрморт с риби
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СНЕЖАНА СИМЕОНОВА В ГАЛЕРИЯ–КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”

Галерия-книжарница „София прес” продължава своята линия отново да  предлага и да ни пра-
ви съпричастни с интересни, запомнящи се 
изложби. „Почти природно…” на скулпторката 
Снежана Симеонова въздейства и определено 
заслужава интерес. 

Пред нас  е проект, в който умело се препли-
тат естетично и иронично. Това е целенасочено   
търсене  на авторката и успоредно с усета за 
мащаб и пластичност се развива и  внуше-
ние за имитация, за бутафория, за паралелна 
свръх-реалност. В изложбеното пространство 
са разположени  няколко голямо формат-
ни  пластики, композиции, които наподобяват 
природни форми – дървета, храсти, бодили. Но 
всичко е някак преднамерено, условно, като в 
градина, в която всичко е нужким, като декор 
на представление, в което сме едновременно 
зрители и актьори… Реалността е подменена с 
обекти симпатично близки до нея, бутафорни 
конструкции, които привличат и търсят диалог 
със зрителя. И това  води към главния въпрос 
– кое създава повече уют и настроение – не-
сигурната, трудна за предвиждане и контрол 
действителност или един илюзорен, безпробле-
мен,  фалшиво-еуфоричен  свят на паралелни 
реалности и бутафори? Дали за истинска съ-
причастност със съвременния свят, с живата 
природа, с  истинското изкуство не се изисква 
голяма искреност, воля и смелост, както и се-
риозна предварителна подготовка?

Голямомащабните пластики от изложбата 
на Снежана  Симеонова „Почти природно…” 
привличат интереса на уважаващия съвре-
менното изкуство ценител не само със своите 
артистично-художествени качества. Поканата 
за разходка сред тези „почти природни” обек-
ти е като провокация, въвличане за участие  
в камерна пиеса за двама или трима, а може 
би моноспектакъл  за героя на нашето време 
и за неговите видими и невидими, бутафорни 
и реални желaния, усещания, пречувствия и 
страхове.

Николай Маринов

Снежана Симеонова - От изложбата
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ЗА НЕЗРИМИТЕ НЕЩА
ИЗЛОЖБА НА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ В ГАЛЕРИЯ „ЕВРОПА”

Галерия „Европа” отново представя интересен, достоен за внимание художник. Добре познат за 
мнозина, Александър Димитров предлага не само различен поглед към фигуративното рисуване, 
неговата живопис носи особен, неповторим емоционален заряд. В картините му бързо можем да 
открием или припознаем   основните линии на  развитие на една специфична и уникална, лично 
преживяна артистична теза. Жената, земята, плодовете, птиците, както и движението, плодородието, 
постоянния танц на природните метаморфози – откриваме ги при всяко докосване до картините на 
художника. А желанието да се вглеждаме, да гледаме отдалеч, да се любуваме на изящната рисун-
ка, на преливанията на хармонични цветове, да търсим и да фантазираме за нещо лично свое ни 
връща отново и отново към живописта на Александър. И винаги откриваме по нещо ново, макар и 
скрито, което приемаме за част от нас...

Художникът споделя: „Платната са посветени изцяло на вглеждането в онова вътрешно, са-
крално пространство, където Азът търси истината за себе си, своята свобода, своята вътрешна 
„обетована земя” и своята свързаност извън рамките на конкретния момент в пространството и 
времето.  Образите на Жената Пазител, Жената Майка, Жената Любима, Жената Дете са основни. 
Техен неизменен и плах спътник са птиците. Първоначално присъствието им бе едва забележимо, 
като символ на мимолетния раним миг на споделеност.”

Изложбата на Александър Димитров „За незримите неща”, представена от галерия „Европа”, не-
пременно заслужава да се види. За ценителите, за които класическото рисуване  е в основата на 
живописта, това  е задължително. Но за мен картините на Александър са и нещо друго. Той пред-
ставя не само ново развитие на своята артистична линия, но и успява да ни направи съпричастни 
към своето отношение към света, към природата, към жената, към птиците... Така всеки може да 
преоткрие нещо неподозирано свое, много топло и лично.

Николай Маринов

Александър Димитров - От изложбата
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хроника

Като резултат от втория етап на междуна-
родния културен обмен с Китай през месец 
ноември бе реализирана мащабна изложба 
на българска живопис в музея „West Lake 
Museum” в Ханджоу. В току що реновираните 
зали се представиха в съвместна експозиция 
колеги от Китайската национална художест-
вена академия и 20 съвременни български 
художници. Събитието бе реализирано със 
съдействието на Министерство на културата, 
МнВР, Генералното ни консулство в Шанхай и 
в партньорство с Асоциацията на художни-
ците на областта Джъдзян, както и с помо-
щта а частни спонсори. 

Седем български автори участваха в пле-
нер в град Дзяндъ, като посетиха живописни 
места в района, а проф. д-р Аксиния Джуро-
ва изнесе лекция в Академията в Ханджоу, 
най-старата в Китай, известна сред българ-
ската общественост поради връзката й с на-
шия именит художник Марин Върбанов.

По същото време в галерия „Yu Ting” бе 
открита и самостоятелна изложба на проф. 
Десислава Минчева. И на двете събития при-
състваха българският посланик в Китай г-н 
Пламен Шукюрлиев, както и генералният ни 
консул в Шанхай г-жа Ирина Белева. 

Подобна значима експозиция на българско 
изкуство не е показвана до днес в Китай и 
основателно предизвика голям интерес сред 
публиката и медиите. Целта на кураторите 
проф. Д. Минчева и доц. А. Маркаров беше да 
покажат възможно най-широк диапазон на 
пластически търсения в нашата съвременна 
живопис. Проектът е пример за значимостта 
на културния диалог между две държави и 
разширява възможностите за разбирател-
ство, обмен на идеи, демонстрира толерант-
ност към различността и обединява хуманис-
тичните нагласи в две толкова противопо-
ложни като история, култура и политическо 
развитие страни като България и Китай. 
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На 31 октомври 2014 г. беше открита 
юбилейна изложба на художничката Ирина 
Стоянова Христова под надслов „Знаци от 
Плиска и Преслав” в арт галерията на РБ 
„Петър Стъпов” – Търговище.

От 23 октомври до 7 ноември 2014 година 
в галерия GEDOK, Мюнхен, Германия, се със-
тоя самостоятелната изложба на Лаура Ди-
митрова „Свободата на мълчанието”. Пред-
ставените в изложбата творби са изпълнени 
в техниките акрилни бои върху хартия и ре-
циклирана хартия, колаж, смесена техника, 
като в по-голямата си част творбите съче-
тават рисунки и авторски текстове. Изклю-
чение прави  цикълът  Ausbrechen, който се 
основава на едноименното стихотворение на 
немския поет Волфганг Бехлер.

Стефано Поповски откри самостоятелна 
изложба живопис на 11 ноември в Градската 
галерия на Пловдив. Изложбата е посвете-
на на неговата съпруга и продължи до 25 
ноември.

Изложбата „Дарения” в зала 5 на Худо-
жествена галерия Добрич се откри на 10 
ноември. Колекцията съдържа живопис, 
графика и скулптура от фонда на галерията, 
дарени  през последните  години. Представе-
ни са живописни творби на Любен Зидаров, 
Маргарита Денева и добричките автори Не-
дко Недков, Гинка Димова, Стелиян Стоянов, 
Никола Даскалов и др. Включени са също  и 
„12 оригинални графики” (проект на Галерия 
8) от известни български художници – Стоян 

Цанев, Милко Божков, Андрей Даниел, Ванко 
Урумов и други, както и десет карикатури 
на Георги Чаушов и скулптури на силистрен-
ския художник Георги Жеков. Изложбата мо-
жеше да бъде посетена до 4 декември.

Моника Попова откри самостоятелна из-
ложба „Максимална степен на болка” в гале-
рия „Индустриална 11” на 10 ноември. „Това 
е втората поред изложба след „Подобно на 
заобляне” в галерия „Art-box”, която посве-
щавам на моята Майка или по-точно една 
визуализация на онези мъчителни 4 месеца, 
в които се разделях със своята Майка” – спо-
деля авторката.

Пленерът Арт-студио „Рударци“ се про-
веде в курортното селище  за 17 пореден 
път. Той продължава най-добрите традиции 
на пернишките пленери по изобразително 
изкуство, подпомага и стимулира творче-
ската дейност на пернишките художници, 
разширява международните контакти на ба-
зата на културното сътрудничество на Об-
щина Перник с побратимени и партньорски 
градове от страната и  чужбина. Пленерът 
бе посветен на 85 години от обявяването на 
Перник за град с мото „Духът на Перник“. 
Организатори са: Община Перник, Представи-
телството на СБХ – Перник и Художествената 
галерия в града.

И тази година гостите от чужбина не бяха 
малко: Сергей Вахонин, Елена Лигаева и Ла-
риса Бузина от  Русия, Агнешка Янковска  от 
Полша, Никола Брезинова от  Чехия, Джан 
Ксиаокиан  и Цуи Джингуен  от Китай, Паоло 
Лакони от Италия, Любомир Николов от Сър-

Лаура Димитрова
Покана за изложбата

 Моника Попова
 Покана за изложбата
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На 16 октомври в арт салона към Дворец 
на културата в град Перник беше открита 
скулптурната изложба „Корени” на Богомил 
Живков. Тя беше организирана в рамките на 
празниците, посветени на деня на града и 
85-ата годишнина от обявяването на Перник 
за град. В изложбата бяха представени твор-
би, отразяващи бита, труда и духовността на 
хората от неговия роден край. Изложбата 
беше открита от Елена Темелкова, директор 
на Художествената галерия – Перник, и Ва-
лентин Топалов – председател на представи-
телството на СБХ в Перник.

На 24 октомври по покана на общинско-
то ръководство на град Радомир в салона 
на Общинския исторически музей беше от-
крита съвместната изложба на Майя Горова 
– живопис и Богомил Живков – скулптура. 
Изложбата беше включена в рамките на 
тържествата по повод деня на град Радо-
мир. Авторите бяха представени от Валентин 
Топалов, председател на представителство-
то на СБХ в град Перник и от проф. Евгени 
Кузманов.

Мариана Маринова и Пенчо Добрев от-
криха съвместна изложба живопис и скулп-
тура в галерия „Тандра”, град Банкя, на 21 
ноември. Изложбата продължава до 15 яну-
ари 2015 година.

бия. От българска страна участваха: Силвия 
Михайлова,  Александър Терзиев, Камбер 
Камбер, Иван Стратиев, Симеон Панайотов, 
Дончо Захариев и  Валентин Топалов.

В сравнително краткия срок от 10 дни 
авторите създадоха  произведения, изразя-
ващи техните творчески възможности и про-
фесионализъм, с които подредиха изложба 
в галерия „Кракра“ в чест на деня на града 
– 19 октомври. 

Сериозната творческа изява и разноо-
бразните авторски гледни точки утвържда-
ват международния живописен пленер Арт-
студио „Рударци“ – 2014 сред престижните 
събития в Перник.

В галерия-книжарница „София прес” от 
21 ноември до 8 декември бяха показани 
живописни платна на художника Димитър 
Витков /1953–2004/.

хроника

 Пленер арт-студио „Рударци”
 обща творба

Димитър Витков

Изложба „Корени”

Мариана Маринова и Пенчо Добрев
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„Непоказвано” е новата изложба на Веж-
ди Рашидов, която той откри в галерия „Ню-
анс” на 14 декември. „Своеобразен диалог 
между скулптури и акварел е новото пре-
дизвикателство за ценителите на изкуство-
то, което отправя скулптора Вежди Рашидов. 
Той е автор с наситена творческа биография  
и със собствено място в света на изящните 
изкуства. Дълбоко свързан със скулптура-
та, майстор на деформацията на формата, на 
мощните и сурови образи в камък и бронз, 
художникът има свой добре изявен почерк и 
в една от най-капризните и поетични техни-
ки - акварела.” – казват от галерията.

Красимир Зинин откри самостоятелна из-
ложба в галерия „Бургас” в град Бургас. 
„Деформацията, която е присъща на графич-
ния израз на художника, е особена, естетич-
на, будеща симпатия. Тя е средство за игро-
вата същност на неговото изкуство. Защото 
зад цялата тази карнавална пищност се крие 
стихията на играта. Без никакво усилие це-
лият негов свят, отразен върху картините, се 
забавлява и играе.” – споделя Симеон Дими-
тров за неговата изложба.

Националната изложба „Сценография” 
2014 беше открита в столичната галерия  
„Райко Алексиев” на 3 декември и в нея са 
показани най-добрите произведения на бъл-
гарските сценографи от последните години. 
Инициатори и организатори на събитието са 
секция „Сценография” към СБХ, които си по-

„От албума на майка” – скулптура и 
семейни снимки – е новата самостоятелна 
изложба на Спартак Дерменджиев, която 
беше показана в галерия „Дебют” от 5 до 28 
ноември.

Милослав Бонов – Мибо откри своя са-
мостоятелна изложба живопис в Интерпред 
на 4 декември, която ще продължи до 19 
декември. 

На 2 декември ХГ„Жорж Папазов” – Ямбол 
откри изложба с творби на Георги Баев по 
случай 90-годишнината от рождението му.

Димитър Петров представя новата си жи-
вописна изложба „Рибарска луна” от 2 до 14 
декември в галерия „Сезони” в столицата.

През месец октомври 2014 г. по повод 
откриването на новия таблетен завод на 
„Софарма”, намиращ се на „Илиенско шосе” 
беше монтиран и открит обелискът „Памет”, 
дело на скулптора Иван Томанов. 

Румен Ненчев откри своя самостоятел-
на изложба в ХГ „Станислав Доспевски” 
в Пазарджик на 4 декември 2014 година.

Изложба акварел откриха Сава и Петра 
Цоновски на 9 декември в галерията на СБХ 
на ул. „Шипка” 6. Изложбата продължи до 
20 декември. 

Татяна Нешева откри своя самостоятел-
на изложба живопис в Българския културен 
център в Унгария. Изложбата се състоя от 9 
декември до 19 януари.

Иван Томанов - Памет

Вежди Рашидов
От изложбата

хроника
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През месец ноември „Тактилната керами-
ка” на Иван Кънчев Иванов ще бъде пред-
ставена в Кигали, Руанда, Африка. Авторът 
ще дари свои произведения на Фондация 
„АДРА РУАНДА” и книгата си „Тактилна кера-
мика” (на френски) на местните библиотеки и 
културни центрове. Така се поставя основата 
на духовното интегриране на незрящите към 
художествената керамика чрез използване-
то на керамичния материал като средство за 
трансформиране на визуалната информация 
в тактилна. 

Участието на Иван Кънчев Иванов е по 
европейския проект ЕАДЕА – „Равен дос-
тъп до образование за развитие за всички”, 
подкрепен от Европейската комисия, в който 
си партнират фондация „АДРА БЪЛГАРИЯ” 
(България), агенция „Зюдвинд” (Австрия), 
Естонската фондация за хора със зрителни 
увреждания (Естония), „АДРА РУАНДА” (Ру-
анда) и Тифлологическия музей на Загреб 
(Хърватия).

Галерия „Ракурси” представи изложба 
„Голо тяло” с рисунки на Христо Харалампи-
ев. Изложбата можеше да бъде видяна от 17 
до 30 ноември.

ставят за цел чрез подобни национални из-
ложби или кураторски проекти да запозна-
ват периодично публиката с новите тенден-
ции и постижения в областта на театралната, 
оперна, оперетна, балетна и т.н. сценогра-
фия. На официална церемония по време на 
откриването беше връчена въстановената 
Национална награда за сценография на СБХ 
на Мариета Голомехова за постановката „Аз, 
Сизиф”.

Петото издание на „Фестивал на съвре-
менната керамика” се организира от секция 
„Керамика” към СБХ и по традиция се откри 
в салона на галерия-книжарница „София 
Прес” на 12 декември. Този форум представя 
етап от реалното състояние на керамичното 
изкуство в България. Изложбата има за цел 
да продължи художествената традиция, да 
утвърди приемствеността при различните 
поколения творци и да демонстрира  нови 
техники  и естетически похвати. В рамките 
на фестивала е зададена и конкурсна тема: 
„Малкото е повече /The less is more”, в ко-
ято съзнателно се търси философската из-
разност на пластиката и цвета, сътворени от 
керамичния материал.

Мариета Голомехова
От постановката „Аз, Сизиф”
(национална награда за сценография на СБХ)

Иван Кънчев Иванов
Релеф за зрящи и незрящи

Христо Харалампиев - Голо тяло.

Маргарита Иванова. От изложбата

хроника
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МАРИ-ТЕРЕЗ ГОСПОДИНОВА /1939–2014/
Родена в Лондон, завършва специалност „Живопис” през 1965 година в Държавната акаде-

мия по изящни изкуства в Рим, Италия, при проф. Америго Бартоли. 
Член е на СБХ от 1976 година. Участва в повечето общи окръжни изложби у нас, организира 

самостоятелни изложби в Рим през 1965 и 1969, в София, Пловдив и други градове из страна-
та. Дълги години работи в „Българска кинематография” като художник-постановчик, както 
и на свободна практика. 

През 1980 година получава наградата за сценография на Съюза на филмовите дейци.

НАТАЛИЯ ГЕНОВА /1946–2014/
Майсторка в създаването на оригинални, висококачествени и артистични уникални облек-

ла. Завършва „Славистика” в СУ „Св.Климент Охридски”, член на СБХ от 1985 г. Сред учредите-
лите е на група „Форум Българска мода”.

Работи в завод „Витоша” като главен дизайнер, проектира театрални костюми за Българ-
ската национална телевизия и софийските театри. Създателка е на първия бутик в България 
– „Натали”, открит през 1979 г. на бул. „Витоша” в София. През 1995 г. в София открива гале-
рия „Натали”. Има над 20 самостоятелни изложби в страната и в чужбина: Стокхолм, Виена, 
Братислава, Париж, Тбилиси, Прага и др. Представила е своите облекла и накити в над 120 
модни ревюта. 

Носителка е на „Златна игла” на Академията за мода (1998 г.) за цялостен принос към раз-
витието на българската мода и на „Кристално яйце” ( 1997 г.) на Форум българска мода – за 
цялостно творчество.

ЕЛЕНА ТАНОВА /1944 – 2014/
Завършва Висшия институт за изящни изкуства „Николай Павлович”, специалност „Керами-

ка” при проф. Венко Колев и проф. Георги Коларов. Член е на СБХ от 1986 година.
Участва във всички традиционни керамични изложби, младежки, национални и общи худо-

жествени изложби у нас. Имала е самостоятелни изложби в София, Благоевград, Пловдив и 
други градове из България. 

От 1973 г. е сътрудник на Моделния център към Главна дирекция на Творческия фонд на 
СБХ, където има одобрени и реализирани над 400 модела, сред които и редица монументални 
проекти в различни сгради из страната. 

in memoriam
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- 20% В МАГАЗИН КОБАЛТ
 

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ 
КЛИЕНТИ

В събота 20.12.2014 г. от 9,30 до 19,30ч. 
магазин КОБАЛТ ще направи коледно намаление 

от 20% на всички артикули в магазина, 
независимо от тяхната бройка. Магазин КОБАЛТ 

не спира с коледните промоции до тук:

- при покупка над 200,00лв. получавате бонус от 
25,00лв. под формата на материали,

които вие сами избирате.

Заповядайте в нашия магазин на
ул. Шипка 6, в сградата на СБХ!

(Намалението не важи за стоки, които вече са намалени)

които вие сами избирате.които вие сами избирате.които вие сами избирате.

Заповядайте в нашия магазин на
ул. Шипка 6, в сградата на СБХ!
Заповядайте в нашия магазин наЗаповядайте в нашия магазин наЗаповядайте в нашия магазин на
ул. Шипка 6, в сградата на СБХ!
Заповядайте в нашия магазин на
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