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ПРОГРАМА

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
Спорът за реалността – изложба на секция „Живопис“
5 декември – 12 януари 2018, ет. 1 и 2
ART + WOOD + BG – изложба на секция „Дърворезба“
12 декември – 12 януари 2018, ет. 4
ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Радослав Мъглов – изложба скулптура и инсталация
8 декември – 6 януари 2018
Валентин Старчев – изложба скулптура
10 – 30 януари 2018
откриване – 10 януари, 18:00
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ЧЛЕНСКИ ВНОС
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СБХ определи размер на членския внос
за 2018 година, както следва:
за ЕДНА ГОДИНА – 30 (тридесет) лева.
Всички членове ПЕНСИОНЕРИ,
- жени, родени преди 1 януари 1957 г., и
- мъже, родени преди 1 януари 1954 г.,
както и хора в тежко здравословно или финансово състояние, са
освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ.
Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от
експертното решение на ТЕЛК.
Членският внос от 2009 до 2017 г. включително е 25 лева, от 2002 до
2008 г. включително е 20 лева, а за годините преди 2002 г. е 18 лева.
Членският внос се приема в сградата на СБХ – ул. „Шипка“ 6, IV етаж,
„Личен състав“; чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева. Телефони за справки: 02 946
30 29 или 02 948 37 28; чрез банков превод на адрес:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Клон „Паметник Васил Левски“, 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).
Колегите, които не са заплатили членския си внос за минало време
(включително и за 2017 г.), няма да получат следващия брой на бюлетина на СБХ.
Нередовните членове също няма да бъдат обслужвани от администрацията на Съюза – няма да получават никакъв вид административни или технически услуги, както и да участват в мероприятия
и изложби, организирани от СБХ.

ЗАТВОРЕНА БАЗА
В базата на СБХ в кв. „Изгрев“, София, няма да се настаняват хора за
неопределено време. Затворена е поради ремонт.
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СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2018 Г.
На основание чл.10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.
За кандидатстването е необходимо да се представят:
І. ДОКУМЕНТИ
1. Заявление: кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения на член.
2. Подробна творческа биография.
3. Материали, представящи творческата дейност на кандидата (портфолио с фотоси или
принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно описание на творбите
– заглавие, размери, техника, година на създаване; или дигитално портфолио за авторите,
които работят само с електронни медии). Могат да се представят и други материали като
каталози, дипляни и т.н.
Творческата биография и материалите се предават на хартиен и/или електронен носител
в един екземпляр.
ІІ. ТВОРБИ
Кандидатите представят:
• До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба,
Секция 13)
• До пет творби в оригинал (за графика)
• Списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
• Творби или табла с репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70
см или 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура)
• Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с дигитални медии).
Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния
съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на
встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално представените кандидатури.
След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват
окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2018 г. е в размер на 50 лева.
ІІІ. ГРАФИК
От 26 февруари до 2 март 2018 г. – приемане на документи и творби.
Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж, от 10 до 17 часа, а творбите
– в изложбената зала на етаж 4 на ул. „Шипка“ 6 след предаване на документите.
21 март 2018 г. – откриване на изложба с творбите на одобрените за приемане кандидати в
залата на етаж 4 на ул. „Шипка“ 6.
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За членство в СБХ не могат да кандидатстват ученици или студенти – бакалавърска или
магистърска степен в училища по изкуствата (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ).
За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса от
5 лева при подаване на документите.
За информация относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръщайте към координаторите на секциите Албена Спасова и Аннажени Шапкарова на телефон
02 846 72 48 или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com.

ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКА ИЗЛОЖБА
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се възползват от създавания фотоархив по всяко време при издаване на каталози и други материали или за личен
архив и да получат снимки за печат на електронен носител при следните условия:
членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
цените са без ДДС.
СЛЕД ИЗЛОЖБА
Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписаната от тях декларация да изнесат творбите си след закриването на експозицията.
ИЗДИРВАТ СЕ ТВОРБИ НА РАЙКО АЛЕКСИЕВ
Във връзка с подготовката на издаването на книга, която да събере творчеството на знаменития художник и журналист, неколкократен председател на Съюза на дружествата на
художниците в България, СБХ издирва оригинални творби на Райко Алексиев, фотокопия и
публикации в периодичните издания „Македония“, „Барабан“, „Смях“, „Людокос“, „Българан“,
„Маска“, „Зора“, както и броеве от сатиричния вестник „Щурец“ (1932 – 1944), на който той е
основател и главен редактор.
БИБЛИОТЕКА И АРХИВ
Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за всички любители на изкуството, който постоянно се обогатява, включително и с дарения. Ръководството
на СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. и ваши авторски, информационни материали,
архиви, свързани с историята и настоящето на изобразителното изкуство. В библиотеката те
ще бъдат опазени, дигитализирани и използвани от много хора. За връзка: Наташа Ноева,
02 948 37 37
ЛОГО НА СБХ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (постери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва
единствено запазеният знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кънчев. Знакът се изтегля от
сайта sbhart.com. Преди отпечатване материалите се съгласуват с Информационния отдел
(press@sbhart.com).
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ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА
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
българско изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина, на която
да бъдат показани наградените творби и каталогът с всички наградени автори и участници
в заключителната изложба през 2018 г.
ФОРМА НА ПРОЕКТА:
В продължение на двете календарни години 2017 – 2018 на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в
градовете Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и Добрич. Във всеки град се назначава
определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една
в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2018 г. в 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 в заключителната изложба конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика през 2018
г. в София.
ОРГАНИЗАТОР:
Проектът се организира от „Алианц България“ със съдействието на централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.
МЯСТО:
Регионални изложби – градските галерии в съответния център на региона – Русе, Сливен,
Ловеч, София, Стара Загора, Добрич.
Национална изложба за Големите награди на „Алианц България“ – София, Галерия на СБХ,
„Шипка” 6
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: АПРИЛ 2017 Г. – ОКТОМВРИ 2018 Г.
2017 г. – регионални изложби
април – Русе, Градска галерия (11 април – 3 май)
Включва регион Русе, Велико Търново,Търговище, Разград, Габрово
за контакт: Елена Великова 082 82 17 35, 0887 31 87 01, Валентин Георгиев 0885 44 75 11
май – Сливен, Градска галерия, ул. „Цар Симеон“ 2 (9 май – 2 юни)
включва регион Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково
за контакт: Даниела Ненчева 044 62 5342, 0898 876 179, Александър Дойчинов 0895 42 53 54
юни – Ловеч, Градска галерия (8 юни – 8 юли)
включва регион Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Лом
за контакт: Валентин Узунов 0888 84 46 90 или 068 601 380
2018 г. – регионални изложби
април – София (3 април – 26 април), Галерия на СБХ, „Шипка“ 6, I и II етаж
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включва София-град, София-окръг, регион Перник, Благоевград, Кюстендил
за контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48
май – Стара Загора, Градска галерия (10 май – 10 юни)
включва регион Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград,
Кърджали
за контакт: Марин Добрев 042/62 28 43
юни – Добрич, Градска галерия (7 юни – 6 юли)
включва регион Добрич, Варна, Шумен, Силистра
за контакт: Евелина Ханджиева 0899 99 18 07, 058/60 22 15
октомври – заключителна изложба (18 октомври – 15 ноември)
Галерия на СБХ, „Шипка“ 6, I и II етаж, София
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 дипломна защита.
3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.
Скулптурните творби да са изработени в траен материал.
В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки.
Творбите, които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.
4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на статута на конкурса.
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 и ширина до 200 см
• за графика и графична рисунка – максимален размер до 80 х 120 см
• за скулптура – максимален размер до 200 х 200 х 200 см.
7. В Националната изложба конкурс за Големите награди на Алианц България през октомври 2018 г. в София участват само наградените и номинираните автори от регионалните
изложби от 2017 и 2018 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната изложба, като ще бъде включена минимум 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 отговорност 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;
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• Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на компютър или на ръка с четливи
букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
• Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.
(приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога)
11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. Организаторите имат право да репродуцират 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 представителя от
страна на „Алианц България“.
• Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Неприетите 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.

НАГРАДИ:
1. Парична награда – наградата е откупуване на творбата, както следва:
Регионални награди
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба
• 6 награди за живопис х 2000 лв.
• 6 награди за скулптура х 2000 лв.
• 6 награди за графика х 1000 лв.
Национални награди
• Голяма награда за живопис – 4000 лв.
• Голяма награда за скулптура – 4000 лв.
• Голяма награда за графика – 4000 лв.
2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.
3. Издаване на каталог на два езика, в който са представени всички наградени творби
от регионалните изложби и големите награди и по една творба от всички номинирани
автори, които участват в заключителната изложба в София през октомври 2018 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 откриването на заключителната Национална изложба конкурс в София.
Наградените работи по т.1 остават собственост на „Алианц България“ и влизат
в колекцията на дружеството.
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СЪОБЩЕНИЯ
38 MINI PRINT INTERNATIONAL – CADAQUES 2018, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Подробна информация за графичния конкурс, както и формуляр за
участие, може да се види в сайта на СБХ – sbhart.com.
Крайният срок за изпращане на творбите е 15 март 2018 г.

ПУБЛИКУВАЙТЕ В УЕБСАЙТА НА СБХ
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио.
При заявено желание (на имейл press@sbhart.com, по телефона или
в Международния отдел на СБХ) всеки автор получава по електронна
поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен членски
внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа биография. Той е безплатен. Разширеният пакет включва до 15 репродукции,
творческа биография, разделите „Критика“ и „От автора“ и струва 25 лв.
годишно с ДДС.
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Изложбата „HOC EST ENIM CORPUS MEUM/На дъното на сатурновата дупка“, открита на 8
декември 2017 г. в галерия „Райко Алексиев“, предизвика реакции и спорове сред зрители,
художници и изкуствоведи за това оригинална ли е тя, или е заимствана от друг автор.
Публикуваме писмата, получени в СБХ, с позициите на засегнатите страни и мнението на
изкуствовед.
ЕДНАКВО-РАЗЛИЧНИ, ИЛИ ЗА БАЛОНА НА БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА РАДОСЛАВ МЪГЛОВ В ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“
(8 ДЕКЕМВРИ – 6 ЯНУАРИ)
Българската художествена сцена днес не е
особено интересно място – тя е летаргично измерение, в което творците работят сякаш по инерция поради чистата необходимост от създаване на изкуство. Ето защо всяко по-особено раздвижване или
спор успява бързо да ни извади от тази летаргия и
да постави отново на дневен ред наболелите въпроси. Това се случи и с изложбата на Радослав Мъглов
„HOC EST ENIM CORPUS MEUM/На дъното на сатурновата дупкa“ в галерия „Райко Алексиев“ и обвиненията, че част от неговата инсталация твърде много
напомня творбата на Симеон Симеонов от Shortlist
2010 – награди на Гауденц Руф.
На мен ми се иска да разгледам изложбата му
така, сякаш съм я видяла на 8 декември, по време на
нейното откриване. Това е скулптурна инсталация
от обекти, която не само заема цялото пространство
на галерията, но и е органично интегрирана в него.
Така я възприех аз, а според мен това е и точният
начин, по който трябва да се гледа на този проект –
като едно цяло със залата.
Преддверието подготвя зрителя за това, което
предстои да види в основната зала – с приглушеРадослав Мъглов – из изложбата
ното осветление, гипсовите отпечатъци и фигурата,
от една страна, и огромния балон, почти запушващ
входа – от друга. Той се явява един вид препятствие, преграда, която трябва да бъде преодоляна, за да се стигне до следващото ниво. Разположението на скулптурните обекти в галерията
е такова, че те изглеждат взаимно свързани с мисловни линии. Надутите прищипани балони са
акценти, които отвеждат окото на зрителя от един обект до друг, докато накрая погледът се
озове върху големия балон на входа. Така се създава усещането за една сполучливо издържана
както композиционно, така и в цветово отношение инсталация. Монохромните цветове препращат
към минимализма, пробуждат асоциации дори с едно сюрреалистично пространство, обитавано
от невиждани анималистични същества. Това за автора е дъното на сатурновата дупка – мяс-
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то, където всеки от нас е бил някога
и през което минава със затворени
очи, предпазливо и молейки се всичко да приключи по-бързо.
От гледна точка на използваните материали, Радослав Мъглов
експериментира с пълни с въздух
балони, които прищипва по различни
начини, създавайки така нови обеми
– една глутница от същества, които
населяват галерийното пространство. Кураторът на изложбата Йово
Панчев определя обектите като „едновременно изпълнени с мимолетен
обем и лишени от маса, натоварени с
напрежение, но и с умора“. Това е наистина и усещането, което те оставят
у посетителя на галерията.
Балонът като средство за изследване на взаимоотношенията
между обем и пространство не е непознат в съвременното изкуство. Немалко автори се насочват към него
в опитите си за намеса в пространството, било то в галерия, градска
среда, природна среда... В изкуството
на Радослав той присъства не само
със своята формоизменчивост вследствие на оказания върху него натиск,
но и със своята краткотрайност, въздушност и дори лекота.
Обвиненията за аналогичност с
друга творба, които бяха отправени
към Радослав Мъглов и част от неговата инсталация, са симптом на художествената сцена у нас, който не можем да отминем с лека ръка. Или поточно, те са израз на един много характерен проблем – липсата на чувство за историчност. Признавам си, че
въпреки че съм писала за Shortlist
2010 – наградите на Гауденц Руф, в
първия момент не можах да си спомня тази творба на Симеон Симеонов.
Ето защо тръгнах да я търся, надявах се да намеря повече снимки, дори

Радослав Мъглов – из изложбата
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Радослав Мъглов – из изложбата HOC EST ENIM CORPUS MEUM/На дъното на сатурновата дупкa, 2017 г.

нещо повече за концепцията ѝ. Оказа се, че в интернет тя може да бъде видяна само в уебсайта
на СБХ, дори в каталога към изложбата Симеон е представен с другите свои работи, тази липсва.
Питам се как се очаква младите автори да бъдат информирани за това какво е правено
преди тях, след като няма къде да го видят? След като дори и интернет пространството не пази
факти от най-близката история на изкуството ни, какво да кажем за каталози, албуми или книги...
Как, след като дори самите автори нехаят за това дали съществува визуален спомен за
творчеството им, очакваме другите да го помнят?
И как, след като забраняваме изкуството ни да бъде снимано и споделяно във виртуалното
пространство от трети лица, очакваме някой да знае за неговото съществуване, извън живота му
в нашето ателие или изложбена зала?
Проблемът не е, че част от инсталацията на Мъглов в галерия „Райко Алексиев“ напомня
за работата на Симеон Симеонов, представена на същото място. Проблемът е, че когато сами не
се грижим за паметта на обществото, нямаме право да обвиняваме другите в липса на информираност. За мен работите са достатъчно различни. Първо, защото едната е част от инсталация,
която следва да се приема в нейната цялост. Второ, защото концептуално – като пространствени
търсения, като въздействие върху зрителя и послания творбите са различни. И трето, като изпълнение двата балона са дори от различен материал, като този на Симеон е с неправилна форма и е
ограничен от допълнителна плоскост от едната страна. Подобието им е до голяма степен продик-
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Симеон Симеонов – из изложбата Shortlist 2010 – награди на Гауденц Руф, 2010 г.

тувано от мястото – и двете са експонирани на едно и също място в една и съща галерия и оттук
идва усещането, че те са идентични. Убедена съм, че ако изложбата на Мъглов беше подредена
в друга галерия, едва ли някой щеше да обърне внимание на това съвпадение. Или поне нямаше
да предизвика такава реакция.
Не отричам, че Симеон Симеонов първи се е досетил, че може да използва преддверието на
„Райко Алексиев“ за подобна намеса. След този случай и историята ще го запомни така. Но не приемам обвиненията за нарочно плагиатство, отправени към Радослав Мъглов. В случая не говорим
за цитати или заемки, а за един и същ информационен поток и едно и също пространство, което
провокира скулпторите към идентични намеси в него. Това говори за определена чувствителност
– в случая към едно място и едни и същи матерали, с които двамата автори се опитват да постигнат определени внушения, да предадат дадени послания. В случая стените на залата, балонът
са изразни средства в съвременната скулптура, затова като такива те следва да се използват от
други автори, в други изложби и никой не би трябвало да има авторски права върху тях.
Затова много се надявам след време да има достатъчно материал за изследване по темата
„Балонът в българската съвременна скулптура“ – и авторите да са горди от това, а не да се
обвиняват взаимно!
Румена Калчева
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ПИСМА ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБХ (ОРИГИНАЛНИЯТ ПРАВОПИС Е ЗАПАЗЕН):
Симеон Симеонов:
Във връзка с изложбата на Радослав Мъглов в галерия „Райко Алексиев“, в която са представени плагиатствани от мои изложби творби, а именно наградата на Гауденц Б. Руф за ново българско изкуство 2010 в галерия „Райко Алексиев“ и самостоятелна изложба „Тук“, 2015 година (2013 –
бел.ред.) в същата галерия. Плагиатството от Радослав Мъглов е в доста аспекти на художествения
продукт – идея, материали, цвят, форма и организиране на пространството. Искам да добавя, че
Радослав Мъглов записа магистратура в катедра „Скулптура“ от друга специалност и в ателието, в
което преподавам, съм го запознавал с моите търсения с нестандартни в скулптурата материали.
Отправям моето официално заявление и категорични претенции за премахване от изложбата
на Радослав Мъглов на фигуралните композиции от тел и балони и основния обем, издут на единия
от входовете. Към другите произведения нямам претенции.
За целта прилагам снимков материал на мои произведения от двете изложби, включително и
снимки от моите творчески търсения, които съм презентирал като преподавател в НХА.
Моля, уважаемият Управителен съвет да вземе отношение по представеното ми изложение.
Радослав Мъглов:
Бих искал да изложа позицията си относно елемент от моята инсталация, която понастоящем
е част от самостоятелна изложба в галерия „Райко Алексиев“.
Обектът на дискусия е елемент от инсталация, един от може би общо 30-те балона в инсталацията – вярно е най-големият. Искам да подчертая, че асоциацията с работата на Симеон Симеонов
е непреднамерена, още повече за въпросната работа разбрах от коментари във Фейсбук – освен
това познавам автора и го уважавам. За визуална прилика/разлика между работата на Симеон и
един от балоните в моята инсталация може да се говори, но това ще го оставя на вас.
Инсталацията със заглавие „Hoc est enim corpus meum“ е изградена около идеята за социална
трансгресия, преливане на смисли от обект в субект. Тук няма да ви занимавам с масата, арматурното желязо, телта и парцалите с гипс, до момента към тях никой не е предявил претенции, ще
говоря за „Балона“. Такова говорене не ми е по вкуса, защото налага една вербална автодисекция,
но обстоятелствата го налагат, именно защото „Балонът“ като такъв е неразделна част от моята
работа. Балонът е ексцес, това е функцията на балона в инсталацията, именно балон (с връзчица),
а не „пневматично експандиран пространствен обект от полимер“ например. Балонът е нервът в
тази инсталация, ефимерен, такъв, какъвто е, не нещо приличащо на балон, купен е от магазина за
балони. Балонът е ципата на социалната идентичност, променливата граница на „индивида“.
Големият балон, какво прави той там, и то точно там? Решението за поставянето на балона
там е свързано с идеята за ескалирането на мащаба на инсталацията и включването на зрителя в
нея, един вид „социален експеримент“. Образно казано, това което се случва с по-малките балони
(прищипването), е това което се случва и с големия балон, само че в габарита на зала – „социален
организъм“. Естествено, това го няма в текста към изложбата...
П.П. Имайки предвид, че изложбата беше открита едва в петък, предполагам, че голяма част
от вас не са имали шанса да я разгледат. За да избегнем потенциалната възможност спорът да
бъде разрешен на основа „моята дума срещу твоята“, прилагам и снимков материал от изложбата.
Йово Панчев:
уважаеми колеги,
Разликата в употребата на материал, форма, силует, и не на последно място идея в обекта-
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част от инсталация на Радослав Мъглов откровено е различна и по въздействие и по замисъл от
самостоятелното произведение на Симеон Симеонов, уважаван и от двама ни автор и човек. Дори
на снимки се вижда.
Балонът на Мъглов, който е определено и подчертано балон, а не магнетична черна маса,
какъвто е случая при Симеонов или при Капур, например, има закачлив нюанс на ефемерност, на
раздувка и въздух под налягане. Той е мотив, и обект, който се повтаря в различни мащаби няколкократно, в цялостния визуален проект, засегнат е и в текста. Затова говоря за голям обем, лишен
от маса. Конкретното поставяне на въпросният обект е плод на спонтанно решение по време на
реденето/асемблажа на цялостната инсталация. То не е преднамерено или замислено.
лично аз, като автор на текста за изложбата и до някаква степен куратор от дистанция съм
запознат със замисъла на инсталацията, която сме обсъждали по телефон, в нея присъства мотива
за балона като уязвим и непостоянен обект, ефемерност у т.н. Независимо от това, понеже нито
аз, нито Радослав си спомня конкрентата работа на Симеон. Не се и замислихме, и веднага след
констатация на известната прилика, пратени до нас, чрез снимки и отбелязване във фейсбук и се
съгласихме балонът да бъде снет от общата инсталация.
апропо, самата инсталация е много по-близо като изкуство до Павел Койчев и Луиз Буржоа,
но кой ти гледа замисъла... гледай снимки в нета.
понеже мене ме няма, бих искал да помислите и кои е в основата на раздухването на този
"случай". колегиалност и интегритет е едно, а това е съвсем, съвсем друго. Както казва баща ми,
"ако това ви харесва, ходете в източна германия".
Моля това уточнение в писмен вид да служи като извинение лично към Симеон, ако се приема
за засегнати.
Според мен изкуството е по-големшко от нас и от един балон, бил той сив, черен, матов, или
просто надут капут.
Затова, аз лично, а мисля че и Радослав и повечето от вас се отнасяме към него с пиетет и
отношение, а не като занаят и предмет на дейсност на ЕТ.
На разположение съм за въпроси в писмена форма. поздрави и весели празници!
СТАНОВИЩЕ НА УС НА СБХ
След откриването на изложбата „HOC EST ENIM CORPUS MEUM/На дъното на сатурновата дупка“ на Радослав Мъглов в галерия „Райко Алексиев“ на 8 декември 2017 г. реакция в социалните
мрежи породи дискусия доколко оригинална е изложбата и доколко е заимствана от творба на
Симеон Симеонов, част от изложбата за наградата „Гауденц Б. Руф“ през 2010 г. в същата галерия.
На „Шипка“ 6 се получиха писма от Симеон Симеонов, от Радослав Мъглов и от куратора на изложбата му Йово Панчев.
Изложбената политика на Съюза на българските художници изключва цензура. Заявления за
изложби в залите на Съюза се приемат през месец октомври и след обсъждане се съставя план за
следващата календарна година. Авторите и кураторите, чиито изложби са избрани, сключват договор със СБХ, който е единственият документ, уреждащ отношенията между двете страни.
Съдържанието на всяка една експозиция е отговорност на самите автори, включително по
отношение на спазването на авторски права. СБХ е демократична организация и не контролира
творческите изяви на своите членове. Като сдружение в областта на изкуството Съюзът на българските художници апелира към информираност, колегиална етика и спазване на авторските права
от страна на всички свои членове.
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УНИКАТИ В ИНТЕРИОРА – ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ТЕКСТИЛ“
Когато застанем пред изложба като тази на
текстила („Шипка“ 6, ноември 2017), възникват редица затруднения и въпроси. Първото затруднение
е как да бъде дефинирана изложба, която далеч
надхвърля представите за текстила и не само това
– тя поставя на преоценка техниката, технологията,
целите и въобще същността на медията.
Да разгледаме изложбата. От гладката тъкан
(Здравка Костадинова, Цвети Явашева, Михаела Захариева и др.), през оцветената вълна (Владимир Йосифов) до пластиката (работилница „Обект“), инсталацията и т.н.; от алюзиите за живопис (Ганка Славова),
Надя Орлова – Неудобен текстил
през обекта (Стела Гечева) до почти всички жанрове
в изкуството днес. Бих изброил и родствените с модернизма работи на Дима Каприева, ръчно печатания плат за мебели (Рени Хаим), миниатюрите,
монументалните форми и пр.
Когато проследяваме преминаването на границите на изброените характеристики, ще се
получи едно трудно за разглеждане многообразие. С други думи, може да се констатира, че въпросната текстилна изложба е своеобразен преглед на съвременното ни изкуство с повечето от
неговите особености. Получава се така, че рецензия за тази изложба трудно може да бъде конструирана, защото провокациите от многото посоки, търсения и примери почти винаги отвеждат
встрани от тезата. Не знам до каква степен приносът е на концепторите на изложбата, но изпитвам изкушението да мисля, че всички художници са работили с енергия, която търси индивидуалните дефиниции и така определя конгломерата ѝ. От
друга страна, съществува парадоксално и вътрешно
оправдано единство на идеите. Сякаш присъстваме
в музей, който ретроспективно разкрива тенденции
в един период, които явно са съществували ембрионално и по-рано, но сега се изявяват ясно.
От гладката тъкан до инсталацията, от индустриалните проекти до реди мейд, от опарт до традиционна рисунъчност – това са някои от видимите
граници на изложбата. Забавните и неопределими
като жанр творби на Любен Фързулев или импресионизмът на Ганка Славова, Михаела Пъдева, Владимир Йосифов своеобразно се родеят с пластиките на
Ани Бояджиева, Галя Георгиева, Иванка Лозанова,
Наталия Дарманчева, а концептуално дори инсталацията на работилница „Пукет“ дискутира с традиционните техники. Тук става въпрос за интелигентВълка Парушева – Композиция 4 /26
ност, която оцветява характеристиките на дисципли-
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ната. Имам наблюдения върху наймладите, тези, които сега се обучават
в специалността „Текстил“, и съм
убеден, че границите започват да се
преодоляват още на този етап. В този
смисъл изложбата притежава универсалност, която предопределя бъдещето и на други подобни изложби.
Творческите импулси и фантазията се
подкрепят от умението на авторите
да се изразяват не само с материала
текстил, но и с хартия, пластика, шевица и пр. Именно затова е трудно да
се прави анализ, както и обобщение
за това събитие, което е уж зависимо от техника и материал. Спомням
си една мисъл на Оскар Уайлд: „Едва
Рени Хаим – Разминаване
откакто съществува Езерната школа,
има мъгла над Темза!“ Сега можем да
кажем, че едва откакто съществува тази изложба, техниката текстил е поставена под съмнение
и критика. Не знаем какво ще очакваме от бъдещето, но съм сигурен, че тази изненадваща и
обобщаваща изложба ни поставя най-вече пред критерия за качество.
Боряна Станчева представя
една инсталация „Гарги рошави, пазители на дома“, която поразително
прилича на проект за куклена сценография. Въпросът е, че тук функцията отсъства и работата остава на позицията на чистата естетика. Здравка
Костадинова участва с една работа,
наречена „Спирала“, която представлява гладка тъкан. Със същия успех
тази много премислена творба би могла да участва и в изложба живопис.
Висящите светещи пластики на
Мила Стоева, непретенциозната, но
много въздействаща композиция на
Татяна Антонова и мащабната композиция на Антония Табакова ни отвеждат към други пространства на изложбата. При тези авторки традицията е разбрана тънко и нюансирано и
смисловите внушения са силни именно защото техниката е перфектна.
Изложбата, наречена „Уникален
Антония Табакова – Ротация
текстил за интериора“, е по-скоро
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текстилен уникат на мисълта. Неволно забравяме в
каква изложба се намираме, защото тя ни разхожда в най-различни пространства – на материала, на
наратива, на оценката за миналото и на представите за бъдещето. Именно затова смятам, че тази
изложба е замислена от куратори, като всички автори изпълняват тази роля. Те са протагонисти в
един общ спектакъл, където има главни актьори и
миманс, като едните не могат без другите, защото
енергията им зависи от взаимодействието.
Димитър Грозданов
ЕДНО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО –
ТРИ РАЗЛИЧНИ ПОСЛАНИЯ
Представяте ли си бод „зад игла“ – най-безобидната, скромна, най-домакинската техника за бродиране! То е нещо като рисуването с молив – правят
го хиляди, но само някои са вълшебници. В последната изложба на секция „Текстил“ има три любопитни
примера.
Любен Фързулев (доскоро Костов) колекционира „ковьорчета“, създавани в цяла Европа вече век,
Деница Боева – Свръхестествено
и оценява вложената, макар и наивна, емоция-фантазия и романтична мечта! Със съвсем деликатна
намеса с четката и цвета той придвижва към нас
познатата картинка и ни кара да се усмихнем и замислим!
Работата на Аделина Попнеделева свързва
идеята точно за познатите ковьорчета чрез използването на бод „зад игла“ концептуално със злободневните мании за здравословно хранене и забавно
композира и рисува с иглата животни и текст.
Ваня Лозанова прави три виртуозни графични
портрета с различна характеристика, отново използвайки бод „зад игла“, този път без наивитет, но с
поставянето им върху възглавници ни напомня за
Аделина Попнеделева – Розова серия,
ковьорчетата някак с любов!
Информирана консумация, детайл
И накрая, разбира се, Росен Рашев – Рошпака,
който сроди шева с маслото в своята неповторима, заредена с философски послания живопис.
Така един непретенциозен технически похват, съдържащ в себе си спомен, извикващ и ирония, но също умиление и топлина, говори успоредно с автора и го допълва.
Михаела Пъдева
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Ваня Лозанова – Триптих, детайл

ТРАНСКРИПЦИЯ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА
ЮБИЛЕЯТ КАТО ПОВОД ЗА СРЕЩА НА НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ
Съзиданието е висша форма на съществуване. Щастлива съм, че имам възможността да
познавам хора, за които творчеството е начин на живот. И мога да надникна в техния свят с
очите на професионално изкушения зрител и с душата на безпределно търсещия любител на
предизвикателства.
Изложбата в галерия „Арте“, събрала Калина Тасева, Юлий Минчев, Десислава Минчева и
Сандро Арабян, не е просто експозиция. Тя е истинско събитие, в което се вплитат съдби, артистични почерци и личностни възгледи на три поколения творци от едно семейство.
Поводът за организирането на изложбата е 90-годишнината на Калина Тасева. Отмерена,
уравновесена и много жизнеутвърждаваща като личност, тя синтезира в образи многопосочно и
дълбоко, без преднамерена оценка и с достойнство. Ако гледах работите на Калина Тасева, без
да знам нищо за техния създател, никога нямаше да предположа възрастта ѝ – те са толкова
витални, оптимистични и завладяващи.
Атмосферата, която цари в галерия „Арте“, е наситена с откровена изразителност, с притихнала балансираност, изящество и многоаспектно майсторство.
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Калина Тасева – Пейзаж

Калина Тасева показва монументални пейзажи и натюрморти, които носят сила, зареждат и
се отличават с изключителна експресия. Нейният опит в изкуството е забележителен, а мястото ѝ
в историята на българската и световната художествена сцена е доказано от десетилетия. Въпреки напредналата си възраст Калина Тасева показва завидна плодотворност. За нея рисуването е
начин на живот – тя твори със сила, с нестихваща страст. В пейзажите ѝ господстват едра мазка
и звучен цвят. Като творец тя съхранява в картините си пиетета към монументалност, мощ и категорична, плътна сила. Към това с течение на годините Калина Тасева прибавя и експресивността
на цвета. Формите са едри, контурите – плътни. От тези произведения блика живот, опитност,
лекота и майсторски овладяна емоция.
Представянето на хора от личното и творческо обкръжение на Калина Тасева предоставя
ценен щрих към нейния образ.
Включването на творби от членове на нейното семейство – съпругът Юлий Минчев, дъщерята Десислава Минчева, професор в Художествената академия, и внукът Сандро Арабян, очертават
няколко пласта при разгръщането на експозицията.
Юлий Минчев е сред ключовите за съвременната българска графика имена. Художникът е
представен със знакови за него творби, където четлива, насечена форма съжителства с пределен контраст. Така произведенията говорят за своя създател с равновесна яснота и синтетична
форма.
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Десислава Минчева внася друг нюанс в експозицията. Тя маркира темата за принадлежност
и приемственост с няколко знакови портрета – на
Калина Тасева и на Сандро Арабян. Зашеметяващо точни и притеглящо изразителни, тези лица
те карат да не откъсваш поглед. Художничката
намира адекватно съзвучните на творческия ѝ
темперамент градивна линия, балансиран лирично богат колорит и стегната, но изящна форма. В
тези монолитни като присъствие портрети властва притихнало настроение, което носи сгъстени
състояния. Част от експозицията са и женските
портрети, в които Десислава Минчева показва
свободата и заряда на своята ръка.
Мълчаливо се спрях пред стената от снимки, посветени на Калина Тасева. През призмата
на вълшебно огледало Сандро Арабян ни дава
възможност да надникнем в личния ѝ свят през
неговите очи. Преживяна близост, топлота и истинска сила.
Сандро улавя и увековечава късчета творческо безвремие в образа на своята баба Калина
Тасева. Ръката на художничката, която работи,
дарява топлота и обич, е уловена с целостта на
нейната сила. Кадърът няма нужда от думи. Жестът е самодостатъчен. Какво ли е усещането да
видиш себе си през погледа на своя внук? Отговорът може да ни даде Калина Тасева. А изложбата ни провокира да го потърсим сами. В
транскрипцията на приемствеността.

Сандро Арабян – Калина Тасева

Даниела Чулова-Маркова
Калина Тасева – Портрет

ИЗЛОЖБА ИЛЮСТРАЦИИ НА ПЕТЪР СТАНИМИРОВ
На 10 октомври 2017 г. на четвъртия етаж на „Шипка“ 6 беше открита изложба на художника Петър Станимиров с илюстрациите към четвъртата книга от поредицата „Пръстенът на нибелунга“ – „Залезът на боговете“. Последната книга от тетралогията е и финалът на амбициозен
и красив проект на издателство „Кибеа“, а изложбата увенчава труда на илюстратора, който за
четири години работа над томовете е нарисувал 222 илюстрации.
Петър Станимиров е добре познат заради преданото си отношение към книгите през годините. Неговата вдъхновена работа му е спечелила горещи почитатели. Много хора дойдоха на това
откриване, за да засвидетелстват обичта и отношението си към твореца и неговия труд.
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Петър Станимиров – Средновековен пазар

Над 60 избрани илюстрации представиха приказния свят на сагата. Авторката на текста
Елена Павлова е адаптирала по чудесен начин либретото на Вагнер и в цялата поредица много
ярко си личи симбиозата, постигната между писател и художник.
Изложбата откри Антон Стайков, който от името на СБХ поздрави екипа и заяви: „Пепи Станимиров от години знае как да рисува с молив, с туш, с таблет, но най-важното е, че той знае да
работи с пространства и фантазни територии. Затова всички ние го обичаме и той има толкова
много почитатели.“
Дизайнерът на изданието Красимира Деспотова отбеляза, че когато има „добър текст, когато има прекрасни илюстрации, работата на дизайнера е удоволствие“.
Рисунките се отличават със силен, драматичен рисунък, разпалват въображението. Доказват, че не може и не трябва да се правят компромиси, когато се работи с вечни теми и се отправят
послания най-вече към сърцата на младите. Илюстрациите в тази изложба, продължила до края
на октомври, дадоха възможност на посетителите да съпреживеят финала на героичната сага,
която благодарение на таланта на илюстратора оживява и завладява. За художника е логично
един завършен проект да носи „облекчение и радост“, както и сподели на откриването Петър Станимиров, но по-важното е, че тази четирилогия е стойностен продукт, който не само е адресиран
към голям кръг хора, но остава и в идните дни като ценно културно притежание.
Гергана Рачева
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ИЗЛОЖБА НА ИЛИЯН КОЛЕВ В ГАЛЕРИЯ „СОФИЯ ПРЕС“
Изложбата,
състояла се от 16 до 30 ноември
2017 година в галериякнижарница „София прес“,
включва 17 платна, белязани с характерната за автора през последните години
многопластовост, постигната чрез декалкомания,
отлепване, пръскане, шаблониране. Що се отнася до
пластичния образ, който
изразява духовните послания на художника, в краткия текст, съпровождащ
изложбата, се говори за
живописване на конструкции. Това според автора е
една типична двойственост,
която обединява съвременния и отминалия свят, както
и този, който ни предстои.
Всичко е представено чрез типичното за него
абстрактно мислене, но
зад тези послания се крият
конкретни образи, губещи
очертанията си във времето и пространството. Показани са също серия цветя,
дневни и нощни пеперуди,
Илиян Колев – из изложбата
където се усеща състоянието на вглъбения в себе
си весел или мислещ човек.
В картините на Илиян Колев има препратки от фолклора, обичаите, историята и човешките
открития. В случая малкото пространство на галерията не е в състояние да побере впечатленията
от творческия му престой в ателиетата на Cité internationale des arts в Париж. Това предстои да
видим в следващите му изложби.
Чрез живописните конструкции на Илиян Колев навлизаме в една своеобразна архитектоника, нитована с елементи, производни на мисловна човешка дейност, където като на карта се
събират черно-бялото и огненочервеното. Тя ни води към така мечтаните хоризонти, където ще
ни бъде дадено оръжието, с което ще победим видимите и невидимите си врагове.
Петър Митев
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КРАЯТ ВЕЧЕ Е НАСТЪПИЛ?
ДИНКО СТОЕВ – ЖИВОПИС, 1 – 24 НОЕМВРИ 2017 Г., ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“
Динко Стоев е знаково име в съвременната българска живопис. „Знаково“ в случая не е
синоним на „значимо“, макар че той е и значимо име. „Знаково“ в случая трябва да се разбира
буквално – това е име, което се е превърнало в знак, който препраща към един ясно и категорично определен свят, изграден с живописни средства. Не са много живописците у нас, а и изобщо
художниците, изградили такъв свят. Вероятно една част от тях не са се и стремили към това, но
и да бяха се стремили, не биха го постигнали лесно. Да си изградиш стил е трудно, но още потрудно е да изградиш свят. Не всеки художник, изградил си стил, е успял да изгради свят в произведенията си. Стил и свят не бива да се бъркат. В по-ранни изложби на Динко Стоев можеха да
се видят негови платна, които стилистично се отличаваха от тези, които са включени в сегашната
изложба, но светът беше същият. Какви са характеристиките на този свят? Това е свят на екзистенциална опустошеност, на ужасяваща самота, която има космически измерения. В платната на

Динко Стоев – Без заглавие

Динко Стоев винаги са доминирали два цвята – червеното и черното. Червеното в неговите платна е преди всичко цветът на одраната и окървавена плът, а черното е цветът на космическата
бездна. Човекът като парче окървавено месо на фона на безкрайния мрак – това е архетипният
образ в живописта на Динко Стоев. Като страдащо и смъртно същество, чието страдание и смърт
нямат никакъв смисъл, човекът не е по-различен от всяко друго живо същество, обречено на
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страдание и смърт. Всички
претенции на човека да постави себе си по-високо от
животното, защото е разумно същество, надарено със
свободна воля, са не просто
зачеркнати, а подиграни в
картините на Стоев. Човекът е в по-тежка ситуация
дори от животното, защото,
за разлика от него, осъзнава
пълното безсмислие на ситуацията, в която се намира; и в
това е истинският ужас. Този
екзистенциален ужас от безсмислието на нашето съществуване няма нищо общо със
Динко Стоев – Без заглавие
страха от някакъв предстоящ
катаклизъм (екокатастрофа, ядрена война, сблъсък с метеорит и т.н.), който може да доведе до
края на човечеството на тази планета. Екзистенциалният ужас в картините на Динко Стоев свидетелства за това, че катастрофата вече се е състояла, че краят вече е настъпил. В момента, в който
светът е бил „разомагьосан“; в момента, в който Бог е „умрял“, убит от хората, както ни съобщи
преди повече от век „безумецът“ на Ницше, катастрофата се е състояла. Вселената
вече не е нищо повече от
всепоглъщащ гроб. Светът
на Динко Стоев е свят след
смъртта на Бога. В този свят
няма къде да се скриеш от
ужаса на безсмислието, от
всепоглъщащия мрак, защото
го носиш в самия себе си. Той
е тук, когато се къпеш под
душа или когато си миеш зъбите пред огледалото, или когато гледаш телевизия. Точно
такива банални моменти от
всекидневието има в някои
Динко Стоев – Без заглавие
от платната на художника и
в предишните, и в сегашната
изложба. В тях е постигната пределната смислова и емоционална граница на света, изграден от
него. Отдръпвайки се малко назад от тази граница обаче, художникът създава и платна, в които
като че ли има някаква минимална ценностна йерархия, която все още е оцеляла и от позицията
на която сцената на двойка, правеща секс на пуста детска площадка, или убийството на Дядо
Коледа и неговите еленчета изглежда кощунство. Отвъд крайния сарказъм в тези платна те
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предизвикват някакъв остатъчен гняв и отвращение и така изкарват наяве едно все още живо
нравствено сетиво, което реагира въпреки цялото безсмислие. Оказва се, че екзистенциалният
ужас, за който стана дума, все пак не може да умъртви напълно това отвъдразумно сетиво. Да,
светът и животът са безсмислени, но въпреки това е кощунство да правиш секс на пустата детска
площадка. Да, Дядо Коледа е измислица, да, това е комерсиален продукт, да, кич е, но въпреки
това е кощунство да бъде убит. Като че ли, ако в платната на Динко Стоев има някаква абсурдна
надежда, тя е в тази напълно необяснима и незащитима с разумни аргументи, дори можем да я
наречем нелепа съпротива срещу това кощунство.
В изложбата има две платна, които се отличават от останалите. Те са по-малки по формат,
по-ескизни, с по-ненатрапчив колорит, с повече светлина и дори празно бяло пространство в
една от тях. В първото едно дете е хванато за ръцете от възрастните и те го водят нанякъде, а
то учудено е вдигнало глава нагоре и ги гледа. Във второто две детски ръце посягат към лицето
на друго дете и натискат с палци очите му. Накъде отвеждат възрастните това дете? Към този
свят на страдание и ужас, който познаваме от другите платна? Но можем ли да имаме доверие
дори на децата; можем ли да ги противопоставяме на възрастните, та нали и те са способни на
безсмислена жестокост. И все пак в тези платна има колебание, има по-скоро питане, отколкото
готов отговор. В тях бялото, чистата възможност прозира. Динко Стоев е проявил смирение и не
се е осмелил да отнеме възможността за друг свят и други отговори. Това е и най-силното му
постижение като човек и художник.
Кирил Василев
Текстът се препечатва от в. „Култура“ с разрешението на автора
РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ
ИЗЛОЖБА НА КАЛОЯН ИЛИЕВ – КОКИМОТО В ГАЛЕРИЯ „АРОСИТА“

Калоян Илиев – Кокимото – Венеция
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Когато наблюдаваме планетите от Земята, изглежда,
че всички се движат уверено и постоянно. В един момент
обаче сякаш забавят движението си и спират. Дори ни се
струва, че се връщат назад. Но това е оптична илюзия, в
действителност планетите само намаляват бързината на
своя ход. Това явление се нарича ретроградно и според
астролозите влиянието на „обратното движение“ на планетата Меркурий е най-силно върху хората… Според тях това
спиране е предпоставка за излизане от контрол, за хаос,
за лош знак. Накратко, всяко наше действие по времето
„Ретрограден Меркурий“ носи негатив и риск. Но след позадълбочено изследване на темата се оказва, че рисковите
начинания могат да донесат и неочаквани идеи, придобивки
и постижения във всякакъв вид творчество.
Неочакваните позитиви на ретроградния Меркурий са
като награда за преодолените опасности и провали и дават
начало на проекта на един от най-интересните иновативни
млади художници Калоян Илиев – Кокимото. Точно в периода на ретроградния Меркурий, в началото на декември,
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той представя своя проект „Ретрограден Меркурий“ в столичната галерия „Аросита“.
С вече познатия стил и чувствителност, близък до уличното графити изкуство, художникът ни въвежда в своя свят,
изпълнен със странни персонажи, анимационни герои, хибридни същества. „Ретрограден Меркурий“ на Кокимото представя раждането на една приказка без начало и край, която
кореспондира с новата героика и еротика на едно по-различно поколение творци със собствени артистични възгледи,
необременено от ретроградни мисли и страхове. Подобно израстване на една генерация е особено ценно въпреки неблагоприятната среда, рискови обстоятелства и постоянни войни
с външни и вътрешни демони.
Най-точно е казаното от самия автор:
„… По време на ретрограден Меркурий се засилва въображението, нараства жаждата за знания, настъпват ползотворни дни за творческите натури. Темпото на работа се
забавя, което дава възможност да се вгледаш в себе си и
да се отдадеш на фантазиите. В продължение на две години
търпеливо и методично използвах този потенциал, като реализирах идеите си по темата само и единствено по време
на ретрограден Меркурий. Докато черпя енергия от астрологичния феномен, наблюдавах как той се превръща в заплаха
за околните. В астрологията обаче няма добро или лошо, има
само принципи, тенденции и влияния с различни характеристики, които нашето полярно съзнание е склонно да абсолютизира. Апокрифни светци и източен фатализъм, съчетан с
екзистенциалната европейска тъга се обединиха в серия от
рисунки, графики, пластики и колажи, за да напомня чрез тях,
че колкото и да е богат и известен човек, все пак е смъртен.“
Николай Маринов

Калоян Илиев – Кокимото
Ретрограден Меркурий

ПРОСТОР, МОРЕ И ИЗКУСТВО В ГАЛЕРИЯ „РАКУРСИ“
На 7 ноември в галерия „Ракурси“ беше открита изложба на Симеон Стоилов, подвеждащо
озаглавена „Стари платна“. Експозицията се състои изцяло от стари ветроходни платна, довели
със себе си много история и спомени. Тези платна са едновременно платна на лодки, но и платната, върху които един артист създава своето изкуство. Разликата е, че когато купуваш този
материал, той няма история. И двата вида платна носят на човека усещане за път – при едното
пътуването е физическо, а при другото – духовно, мислено. Предназначението им е различно.
Върху едните създаваш история тепърва, а в този случай Симеон Стоилов създава история върху
история. Изложбата е нестандартна и вдъхновяваща, с усещане за свобода, за радостта от това
да си жив – въобще само положителни емоции.
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Художникът е роден
през 1971 г. в Ямбол. Учил
е в Художествената гимназия в Казанлък. Завършва
специалност „Живопис“ в
Националната художествена академия при проф.
Светлин Русев. От 1998 г. е
член на СБХ. Има множество самостоятелни и общи
изложби. През 2007 г. създава „Изолатор“ – инсталацията, която през 2008 г.
печели първа награда в
конкурса за съвременно
българско изкуство на „Мтел“.
Симеон Стоилов се
интересува от началното,
базисното и първичното,
от обективното и субективното, от връзката между пространството, архитектурата и изкуството
(на тази тема е докторанСимеон Симеонов – из изложбата
турата му в академията
„Съвременно изкуство в
пространството“). По думите на художника, всеки човек е такъв, какъвто е, заради определени
обстоятелства и преживявания. Неслучайно има страст към морето и ветроходството – баща му
е моряк. В тази връзка казва: „Страстта по Морето ни кара да правим невъзможното възможно,
трансформира ни, както самото То прави с всичко във и около него. Поглъща ни, обгръща, докосва, разтваря, учи, променя и още, и още – вечно и безкрайно, преди и след нас.“ Любима мисъл
на Стоилов е: „Изкуството – това е да успееш да реализираш преживяванията си от детството.“
Може би защото само децата създават изкуство, което е искрено, чисто, необременено. А всеки
художник би искал творчеството му да е такова.
Може да се каже, че Симеон Стоилов е привлечен повече от пътя и процеса на създаване
на една творба, отколкото от крайния резултат. Както споменах по-горе, за него е изключително
важен първоизточникът. Той сам е построил своята къща ателие в Долни Богров, строи лодки,
прави инсталации, участва в архитектурни проекти (един от тях е сградата на ателието). Анализира и изучава същността на нещата; никога не е импулсивен. Има период, в който дълбоко
изследва синия цвят и, достигайки до ултрамарина, решава да отиде в единствената фабрика,
където се осъществява синтез на пигмента, а тя се намира в Румъния. Това отново говори за
желанието на художника винаги да достигне до базисното ниво на нещата, да започне отначало,
проследявайки всеки сложен процес.
Изложбата му в „Ракурси“ се състои от 12 произведения. Може би това, което първо привлича вниманието на зрителя, е голямото цветно платно. Встрани от него е изображение на Мари-
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анската падина. Останалите експонати са снимки, отпечатани върху платната, като една част от
тях са правени от самия Симеон Стоилов. Творбите му определено са нещо, което много рядко се
среща, нещо вдъхновяващо и различно в морето от стандартни изложби.
С подходящата използвана светлина в галерията изображенията изглеждат почти 3D. Напомнят и на снимки, които не са съвсем на фокус и за да ги видиш добре, за да вникнеш в
тях, трябва да се отдалечиш на известно разстояние. Изображения на платноходки върху стари
платна. Спомени върху история. За ветроходците артистът казва, че правят тези лодки, за да
постигнат едно парче свобода.
Симеон Стоилов продължава да се развива като художник и до днес, да експериментира с
различни видове изкуство, материали, концепции, без да робува на клишета. Разчита единствено
на себе си и на своите усещания. Изложбите му се различават от всички останали, събуждат найразлични асоциации и зареждат позитивно зрителя. За художника пространството и изкуството
са безпределно свързани; първото е част от второто и обратно. Сам казва в едно интервю: „Аз
съм open space човек. Във всичко, дори в картините. В моето съзнание работя картините с шир.
Те са като простора и дишането.“
Както подсказва името на изложбата му в галерия „Ракурси“, Симеон Стоилов използва „и
двата вида“ платна. Той е едновременно част от субективното и от обективното – от света на
изкуството като художник и артист и от света на морето и природата като част от екипаж на
ветроход. И точно тази комбинация прави творчеството му толкова вдъхновяващо.
Андреа-Филипа Зидарова
ЗА „ПЪТЯТ“ НА ДИМО ГЕНОВ
През октомври и ноември 2017 година в ХГ – Стара Загора почитателите на изобразителното изкуство имаха възможност да се насладят на самостоятелната изложба на старозагорския
художник и дългогодишен уредник в галерията Димо Генов. В експозицията бяха включени 49
живописни произведения от различни периоди в творческото му развитие, създадени между 1961
и 2017 година. Това представяне под надслов „Пътят“ бе свързано с неотдавна навършената (на 9
юли) седемдесетгодишнина на автора.
Част от силното внушение на изложбата се дължи на показаните няколко младежки творби,
нарисувани още в ученическите и студентските години, с които живописецът ни убеждава в яркото
си дарование и ни впечатлява с видимата страст на една искрена отдаденост. Датирани преди повече от петдесет години, тези картини носят усещане за ранната зрялост и осъзнатост на младия
Димо Генов и увереността му в призванието. Като ученик в Софийската художествена гимназия той
се обучава в компанията на цяло поколение бъдещи именити художници като Иван Нинов, Илияна
Камбурова, Ани Бобева, Георги Трифонов, Майя Горова, Спартак Паскалевски, Вълчан Петров и
преподаватели като Иван Б. Иванов и Дончо Вълчев. По-късно като студент във Великотърновския
университет Генов има шанс да е сред възпитаниците на знаменития Янаки Манасиев и е един от
художниците, дипломирали се в неговия легендарен първи випуск. Тези периоди от творческата младост на живописеца изиграват определена роля за неговото съзряване, доизграждане и
формиране като един от водещите и емблематични старозагорски творци. По-нататък годините на
преподавателска дейност, опитът, придобит при създаването и ръководенето на художествената
галерия в Раднево, както и десетилетията работа като уредник на фонд „Живопис“ в ХГ – Стара Загора наред с неспирната ежедневна работа в ателието са факторите, допринесли за доусъвършен-
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стването на Димо Генов като
артиста, когото познаваме
сега. Самият той с достойнство,
но и с характерна самоирония
споделя: „Предпочетох да се
върна и работя в родния си
град, за да докажа правотата
на библейската мъдрост, че
никой не е станал пророк в
родното си място. Работих за
Стара Загора, старах се в нея
и без излишна скромност мисля, че оставих диря – каква,
ще определи времето! Щастлив съм, че дишах въздуха на
велики български художници.
Първите, които видях като
дете, бяха Майстора и Атанас
Михов. До ден днешен си ги
спомням като икони. По-късно
като ученик в гимназията се
прехласвах пред веждите като
метли на Дечко Узунов, стъкления поглед на Илия Петров,
от лудостта на Генко и Нерон.
Моето поколение видя плеяда
корифеи на четката и длетото.
Димо Генов – из изложбата
Може ли да се каже, че това
е без значение? Изкуството се
ражда от изкуство, както човекът от човека. Няма нищо по-естествено от това. И ако някой си мисли, че всичко започва от него или че той е алфата и омегата на модерното изкуство, просто той не
е в него. Всичко в този свят е правено многократно. Важното е да вървиш по своята пътека, тази,
която е само твоя. Да бъдеш разпознаваем е най-голямата привилегия. Малцина я притежават.
Лаская се от мисълта, че макар с една, а може би с две картини, да остана в съзнанието на хората.“
Другата посока на внушително въздействие на тази ретроспективна изложба е свързана
с характера и силата на новото творчество на художника и неговите пластове. Една от идеите
в изобразителното изкуство, в която вярва Димо Генов и която изповядва, е, че всеки художник
създава с творчеството си своеобразен автопортрет. „Всеки творец рисува себе си! Изобразявайки
живота, той бърка дълбоко в недрата на това, което е заложено в него, независимо от кого и как
ще го назовем. Чрез себе си изобразява света, чрез света изобразява себе си. Това е едно и също.
С всяка своя творба той прави автопортрет толкова умен и толкова глупав, колкото е самият
художник. Ето уникалността на всяко творчество! Дори няма нужда от подпис. Достатъчно е да
останеш насаме със себе си!“ Неслучайно и една от водещите теми, разгърната в интересен цикъл
картини, създаван от Генов през последните няколко години, успоредно с останалите вълнуващи
го сюжети, е темата „Насаме с…“. Тази серия творби, от една страна, представлява поредица от
автопортрети-предизвикателства. Автопортрети, в които колкото сериозно, толкова и шеговито
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художникът търси свой съизмерим образ, опитва се да намери и посочи мястото си, провокирайки
зрителя, като подлага на изпитание чувството за хумор и интелигентността му, но и поставяйки
себе си в центъра на една многопластова и многозначна комуникация. От друга страна, тези картини са форма на искрено преклонение пред таланта на големите световни личности и творци от
ранга на Ел Греко, Ван Гог, Гауди, Караваджо, Майстора и др. А редом с това Димо Генов не се колебае и в поредните си словесни откровения: „Няма да открия някаква особена тайна, но на изкуство
не можеш да научиш някого. На мен ми се струва, че ролята на един преподавател е да покаже
пътя на младия си колега, магията да открива със собствените си сетива чудото, красотата в света
около себе си. Така той ще има какво да каже на другите. Иначе всеки творчески път е абсолютно
индивидуален. Колкото до занаята в рисуването, той се учи лесно. Но за да станеш художник, ти
трябва да се научиш преди всичко да мислиш самостоятелно.“
Димо Генов определено е художник, вълнуващ се преди всичко от красотата на света около нас, а този факт не е убягнал и от полезрението на един от големите познавачи на неговото
изкуство, проф. Марин Добрев. Сред многобройните му студии, посветени на творчеството на живописеца, се открояват и думите, свързани с последната му изложба: „Две са основните пристрастия в творчеството на Димо Генов. Едното е подчинено на предизвиканите от срещи и спомени
настроения или по-скоро идеята да се съхрани чувствената представа за тях. Второто е функцията
на стремежа към чистата хармония на цветовете, към магията на тяхното въздействие. Неговите
портрети, митологични композиции, голи тела на млади жени, пейзажи и натюрморти привличат с
лиричността си още преди зрителят да е обхванал сюжета. Звучността и богатството на колорита
играят водеща роля. На тяхната емоционална изразителност се дължи възгледът на Димо Генов
за изкуството. Извивайки се причудливо, плъзгайки се по повърхностите в дълбочина, те – цветовете от палитрата на художника, търсят ритъма и тоновете на музиката, нейните фини преходи
или мощни акорди. Сред тях той търси онова тайнство, което от хаоса на багрите ражда видимия
образ на невидимите неща...“
Когато една изложба е наречена „Пътят“ и когато често констатираме, че по-важен от пристигането е пътят, то от цялото внушение на тази експозиция става ясно, че пътят на Димо Генов,
за радост на всички, които обичат неговата живопис, ще продължава. Но колкото и да ни се иска
това, не бива да забравяме, че все пак подобно отношение не е случайно и се дължи главно на
качествените измерения на онези „места“ и пространства, до които в своето изкуство Димо Генов
многократно вече е стигал, които е докосвал и от които се е оттласквал за всяка следваща стъпка.
А за онова, на което ни прави съпричастни, можем да му пожелаем дълъг път!
Любен Генов
ПЪТЕКИТЕ НА ЦВЕТАН КОЛЕВ – ИЗЛОЖБА В ГАЛЕРИЯ „КОНТРАСТ“ (23 ОКТОМВРИ – 12
НОЕМВРИ)
Художник на Балкана, или по-скоро на Предбалкана, с неговите гъвкави силуети на редуващите се една зад друга извивки на хълмовете.
Художник на неразомагьосания свят, който децата са попивали, слушайки приказките на
своите баби, седнали уютно в скутовете им.
Художник на притчите, които съществуват само сред тези, които са запазили детския спомен за света, където живеят доброто и злото, ангелите, които те пазят, и добрият Бог, който е
бдял над тебе и не ти е позволявал да се чувстваш самотен.
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Цветан Колев – из изложбата

В този негов свят земята още се оре с рало, по хълмовете или в пазвите им сред селата се
очертава църковното кубе с кръста, скорците са добре дошли на домашната трапеза, човекът
още се интересува от познанието, затова и плодът на греха – ябълката, е на трапезата и от неговите „прозорчетата“ при открехването им те гледа благосклонно всевиждащото око на Добрия
Бог.
Цветан ни приканва да влезем в този свят, който все още не е загубен и е около нас, стига
да имаш очи да го видиш. Затова навсякъде криволичи като лабиринт Пътят – този, който те
примамва да тръгнеш по необятните пътеки на природата, да станеш част от нея – тази, която е
далеч от анемичните ни представи за света и живота, родени от ежедневния контакт с градската
цивилизация. Един свят, изпълнен с радост и надежда, от който така се нуждаем всички днес.
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Пътеките на Цветан Колев са тези, по които ходи и твори само онзи, който не е забравил, че
ние сме една малка прашинка от природата, затова той ги открива и в тъмата на звездното небе,
и в сиянието на зазоряването. Това е една наративна и сетивна живопис, която ни напомня за
дребните неща в живота, които го правят красив и тайнствен.
Аксиния Джурова
СПОМЕНИ ЗА ОХРИД
„Спомени за Охрид“ –
така е озаглавил своята найнова изложба в галерия „Париж“ живописецът Валентин
Топалов. Идеята съдържа в
себе си както енергията на
непосредствените импулси за
творчество, породени от срещата със стария град, така
и носталгията на спомена
и желанието да се намерят
определен род пластически
формули, чрез които – отвъд
натуроподобието – да бъде
даден израз на своеобразната
амалгама от сетивни впечатления, културологични натрупвания, асоциативни размисли и искрени, неподправени чувства, които съдържа
контактът и преживяването
на срещите с Охрид.
Валентин Топалов реаВалентин Топалов – Идилия
лизира живописните си намерения в творби с акрил с преобладаваща абстрактна пластическа структура. С някои незначителни изключения („Пейзаж с черква“), където предметно-фигуративният принцип е подчинен на геометризацията и на обобщението,
той представя картини, в които темата е изведена до степен на неизобразителен знак или символ.
По-лиричните картини, изградени чрез фини степенувания и дифузни, преливащи едни в
други мазки („Вечер“, „Малък свят“), се редуват с по-експресивни и по-контрастни решения (цикъл
„Спомени за Охрид“). Разнообразно композираната аранжировка на експозицията осигурява търсената ритмика на възприятието на платната, при което реалността и онова, което носи паметта,
линията и петното, полихромното и монохромното начало в изграждането на живописната тъкан,
сякаш непрестанно сменят своите места.
Чавдар Попов
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ЛЮБЕН ГЕНОВ С ИЗЛОЖБА „ПОЛИФОНИИ“ В ГАЛЕРИЯ „СТУБЕЛ“
Още с влизането в залите на галерия „Стубел“ те връхлита силно присъствие, усещаш енергийна наситеност, която буквално тласка крачка назад. В пространството на галерията витае една
нова, непозната, творческа и личностна енергия, виталност, която е едновременно изригнала и
овладяна. Озоваваш се заобиколен от цветни експлозии, от чийто хаос се ражда живот, осъзнавайки, че този „изригващ“ потенциал тепърва ще се разгръща в различни форми и ще предоставя
нови предизвикателства.
В последната си изложба Любен Генов потвърждава вече твърдо заявената от него още от
края на 90-те години артистична позиция, като продължава да експериментира в полето на абстрактния живописен образ (в най-широкия смисъл на това понятие). Той остава верен на себе си
и на пластичните си търсения, съумявайки да се дистанцира от външни влияния и фактори, както
културни, така и социално-битийни. Паралелно с развитието на една последователна линия в живописта си той изследва границите на абстрактния, нефигуративен образ, експериментирайки с нови
техники и формални похвати. Обект на интерес за него са безкрайните съотношения между цветовете, техните нюанси и контрасти. Визуалната поезия в платната му е резултат от задълбочено
изучаване на истинската същност на живописта, структурните взаимоотношения между отделните
пластове и техните съставни части – линия, петно и мазка.
Новото тук е линията, на пръв поглед елементарно изразно средство, което значително насища плътността на изображението, засилвайки експресията, и вероятно поставя началото на нов
период в абстрактната живопис на Любен Генов. Черните линии в серията „Полифонии“ прорязват
цялата повърхност на платното, пресичат се и рязко сменят посоката си, образувайки гъста мрежа.
Тази мрежа нарушава оптическото равновесие на композицията, създава напрежение и динамика.
Голямоформатни и внушителни, четирите работи „Полифония“ І, ІІ, ІІІ и „Полифония триптих“ са найекспресивната (поне според мен) серия на автора до момента. И ако съотнесем тези образи към
природата, от чиито органични форми черпи импулси художникът, те се отъждествяват с вечерта,
нощта, късната есен. Онова състояние на природата, когато тя заспива, а помръкващото тъмносиньо небе прозира между изсъхналите, оголени клони на дърветата и последните есенни листа.
Топлите, по-светли нюанси внасят цветен акцент в платното и символизират надеждата, че след
пълния мрак на нощта отново ще настъпи утро.
По особен начин си съжителстват и едновременно контрастират експресивните „Полифонии“
с дематериализираното пространство в „Утринен миг“, „Зазоряване“, „По реката“, „Разсъмване“. Ако
„Полифонии“-те изследват състоянията на нощта, тук по платната трептят дневните отражения
на светлината върху водната повърхност, небето, земята. Бледите и прозирни тонове и пластове
живопис, получени чрез разливане и стичане на материала, наподобяват лекотата и ефирността на
акварелната техника. Платното сякаш е покрито със застинала морска пяна. Този авторски подход,
постигнат чрез специфична техника, има способността да пренася зрителя в друго измерение, потапяйки го в една безкрайност, пространство без начало и край. Процесът на наблюдение довежда до
медитативно състояние, в което съзнанието се освобождава и успокоява, обхванато е от забрава.
Това донякъде е обусловено и от характеристиките на синьото (в многобройните му нюанси – циан,
кобалт, индиго, виолетово...), предпочитан от автора цвят, въздействащ на психиката по този начин.
Живописта на Любен Генов свързва качествата на природната среда с качества на човешките чувства. Той пресича границата между света на наблюдаваната обективност и абстракцията.
В живописта на Любен Генов можем да търсим (и да открием) паралели с исторически отминали художествени движения – абстрактен експресионизъм, лирична абстракция. Но творбите му с
присъщата им визуална поезия и музика, с очевидното познание и владеене на живописната техни-

34
СБХ бюлетин брой
06/2017

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА

Любен Генов – Соната циан

ка звучат изключително съвременно в епохата на високотехнологично развитие, когато има остър
дефицит на духовни ценности, а възстановяването на изгубената връзка с природата се превърна
като че ли в мода и лукс.
Авторът залага на свободата на възприятието и предизвиканите у зрителя асоциации. Творбите му в голяма степен разчитат на психологическо въздействие. Силата и интензивността на
цветовете влияят на подсъзнателно ниво. Затова тук е представен един субективен поглед върху
изложбата. Всеки може да намери нещо различно и в това е богатството на творбите на Любен
Генов – всеки допир с изкуството му е ново преживяване. Всяко малко петно, мазка или линия и
тяхното въображаемо реорганизиране образуват нови форми – небесни съзвездия, морски вълни,
речни дъна или просто хармонично съчетани „разпилени петна“. Аморфните структури дават възможност за хиляди интерпретации. И всеки е свободен да открие своята...
Ани Венкова
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КОЛЕКЦИЯ ВЪРХУ ОСНОВА, ИЛИ НЕПЪЛЕН АЛБУМ
Изложбата на Ралица Игнатова „Колекция върху основа, или Непълен албум“ бе на „Шипка“
6 през ноември 2017 г. и представи произведения на авторката от последните години. Картините
са свързани тематично в няколко раздела, подобно на колекция, и се подреждат в един албум.
Като албум и колекция те могат да бъдат допълвани, носят и създават очакване за нови идеи и
проекти… „Колекция върху основа, или Непълен албум“ е размишление за живописта като начин на
живот, за личните и обществените предизвикателства пред съвременния художник, за експеримента и неговите граници, за необходимата провокация в изкуството, за мястото на личните разкази, за
историите от ежедневието, за рефлексиите от детството, за противоречивите усещания в изграждането на авторски възглед и кръгозор.
Изложбата на Ралица Игнатова представя един идеален вариант, сполучлив пример за разгръщане на многопосочна, артистична линия с проекция за развитие и продължение. Неслучайно
най-важните думи, определящи проекта, са колекция, основа, непълен и албум.
Колекция или как се изгражда колекция, какво създава нейната цялостност, каква е нейната
посока на обогатяване… Каква е очакваната и реалната ѝ стойност… Какъв е нейният обмен с други колекции… Не са ли част от колекция всички наши впечатления, усещания, тревоги… На каква
основа се изгражда всяка колекция?

Ралица Игнатова – из изложбата

Основа – дума с много значения… Основата е начало… Така е и в живописта… Изборът на
основа, т.е. повърхност, върху която рисуваме, определя и характера на самото рисуване, на усещането… Освен традиционните платно и хартия художничката използва мушама, дърво…
Непълен – означава, че колекцията би могла да бъде допълвана, че съществуват и други
варианти за представяне. А и зрителят може да доизмисля и виртуално да добавя свои довършвания…
Албум – освен от картини, може и да е музикален… или със стари снимки… замислен е от художничката като сбор от усещания, които, макар и в минало време, могат да бъдат обогатени със
забравен спомен, който да пренареди наново или неочаквано вече съществуващия ред…
Изложбата на Ралица Игнатова е не само уникална като форма, художествено изящество и
лирично повествование, но и като умело търсена съпричастност в нейното деликатно въвеждане в
света на живописта, едно „непълно“ пространство, което приема идеи и дава свобода…
Николай Маринов
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НОСТАЛГИЧНАТА ИНОСКАЗАТЕЛНОСТ
В ПЕЙЗАЖИТЕ НА ИВАН КЪНЕВ
Галерия „Савчеви“ в
Оряхово представи най-новите творби на живописеца Иван Кънев. Двадесет и
четири произведения, изпълнени в масло, акварел
и сух пастел, резултат от
участието на художника
в пленера, организиран от
галериста Нейчо Савчев. В
експонираните произведения – градски и природни
пейзажи, е пресъздадена
характерната атмосфера
на Оряхово и на неговите
околности.
Мнозина са убедени,
че в пейзажа като художествен жанр няма бъдеИван Кънев – Пейзаж
ще, че е изчерпано поле за
съвременното изкуство. Според тях чрез него не би могло да се прибави нещо ново или да се
постави някакъв интересен и задълбочен творчески проблем.
Пейзажите на Иван Кънев обаче опровергават подобни прибързани твърдения. Със своето
повече от половинвековно поприще на живописец и график достолепният артист ни убеждава,
че търсенията в този традиционен жанр са неизчерпаеми.
Оряховските пейзажи на Иван Кънев внушават носталгичен лиризъм за един български
свят, който преминава невидимо от нашето съвремие към чезнещите елегични контури на миналото, чуден свят, който се издига над шумната градска динамика на делника, за да напипа врата
към оживяващите тихи спомени.
В изобразителното пространство на Иван Кънев се преливат в сложна тоналност идиличната атмосфера на провинциалния затихващ град с типичните, открояващи се със своите силуети
оряховски къщи, както и потъналите в зеленина дворове, фланкиращи обезлюдени улички, където времето на предците е положило ръка, укротило вятъра на промяната, без да бърза да си
тръгне.
Като че ли дори течението на Дунава е приласкано в неизменния мотив на царстващото
безвремие. Художникът сякаш ни разказва вълшебна приказка, а героите на това вълшебство
са скромни архитектурни силуети, една силна, надживяла преходните стойности река с брегове,
пропити от златни залези.
С тази носталгична иносказателност се открояват пейзажите на Иван Кънев, като ни убеждават в неизчерпаемите възможности на този жанр.
Йонко Бонов
Текстът е публикуван във в. „Дума“
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АРТИСТИЧЕН МОРАЛ И ДУХОВНА АРИСТОКРАТИЧНОСТ
Георги Славов живя
и твори в действителност
и време, изпълнени с драматични поврати, смяна на
модели, авторитети, доморасли критерии, враждебна социална среда.
В противоречивостта на
тази социокултурна ситуация Георги Славов някак
отстранено и освободено
от идеологически и пазарни конюнктури и конформизъм, в продължение
на десетилетия честно,
съсредоточено, последователно разкрива трепета на своята артистична
дарба, следва порива на
предопределението си на
художник.
От дистанцията на
времето траекторията на
неговото човешко и творческо живеене ясно очерта стъпките на съзряване,
етапите в търсенето на автентичен, лично преживян,
вътрешно мотивиран артистичен израз. Навлизайки и усвоявайки законоГеорги Славов – из изложбата
мерностите на пластическия строеж, на картинното
пространство, Георги Славов през 70-те и 80-те години прави фигурална живопис. Портрети,
композиции и пейзажи с деликатни, лирични състояния, с чувствителна мека форма, с изтънчен
колорит.
Вътрешно обзет от скритата мистична сила на пластическата вибрация, Георги Славов естествено, закономерно навлезе в многомерността на крайно абстрахирани артикулации. В 90-те
години търсенията на художника са абстрактната живопис, с разкриване на самостойната естетическа активност на чисто формалните компоненти на пластическия израз. Тези картини са спонтанно преживяване на живописния звук, вибрация, интонация. Инспирирани от природни мотиви
или състояния, освободени от конкретността на сюжетна определеност, те извеждат стойността
на чисто емоционалното, духовно внушение на образа.
Пречистени, светли хармонии, притихнали, лирично-меланхолични, картините на художника
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са проекция на неговата поетична нагласа, на духовно движение: пренасяне зад видимите очертания в търсене на хоризонт зад пределното и в крайното. В своето творческо развитие Георги
Славов самотно, целенасочено достигна до границите на визуалното обозначение. Последните
жестово-абстрактни рисунки на художника са крайно лаконични артистични актове – дълбинен
синтез на емоционално-психичните, духовни и интелектуални проекции на личността. Синтез на
индивидуално преживяна артистична опитност, на чувствителна, вътрешно съсредоточена саморефлексия, на честен и откровен монолог за личностното: вграждане в измеренията и екзалтацията на творческия акт.
Отстояваният естетически аскетизъм е премахнал всяка фигурална описателност и различимост, за да изведе абсолюта до импулс, който изразява дълбинните структури на цялостната
личност. Импулс, който сублимира в акта на един-единствен удар, движение на ръката с рисунъчния материал върху хартията. Акт, който ритуализира действието.
Психомоторният жест придава особена интимна, сакрална стойност на оставената следа,
драска. Черти, точки, линии, следи, проекции на емоционално-психична вибрация, на духовно
движение. Крайна редукция, пълно отказване от изобразителност, вживяване в спонтанността и
уникалността на жеста, на автоматично писмо, запис на свръхкомпресията на цялостното биологично, емоционално и духовно живеене. Линията е престанала да бъде очертание, контур на видима форма, а постига силата на иманентен, вътрешно динамичен актив на визуално изразяване.
Рисунки, които извеждат и доказват условността и самостойността на линията като експресия на
сетивно-психически пластичен еквивалент.
Последните творчески експерименти на Георги Славов са по-скоро психограми, които се обогатяват и неуловимо коригират от естетическа мярка, създадена и натрупана от артистичен опит.
Тези драски – безкрайни спирали, ритмично повтарящи се и завихрящи се, събират спонтанността, жизнената сила и уникалност на "детското" рисуване с една висока артистична норма. Така
рисунките постигат многопластовост, символна и философска дълбочина, докосват и разкриват
естетически универсалии.
Творческите търсения на Георги Славов се отнасят към философията на жестово-абстрактния експресионизъм, преживян екзалтирано от света на изкуството като крайна свобода и постигане на абсолют. В нашата художествена практика и теория до немного отдавна това се
схващаше като безсмислен формализъм, който не само че не се разбираше, но се преследваше
или отминаваше с ирония като нещо несъстоятелно.
Днес естетическото късогледство, надявам се, е преодоляно, и от дистанцията на времето самотното бродене, търсене на пътя, творческите усилия и прозрения на Георги Славов придобиват
особена стойност. Стойността на артистичен морал и човешко достойнство, на изтънчена поетична
чувствителност и духовна аристократичност.
Станислав Памукчиев
ЖИВОПИСНИЯТ МИСТИЦИЗЪМ НА ВЕСКО ВЕЛЕВ
На 14 ноември в галерия „Контраст“ беше открита изложбата на Веско Велев, озаглавена
„Живописният мистицизъм“. Екпозицията включва около 40 творби; в това число влизат и рисунки,
които художникът показва за пръв път. Любопитно е заглавието на експозицията и използваната
дума мистицизъм – понятие, което най-често се свързва с религията. Ако разгърнем тълковния
речник, ще прочетем, че мистицизмът е схващане, според което познанието за Бог може да бъде
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придобито (само) чрез пряк личен
опит, като тази връзка е осъществима за всеки човек – единственото изискване е „пречистване“
на сърцето. Думата произлиза от
гръцки и значи „да се скрия“. В
по-модерни времена започва да
се свързва с „извънредни преживявания и състояния на ума“.
Въпросът тук е какво се крие зад
образите на Веско Велев?
Едновременно ярък и експресивен, и монохроматичен, работещ
с различeн материал – с масло,
акрил или акварел, художникът
и в тази изложба остава верен
на себе си. Работите му са силно
въздействащи – те не са нито чисто абстрактни, нито фигуративни.
Форматът е различен, сюжетите са
различни, техниките също. И тук
си личи интересът му в областта
на религията, духовното, самопознавателното (както подсказва и
заглавието). Някои от картините в
изложбата напомнят икони – няВеско Велев – Насаме с Гауди
мат лица, но имат нимб, носят усещането за святост.
От друга страна, изложбата е вдъхновена и от земята, морето, небето и живота сред природата през лятото, по-точно в Дълбок дол, където е ателието на художника. В творчеството си
Веско Велев съчетава материалното и въображаемото, без да се лута между тях, а напротив
– здраво стъпил на земята, осъзнаващ реалното, но и приемащ духовното. В словото си при откриването Аксиния Джурова каза: „Свързани плътно със земята, но и прелитащи през историята
и пространството, живописта и пластиките реликти на Веско Велев създаваха усещане за полет,
за прелитане и надежда над конкретните тегоби с изплуващите от дебрите на паметта образи,
поддържащи крехката ни илюзия за вечност. И неговите призрачни образи видения, плуващи
и изплуващи от миналото, наподобяващи безплътните и безстрастни ангели, те приканваха да
полетиш. Въпросът бе накъде, след като вече продават билети за други светове, а ние сме още
в меките гънки на баирите, аромата на тревата и старите стени? Този отговор търсете в самите
себе си…“
Дали ще търсим отговор на този въпрос, или просто ще се полюбуваме на още една добра
изложба на български автор – и в двата случая отбелязването и вниманието е необходимо. Мистицизмът в живописта на Веско Велев си струва да бъде разгадан или поне наблюдаван, изучаван,
усетен. Струва си да опиташ.
Андреа-Филипа Зидарова
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ЗА ДАРИЯ ВАСИЛЯНСКА
Загубихме изключителната Дария Василянска. Загубихме една от най-ярките и силни личности в културната общност на Варна, едно от големите и признати имена в най-новото българско изкуство. Все по-помръкващата духовна аура на обществото ни губи още повече с нейния
жизнен край. Тези, които я уважават и обичат – а те са много – се надяваха, че тя ще преодолее
скорошните тежки изпитания на съдбата, загубата на съпруга си Станчо Станчев и ще продължи
пътя си с несравнимата сила и воля на човешката си природа, на която сме се удивлявали и
възхищавали.
Дария Василянска беше много силен
човек. В почти деветдесетгодишния си живот тя е преживяла
множество драматични
метаморфози на обществото ни, на идеологиите в него, на отношенията и нравите в него,
на вкуса и морала в
него. Изстрадала ги е и
им е устояла по някакъв свой неподражаем
начин – с непоклатима
принципност, с ум и
мъдрост, с убийствена
ирония, с интелектуален вътрешен бунт и
непримиримост, с аристократично презрение
към примитивните и
посредствени
хора,
идеи, политически и
човешки падения.
Дария Василянска – Почивка, 1997 г.
Дария Василянска беше много културен човек. Тя се вглеждаше проникновено в събитията от националната и световната творческа
сцена. Оценяваше ги с високия си вкус и безкомпромисна критичност. Възторгваше се от артистичните открития и ярки явления. Беше унищожителна към имитативността, безсмислието и
стиловото безвкусие. Радваше се на талантливите млади, колкото и далеко да бяха от нея във
визуалното си изразяване. Четеше и уважаваше дори теоретици и критици на изкуството. Тя се
възхищаваше на ума, интелекта и ерудицията, защото самата тя ги притежаваше и проявяваше
във висока степен и по блестящ начин.
Дария Василянска беше много красив човек. Тя носеше човешката си и духовна красота с
някаква сериозна достолепност, с някаква магнетична самоувереност и самочувствие, които респектираха безусловно. Красотата ѝ се смесваше с неизбежната тъга и тревога на духовния човек,
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прозрял трагичните истини на живота и смъртта, преживяващ болезнено културната деградация
на обществото и загубата на уважението към високия вкус, високата култура, високото изкуство, високото достойнство, високия морал.
Дария Василянска беше много талантлив човек. Своя оригинален естетически свят тя намира още в началото на пътя си – в онези трудни времена на 50-те и 60-те години на ХХ век,
когато в българското изкуство е наложена строга, тоталитарна идеологическа и естетическа
нормативност. Може би като някакво спасение от нея Дария Василянска търси тоновете на
една живописна и пластична система, която включва в себе си чистотата и непосредствеността,
свободата и виталността на едно детско отношение към света и живота и към тяхното образно
превъплъщение.
Със сигурност там, в приказната идиличност на сцените, в топлия и романтичен театър на
човешки чувства и природни състояния тя намира спасение не само тогава, в онези трагични
за българското изкуство години, но и по-късно – спасение от битийния хаос, от непоносимите
обществени и личностни дисонанси. Своята лична хармония Дария Василянска беше намерила
в своето изкуство и затова не се умори да измисля и рисува образите на вглъбени и замечтани
жени, да придава на ясните им лица някаква своя иконност, да ги поставя в романтични дворове
и градини, да ги обгръща с цветя и плодове, да среща младостта и старостта. Не престана до
края да създава атмосфера на романтично съзерцание и мечтателност, на вселенски покой и
човешка умиротвореност – състояния, които вероятно е носила в природата си като болезнена
мечта и утопичен порив.
Но Дария Василянска имаше и друг свят в своето изкуство – този на гротеската, на екстатичните човешки състояния и страсти, на обществените пороци и трагедии. В него тя поглеждаше със състрадание към социалното подземие, към странните му персонажи, към просяците в
инвалидни колички, към кучешките глутници, към състоянията на страх, самота, отчаяние, безнадеждност, ярост, дори шизофренност. С известната си унищожителна ирония тя представяше
съвременното общество, препълнено с гротескови лица, шутове, клоуни и леки жени, преливащо
от сладострастие, похот и примитивност. С огромно въображение и свободна игра тя създаваше
фантазните образи на хора и животни, на хора, превърнали се в животни и участващи в някаква
развихрена вакханалия в абсурден и надреален дух.
Безспорно Дария Василянска е най-значимият, сериозен и стилен български автор в сферата на живописния романтичен наивизъм. Обичаше да нарича своите картини „усмивки и гримаси“, а последния си автопортрет назова „Нагоре по белия път“. На 20 декември в новата
постоянна експозиция на Градската галерия във Варна се открива специална изложба с нейни
творби, която ще продължи един месец.
Всъщност в нейното изкуство времето и възрастта изгубват значението си, защото живото
детско чувство и наслаждение и зрялата мъдрост на вкуса и опита се сливат в едно силно и
рядко срещано „преклонение пред живота”. С това свое преклонение пред живота Дария Василянска е създала толкова много красиви и умни творби, в които разказва с любов и загриженост за важните етически и духовни състояния на човека, за драматизма на битието му, за
жадуваната хармония и красота на преживяването и общуването, за тишината и музиката на
една по-висша природа.
Дария Василянска отдавна е заела своето високо място в йерархията на националното
ни художествено и културно пространство. Тези, които тя беше дарила със своята човешка и
артистична добронамереност, ще я помнят до края си с обич и уважение.
Румен Серафимов
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В ПАМЕТ НА МАРУСЯ КАЛИМЕРОВА

Маруся Калимерова – Futuro nel mondo

Маруся Калимерова е родена на 21 февруари 1953 г. в София.
През 1984 г. завършва специалност „Текстил“ в класа на проф. Марин Върбанов и проф.
Васил Овчаров в НХА. Участва в общите художествени изложби на текстила през 80-те години
и в изложбите на секция „Текстил“ от 1990-те до 2009 г. Членува в СБХ от 1984 г., в групата
„Texart“ от 1990, в Есенния салон в Париж от 1990 г.; в „Cisst“, италиански център за изследване
на историята на текстила, Рим, от 1993 г.; в „Арелис“, асоциация за развитие и популяризиране на
френския текстил, Париж, от 1994 г.; в „Anpes“, национално сдружение на италианските художници и скулптори, Рим – почетен член от 1998 г.; в „Артемисион & В“, Горлиц, Германия, от 1999 г.; в
„Women in Textile Art“, Маями и Мадрид, от 2001; член на Папската академия „Тиберина“, Рим – от
2002 г.; от 2007 г. е директор и консултант на българската секция на международната асоциация
„Texfilart“, основана заедно с Таня Калимерова, и др.
В продължение на два мандата е секретар на секция „Текстил“.
През 1994 г. печели конкурса на Съюза на българските художници за резиденция в Cité
Internationale des arts, Париж.
Представя множество самостоятелни изложби: през 1990 г. в замъка „Испански форт“,
Л’Акуила, Италия; през 1992 г. в комплекса „Сан Микеле а Рипа“ под патронажа на Министерството на духовните ценности, Рим; през 1994 г. в Градския музей на Анцио, Италия; през 1996
г. в НГЧИ и галерия „Стълбата“, София; през 1996 г. в „Ла Галерия“ и „Ил Пунто ди Сволта“, Рим;
през 1997 г. в мултимедиен център „Диагонале“, Палацо Ронданини, Рим; през 1998 г. в галерия
„Солерс“, София; през 2007 г. в Art Center „Алтера“, София, и др.
Открива свои изложби в някои от най-престижните музеи в Рим: през 2005 г. в зала „Клементина“, Министерство на духовните ценности, Палацо Валентини, през 2010 г. в Национален
музей „Замък Сант Анджело“, през 2011 г. в Палацо Мафеи – Марескоти, през 2012 г. в базиликата
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„Сан Клементе“, в библиотека „Крочиера“, Министерство на духовните ценности, през 2015 г. в
музея „Ара Пачис“ и галерия „Спацио 40“ и др.
За творчеството си получава следните награди: „Сребърен медал“ от област Рим, Италия,
1992 г.; награда от Съюза на българските художници, 1994 г.; „Специална награда за стил“ от II
конкурс „Дженацано“, Италия, 1997 г. и др.
Маруся Калимерова казваше, че текстилното изкуство притежава чист език и способност
само да поражда своята конструкция. В произведенията си предпочиташе да съчетава естествени
текстилни материали (козина, вълна, памук, сизал, коприна, рафия) и нетипичните за текстилното
изкуство (хартия, медни жици, бамбук, дърво, камъни), използваше класически тъкачни техники,
но създаде и авторска техника за триизмерни текстилни произведения.
По характер някои от нейните творби се доближават до меката скулптура, а други – до инсталацията. Произведенията ѝ свързват миналото с настоящето и, както тя сама казваше, „разказват приказки от стари времена“, като същевременно са изпълнени с „емоцията на днешния ден“.
Маруся се стараеше да запази чистотата на текстилния език дори в случаите, когато използваше нетипични техники и материали. В работата си беше водена от идеята за изтъкване на
специфичните качества на материята, на характерната топлина на текстила.
Тя отдаваше първостепенно значение на връзката на изкуството с българските национални
традиции, защото според нея именно тази връзка придава характер на творчеството, затова
чувстваше необходимост да интерпретира свободно същите тези традиции и утвърдените в практиката техники и материали.
Произведенията ѝ по оригинален и подчертано емоционален начин съчетават идеи, форми и
пространствени подредби и осъществяват смисловата връзка, моста между настоящето, миналото
и бъдещето.
Лаура Димитрова
НАЧАЛОТО НА ПАМЕТТА – ИЗЛОЖБА НА АНТОН ГОШЕВ
В изложбата в галерия „Гешов“ (9 – 30.11.2017) участват дванадесет платна живопис, от
които десет са създадени през 2017 г., едно – 2015 г. и две – 2008 г. Избрахме този вариант на
експозицията, за да се откроят новите посоки във визуалните хрумвания на художника. Срещаме
се с един съвременен артист, който е изминал пътя от преодоляванията на влиянията до искреността и творческата освободеност. Антон Гошев показва фин усет за съвременността и цялата
стихийност на времето, в което живеем. Може би работите от настоящата експозиция могат да
бъдат мислени през ключа на този диалог между стихийното на съвремието и метафизиката, които ни спасяват като мечтатели, свободни хора и творци. Така поставена, темата на експозицията
има отношение към херменевтиката, доколкото паметта ни е определяща за начина и обема, в
който възприемаме заобикалящото ни.
В работите си Антон Гошев се опитва да визуализира представите си за онова, което помним.
То много наподобява сюрреалистичните сюжети в сънищата. Паметта и сънят са населени със
странни същества, имат особена метафизика на пространства, граници, време. Размишлението за
началото на паметта някак естествено ни отвежда до индивидуалното и колективното безсъзнателно на К. Г. Юнг. Визуалните образи напомнят трансформации на архетипи, въобще на онези фундаменти на индивидуалното безсъзнателно, които са изначални, вродени, но изтласкани и забравени.
Художникът визуализира изначалната памет като тъмна, непрогледна и неразгадаема материя
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в черно, която излъчва непрестанно своите
импулси, контролира
и трансформира възприятията ни.
Заглавията
на
работите на Антон
Гошев „Триумфът на
рибарите“, „В себе
си, утрото и дъжда“,
„Хвърчило над плажа“,
„Крайбрежно известени пространства“ са в
ключа на сюрреалистичните приключения
на въображението на
артиста. Визуалните
образи насочват към
едно колебливо присъствие на обичайните значения, към утаяване на съвременния
Антон Гошев – из изложбата
контекст и опитите за
освобождаване от зависимости, предразсъдъци, суети, към лекота. Дали това не е паметта на хвърчилото – един всеприсъстващ визуален
обект в представената експозиция. Хвърчилата заместват и един поглед отгоре, надпоставеност,
която дарява нова перспектива към обичайното. Една от отличителните особености на тази живопис е опитът да се покажат „нещата“ от повече възможни ракурси, стремежът към умножаване
на гледните точки, което се разчита в деформациите, трансформациите, безформеността и сюрреалистичните причудливости. Работата с цвета и фактурата, акцентите върху визуализация на
сянката създават обеми и увличат гледащия към пътешествие из лабиринти от чувства, спомени
и блянове. Паметта е ключът към нашата индивидуалност, а ние сме херменевтичен продукт на
диалога между паметта и свободата на ума, сърцето и сетивата. Приятно пътуване с платната на
Антон Гошев, а защо не и съдбовно пристрастяване към някои от тях.
Валентина Маринова
ПОСЛАНИЯ С НЕЖНОСТ
Огледални водни повърхности, отражения, заснежени хоризонти, игра на светлина и сенки, натюрморти, портрети... Всичко това олицетворява нежността, с която художничката Селма
Тодорова претворява света около нея върху белия лист. „С*Нежност“ е озаглавила и новата си
изложба, която подреди в столичната галерия „Абсент“ от 7 до 21 ноември.
По случай своята 55-годишнина авторката показа творби, повечето от които са правени през
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изминалата година, но има и
такива, които са участвали в
различни международни изложби и биеналета: Световно
триенале на акварела – Сеул,
Корея, 2015; Международна
изложба „Urbino in Aquarello”
– Италия, 2017; наградени
картини на Международно
биенале на акварела – Хуа
Хин, Тайланд, 2016, и конкурс на СБХ за специализация в Сите де-з-ар – Париж
през 2018 г. В рамките на
изложбата беше организиран
и майсторски клас на тема
„Портрет с акварел“. Най-добрите творби от него бяха
отличени с награди. Това е
един добър пример на приемственост и желание за споделяне и обмен на опит, който
заслужава адмирации.
Селма Тодорова – Вики
За изложбата си Селма
подбира само акварели от
различни жанрове – пейзажи, натюрморти, портрети, дори илюстрации. Затова се и доверява на
галерия „Абсент“ като място, ориентирано изцяло към автори, работещи в тази техника. За тези,
които следят творчеството на Селма Тодорова, не е тайна нейното увлечение към акварела – тя
е организатор на Международното триенале на акварела, което се проведе за първи път през
2016 г. във Варна. Обменът на опит и познанствата, които тя осъществява по време на участията
си в международни изложби, биеналета, уъркшопове и мастър класове, са безценен катализатор
към нови търсения и усъвършенстване на нови техники. Всичко това е един неспирен процес на
учене и оформяне на собствен стил, който продължава, докато продължава и самият творчески
акт. Виждаме го и в творбите ѝ – все по-смели, по-изящни, по-майсторски. Но и все така заредени
с нежността, която тя самата носи.
Произведенията са създадени посредством различни техники на полагане на акварела, което позволява на авторката да разгърне изцяло потенциала на акварелното изкуство – като начин
на полагане на боята и взаимодействието ѝ с листа и водата. Изборът на техника се предполага
и от сюжета: някои от пейзажите са изпълнени „ала прима“ или мокро в мокро, по-детайлните
композиции като портретите – върху сух лист или комбинация между двете, при която детайлите
се нанасят допълнително върху изсъхналата вече повърхност. Художничката владее всички тези
похвати и умело преценява кой кога да използва, така че да постигне желаното въздействие
върху зрителя. А то е усещането за нежност и ефирност, които винаги са били водещо послание
в творчеството на Селма Тодорова.
Румена Калчева

46
СБХ бюлетин брой
06/2017

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА
ГРУПА XXL. МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ НА ЕДИН КОНТРАКУЛТУРЕН РАЗКАЗ
НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ, 28.11.2017 – 18.02.2018
Ролята си на водеща музейна институция
Националната галерия изпълнява не само в сферата
на опазване на културното
наследство и памет, но и
като участник в съвременните процеси и партньор
на художниците. Една от
основните ѝ социални и
културни функции е да
следи, изучава и представя
изкуството на днешния ден
в контекста и логиката на
процесите, определящи цялостния облик на визуалната ни култура. Галерията
притежава необходимия
ресурс да се превърне в
център, инициатор и провокатор на събития с висок индекс на обществено
въздействие.
Пореден пример в
тази посока е изложбата „Група ХХL. Минало и
настояще на един контракултурен разказ“. Лошите момчета на 90-те се
завръщат – смели, екстравагантни, космополитни,
този път в залите на бившия царски дворец. Необичайно за българските
нрави е, че години наред
групата се събира и показва произведенията си
заедно.
Всеки един от авторите има успешна артистична кариера. Някои
работят в чужбина, други
съчетават творчеството с

Иван Кюранов – Бъкингамският дворец

Георги Тушев – Карта на Самбу и Пуерто Индио
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Свилен Стефанов – Тъга по изгубената модерност

Георги Ружев – D.I.Y. addiction, XXI в.
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академичната работа, трети се изявяват самостоятелно в България. Техни
произведения се намират
в музеи и частни колекции.
Още като студенти
те навлизат радикално и
безцеремонно в общественото
пространство.
Време е творчеството им
отново да бъде разгледано с по-обективен поглед,
избистрен от филтъра на
емоцията и екстравагантния дух на 90-те. Експозицията в Националната
галерия не представлява
реконструкция на явлението ХХL – това би било
мащабна възстановка на
десетки
произведения,
някои от които вече не
съществуват. А и те бяха
само част от едно цялостно радикално поведение.
Изложбата представлява опит за осмисляне на
промяната, която то пре-

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА
дизвика в съвременното
българско изкуство от
1994 г. насам. Промяната
на пластичния език провокира и дефинира различни публики и реакции.
От възторг до пълно отрицание. Както всеки подобен експеримент.
Такъв тип експозиция поставя много въпроси. Близо 20 години покъсно – авторите още ли
са радикални и смели, или
влязоха в зоната на комфорта и рутината? Дали
тези, които работят извън България, са толкова
провокативни и актуални,
както бяха тук? Как звуГенади Гатев – Френска абстракция, хаплогрупи
чат работите им от 1994 г.
днес – дали ги възприемаме с носталгия по 90-те, или наистина и днес защитават художествената си стойност? Отговорите
на тези въпроси са субективни. Но е факт – появата на ХХL промени картината на художествения
контекст у нас.
Съпътстващата програма към експозицията е планирана в рамките на два месеца и включва събития (самостоятелни изложби, лекции, разговори с художници, прожекции на филми), обединени от основната цел – изследването и представянето на явлението ХХL и влиянието му
върху българския художествен живот през последните две десетилетия, както и по-задълбочени
изследвания на творчеството на отделни автори от групата.
Сузана Каранфилова
ЛЮБЕН ЗИДАРОВ – АКТУАЛЕН ПОРТРЕТ
Любен Зидаров изпраща 2017 година с нови редове в творческата си биография. Към илюстрациите му към две нови книги – „Пчелица“ от Анатол Франс и „Добре че умря Джузепе“ от
Антон Стайков, и представянето им в галерия „Арт алея“ в София ще добавим и няколко задгранични изяви.
Изложбата на Любен Зидаров в Българския културен център в Париж (23 ноември – 19
януари 2018) включва над 30 акварела и маслени картини, създадени след 1990 г., и е наречена
от автора си „Двоен калейдоскоп“, защото произведенията тематично се концентрират около
артистичната реакция на художника, от една страна, към мрачните спомени от тоталитарния период и от друга – към неосъществените надежди на прехода. Както винаги, част от посланията
са изречени чрез художествения език на ироничните и самоиронични зидаровски автопортрети.
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„Двоен калейдоскоп“ е
среща на два погледа, мистично пресичащи се през
времето, местата и събитията. Единият е отправен с любопитство към неизвестното
бъдеще преди повече от 70
години от един начеващ млад
художник с вяра в мечтите,
таланта и дисциплината. Другият е обърнат назад към
изживяното от един почти
94-годишен творец с опита
на цяла вселена от случки,
съдби и произведения и със
смелостта да превърне в насмешка безнадеждността на
Постер за изложбата на Любен Зидаров „Двоен калейдоскоп“
една половинвековна диктатура на посредствеността. Фрагменти, кадри, идеи и заблуждения, добро и лошо, трагично и комично, спомени и настояще се размесват в забавна приказка, в притчата на живота, разбираема
само за публика със способност да усети мъдростта на обичайното, спотаена зад всяко превъртане на малките цветни камъчета от калейдоскопа на дните.
Любен Зидаров е едно най-известните и влиятелни имена в изкуството на модерната българска илюстрация, създал образния еквивалент на стотици произведения на световната и българската детско-юношеска литература, както и на тази за възрастни, сред които Андерсеновите и
Хофмановите приказки, „Хиляда и една нощ“, произведения на Карл Май, Майн Рид, Жул Верн, Р.
Л. Стивънсън, Александър Дюма, Оскар Уайлд, Никос Казандзакис, П. К. Яворов, Николай Райнов,
Ангел Каралийчев, Асен Разцветников. След творчески престой в Сите де-з-ар в Париж през 1977
г. художникът се завръща към маслената живопис и акварела, като развива свой неподражаем
изобразителен стил, натоварен с хумор, сарказъм, ирония и самоирония, със способност за разкази в образ и поетика в цвят и обогатен със спокойната мъдрост на седем десетилетия артистично
творчество.
Ежегодният панаир на книгата във Франкфурт е от най-големите и престижни форуми в
света. Българският щанд представя творчеството на Любен Зидаров. Вече превърналите се в
класически илюстрации към „Андерсенови приказки, „Островът на съкровищата“, „Чичо Томовата
колиба“, „Принцът и просякът“ и „Фарът на края на света“ са подбрани от самия илюстратор.
По традиция на Франкфуртския панаир се обявяват избраните от шведския комитет номинации за „Евереста“ на международни отличия в областта на детската литература Astrid Lindgren
Memorial Award, която наричат още Малкият Нобел. Българският илюстратор е номиниран за
втори път, а крайният избор ще бъде съобщен по време на международния панаир на детската
книга в Болоня през 2018 г.
В края на 2017 г. Андерсеновите приказки, илюстрирани от Любен Зидаров, бяха издадени в
Китай. За това как издателят открива автора и за работата по книгата ще научите в следващия
бюлетин.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА МАЛКИЯ ФОРМАТ
В софийската галерия „Астри“ е подредена 16-ата годишна изложба живопис „Формат
30/30“. Този път галеристката Вихра Пешева е аранжирала произведения на седемдесет художници, всеки от които е поканен лично от нея. Участниците са от различни поколения. С някои от
тях тя работи още от първото издание на изложбата през 2002 г. Други, като Явор Костадинов,
наскоро са завършили бакалавърска степен.
Широкият жанрово-тематичен диапазон между колоритни природни и архитектурни пейзажи, интериори, портрети и абстрактни композиции изразява темперамента и артистичната чувствителност на всеки от творците. Някои от произведенията са изпълнени в духа на реалистичната
тонално-линейна хармония, а други провокират с динамика и с енергия, характерни за абстрактния експресионизъм.
Изложбата „Формат 30/30“ се отличава с широки стилистични измерения, които същевременно са обединени в единен внушителен ритъм, типичен например за морската вълна – в случая
вълната на динамичното ни многолико съвременно изобразително изкуство.
Успехът на поредното
издание на тази традиционна експозиция е убедителен
контрапункт на налаганата
голямоформатна
живопис.
Изложбата „Формат 30/30“
ни напомня, че стойностното изкуство, включително и
живописта, не се измерва на
квадратен метър. Пример за
това е участието тук на автори като Светлин Русев, Станислав Памукчиев, Десислава
Минчева, Любен Генов и др.
Дори в малкия мащаб достатъчно ясно се открояват техните индивидуалности, както
и специфичната изразителност на художествено-естетическите им послания.
Можем да приемем,
че при зададено условие
за живопис с формат 30/30
метафоричната агресия на
Нели Пенчева – На прозореца
живописното платно спрямо
пространството е елиминирана или е преодоляна. Очевидно е желанието на художниците да
бъдат съпричастни към идеята на галеристката Вихра Пешева, която доказва недвусмислено, че
и малкият формат в камерно галерийно пространство може пълноценно да представи индивидуалността на всеки артист.
Йонко Бонов
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СКУЛПТОРЪТ ЕМИЛ ПОПОВ

© Ани Петрова

„Скулптурата е истина, за разлика от нея, живописта е сън. Една скулптурна колона
може да ме покори, да ме накара да коленича пред нея, тя присъства осезаемо, тя е тук.
Напротив, дори и най-прекрасната живопис е роман, сън на съня.“
Й. Г. Хердер
Насред постхуманизма скулптурата започва
да се превръща в медия с
подценен потенциал, чиито
традиционни характеристики – пластичност, иконичност и т.н., рядко имат
пълноценно разгръщане
в изложбените зали и в
публичното пространство.
Ако припомним сравнението между изкуствата,
актуално от Леонардо насам, трябва да отбележим,
че за разлика от образа,
скулптурният обект не е
жертва на масова инфлация, девалвиране и репроЕмил Попов – Вик
дуциране. За разбирането
му все още са необходими
повече сетива от зрението, така че хаптичното ни битие, редуцирано до екрана, има шанс да еволюира по принуда. Скулптурата в нейната класическа триизмерна и близка до природата форма
продължава съществуването си противно на концептуалния мейнстрийм и дискретно все още се
уповава на „майсторството“, на „ръката“. Освен това не толерира особено разказа, който често
свежда изобразителното до едно необходимо зло. Вероятно има и повече аргументи и обнадеждаващо зачестяват търсенията най-напред в средите на авторите, не само тези, които предефинират художествените ѝ средства, а и т.нар. традиционалисти. Наред с организираната от СБХ
изложба със съпътстващия я дебат трябва да се споменат и усилията през последната година на
колегите от Депо Скулптура, които насочват общественото внимание към темата с поредица от
инициативи. Така или иначе, месец ноември беше белязан от запомнящи се скулптурни изложби.
Най-важните бяха на Емил Попов. На 2 ноември той откри своите „Скулптури“ в галерия
„Българи“, изложба, която, за разлика от миналогодишната в галерия „Ракурси“, не кръжи около определена тема, а го представя в познатото амплоа – сериите коне, бичета, майчинство и
други отвеждат в т.нар. дълго време. Прозаични на пръв поглед мотиви са трансформирани в
архетипни образи – Вълчицата, кърмеща малките си, чийто прототип е селското куче... В отделно
помещение са разположени агнецът на пиедестал и Авел.
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По-малко от седмица
след това, на 8 ноември,
се откри друга изложба
на Емил Попов, с ретроспективен характер, в Артцентър Плевен. Авторът я
определя като посвещение
на своите учители и сред
32-те творби е изложил
портретите на Константин
Павлов, на родителите си,
на гимназиалния учител
Йордан Ресански, на Златю
Бояджиев, Илия Бешков,
Йордан Радичков, Ванга.
Наред с тях познатите животни се срещат с женски
фигури с различни формати – от големите теракотени къпещи се до идолите.
Първите
модерни
разсъждения за скулптурата са на Йохан Готфрид
фон Хердер, който настоява, че качеството на изкуството се премерва с
отношението му към природата. Негово е и понятието пластично и въпреки
че се отнася към античния канон, определението
му звучи по-актуално от
всякога – пластичното не
е вид изкуство, а еволюционно-историческа възможност за възприятие,
Емил Попов – Авел
която се предоставя на
човешките сетива. В тази
връзка, дори и далеч от канона, можем да приемем човешката фигура и портрета в скулптурата
за критерии и идентификация, за валидно и защитимо средство за аргументация. Такъв е и Емил
Попов по отношение на портретите в изложбата. Фигурите носят повече от физиономична характеристика, говорят както с мащаба, така и с особеното ограничаване до три четвърти и липсата
на постамент. Няма патетика, сантимент; изглежда, сякаш са правени единствено за да удължат
контакта с близките хора или спомена, който са оставили.
Идолите и женските тела, а също и животните, изпращат в реалността, в която изкуствата са далеч от подразделенията си, а човек оформя себе си и средата си с ръцете си, според

© Ани Петрова
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умението си, в един гезамткунстверк, т.е. благоговейно разполага своите
изработки в общия ансамбъл на природата, вижда
ги достойни за голямото
творение. Може би в един
твърде идеализиращ и
изпълнен с респект към
българската действителност ракурс това може да
е „селото“, с което Емил
Попов обикновено не
пропуска да се обвърже.
Селото като остатък от
истинската общинност, от
съвършената свързаност
между човека и природата. Същата обсесия се
отнася и до майчинството,
любовта, семейството, а
пренасянето ѝ в изложбената зала „е добре обмислен отговор на това, което
природата само понякога
Емил Попов – Биче
ни позволява да зърнем
съвсем за кратко“ (J. Berger). Работата в материала при Емил Попов прилича на генетично
заложена необходимост, придружаваща процесите на живота; обектите съдържат неизменни
основания за своите форми и контури. Всъщност формата едва ли е толкова предопределена,
колкото нуждата от създаване на присъствия в един процес на движение в органичната творческа среда, в избора на инструмент и материал и пресъздаването по подобие на древните –
адресирането на човешкото желание към природата или, както се разбира, висшия свят. Според
теорията на ранното изкуство фигурата, идолът получава пиедестал или става сакрална едва
когато човек се отдели от общата среда на вътрешно и външно пространство, еманципира се от
природата. Тези на Емил Попов определено са част от единната среда, зрителят общува с тях
като с атрибути на световния интимитет на формата. Женските форми са пределно концентрирани, без да позволяват изплъзване в конкретика или детайлност. В тях се търси въздействието,
изразителността, които се превеждат в интензивност и присъствие, обемите са плътни, невинаги
стилизирани, жестовете се формулират с подсилени и вариращи в името на експресията свръзки. Възприемането на пространствените, тактилни, семантични качества на материала, идеята
и преобразуването му в обект са подчинени на уникалната авторска и човешка емпатия – към
движението, към формата, към темата. Освен това изложбите на Емил Попов умело се разполагат в пространството, фигурите са аранжирани сценографски и това особено добре се вижда в
последните две изложби – в галерия „Българи“ цареше семантичен порядък с вътрешен сюжетен ход, а в Плевен работите са групирани тематично и въпреки това не е изгубен смисловият
континуитет.
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Емил Попов се е посветил на дългото време и това може да се разбира като анонимно
реконструиране на връзките – с миналото, с царствата на животните и растенията, антипод на
разпиляването. В този дух е инициативата преди години заедно със своите студенти да възстанови църквата в родното си село Мали Дрен – събираческа, колективна, доброволческа. Символ на
дългото време сигурно е и реката, която го свързва с Индия, където е оставил множество творби.
Същото това време вероятно е нуждата от емоционална свързаност, пребиваването сред близките, физически присъстващи или не, връзката с родното място, усещане за насищане и цялост,
което и Джакомети наричал своя необходима жизнена среда.
Освен в човешкия мащаб във фигуралните работи Емил Попов се е наложил и със своите монументални решения, в които следва принципите на пространствеността и изразните му
средства са различни. Най-новото попълнение в градската среда е монтираният след изложбата
„Проекти и други“ пред НДК конник.
Ателието, делото и изложбите на Емил Попов продължават, базирани са в Мали Дрен.
Галина Декова

Изложбата е озаглавена „Скулптури“. Хората
избират какви ли не названия – патетични, иронични,
метафорични... „Скулптури“
въвежда със скромност,
авторът Емил Попов оставя зрителя да влезе и
разгледа неподготвен, сам
със своите въпроси, със
скулптурите и с кратките,
съвсем конкретни наименования на всяка от тях.
Наименования, които също
така, както и сътвореното от него, са сведени до
първичния импулс. Ако в
началото е било словото,
Емил Попов – Бик
първо се появили думите,
за да изрекат и да посочат
най-важното, онова, заради което едно или друго изплува от мрака на нищото.
Майчинство – кучка с кученца. Тялото ѝ е неподвижно, малка сграда за закрила, издигната
върху четирите ѝ крака-колони, главата е приведена, това е стойката, когато си примирен, изчакваш, служиш. Това е всичко, което имат двете палета, които кърми – закрила, навес като стряха
и гърдите с мляко. Всичко е сведено до най-важното – майката е тук, за да нахрани детето, за да
оцелее – в това е въплътен целият смисъл на тяхното съществуване. Фокусът на внимание е вър-
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ВЪПРОСИ СЛЕД СЪТВОРЕНИЕТО
ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРИ НА ЕМИЛ ПОПОВ В ГАЛЕРИЯ „БЪЛГАРИ“
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ху крехката фигура от три създания, майката и двете невръстни, приютени под стряхата
ѝ. За останалото знаем – светът е огромен,
враждебен и ако не, то поне безразличен. Tе
имат само себе си, за да оцелеят.
И ето по-нататък Близнаците – две човешки деца, две момченца, едва оформени от
глината, едва омесени и недоомесени от природата, но вече се надигат, подобно на птичетата в гнездото и на новородените животни в
очакване на тази, която ще ги поеме, за да ги
нахрани и да ги закриля. Без нея изглеждат
като самата безпределна самота, захвърлени сред пустошта. Но ето, идва вълчицата и
Рим ще бъде съграден... Близнаците от глина
вече напомнят първообраза на Ромул и Рем,
приютени от Капитолийската вълчица, но тук
все още са сами, ненамерени. Тя ще дойде и
по-късно... По-късно близнаците пораснали,
Ромул убил Рем, придобил властта и станал
велик завоевател.
Тези скулптури привлякоха погледа ми
още с влизането в галерията. От тук нататък
откривах нещо от тях във всички останали.
Обемните, обобщени фигури са цялостни,
монолитни и само отделни детайли свидетелстват за същественото, за неповторимата
Емил Попов – Кон в бяг
отлика. Създания на своя господ, творил ги е
набързо, влагайки в тях най-общо идеята си с подръчни материали. Не са „изваяни“, материята е
натрупвана със замах и ритъм, на едри тласъци. Материалът сам концентрира в себе си най-важното и прави формата неповторима. Всяка фигура е своеобразен изказ на съществото – животно
или човек, или целостта на сливането между ездач и кон. Те са такива, каквито са създадени,
всяко същество е и самото си предназначение, това, заради което е създадено в света.
Жената – пътят между два вика. „Вик I“ и „Вик II“ – двете фигури са напрегнали телата си,
едната в приемане, другата в изтласкване, устните са закръглени, пропускайки въздушната струя
на вика – вик на екстаз от момента на зачеването, вик на болката при раждането, но и тази болка
е екстатична. Двете зенитни точки, останалото – служене на другия.
Кон в покой или изправен на задните крака, или в бяг... Два коня в изправен стоеж, разликата е само в положението на главата, сведена ниско надолу или издигната рязко нагоре.
Несъизмеримо по-голяма е разликата в изживяването, в примирението и в устрема, различни по
качество са тези напрежения, затворени в неподвижното тяло. В едната позиция няма очакване,
в другата всичко предстои и започва сега... Във всяка от скулптурите в тази изложба е затаен
някакъв импулс, фигурата е статична и все пак нещо подсказва предстоящия жест, както и напрежение на очакването.
Символиката на Бика е мъжката оплодителна сила, тя е пренесена към царя и бога, а самият
бик е превърнат в жертвено животно. Скулптурите на бика тук внушават представа за стаена
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мощ, затишие, върху пропорционално късите крака
се крепи огромна маса и в цялата тази натрупана
тежка плът се различават нюансите на движението. И някаква безпомощност – дали привнасям този
смисъл, защото и с това мощно създание разполага
човекът?
Животното е загадка. То крие в затворената
форма непознаваем за нас свой свят.
Авел и овнето – поставени са заедно в най-тясното пространство на галерията, интимно оставаш с
тях, сякаш си пред олтар. Авел, пастирът, седнал с
малка флейта в ръка, се грижи за стадото си. До неговата е поставена скулптурата на овнето, същото,
което Авел ще принесе в жертва на Бога. Бог ще остане доволен от жертвоприношението, но не толкова доволен от приношението на земеделеца Каин. И
ето че от завист Каин ще убие Авел. И ще се знае во
веки веков, че Каин е първият, извършил престъпление. В библейската версия Авел ще бъде първият
мъченик. Но нали първо е пожертвано овнето? Авел
е седнал, но не е в покой, тялото му е леко наведено
напред, като че ли преди изправяне, изразът на лицето е затворен, без видим израз на вътрешно движение и все пак нещо загатва напрежение. Той все
още държи флейтата, с която е свирил на овнето по
време на паша, а след малко в ръката му ще бъде
ножът. Този „разказ“ вероятно не би протекъл така,
ако фигурите не бяха отделени и подредени една до
друга, но за това си мислех, докато гледах пастира
с флейтата и добре охраненото животно, още дете,
за което той доскоро се е грижил. Очите им са много
подобни – кръгли отверстия, в които сякаш предварително е застинала уплахата, подобни са и според
онова, което знаех, че ще се случи с двамата под
безгрижния поглед на създателя им. Историята ще
Емил Попов – Кон
се повтори с двамата братя и ще се повтаря и преповтаря през времето... Първообраз на братоубийството, на опита, последван от онези две бебета близнаци Ромул и пожертвания Рем. (Ето какво
наследство получил Ромул от семето на баща си, войнствения бог Марс).
Вървя през малките, сепарирани пространства на тази галерия, въвеждащи едно към друго
като разказ, все повече се разтварят пред мен времето и пространството, оставам сама с животното и човека и тяхната участ да са създадени такива, каквито са. Да създаваш образи е равностойно да изграждаш свят, в този свят Емил Попов задава своите въпроси, останали без отговор
след Сътворението – с обич и съчувствие към създанието, на което е вдъхнат живот.
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Анна Топалджикова
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От 16 ноември до 10 декември 2017 г. столичната галерия „Арт алея“ бе домакин на V форум
малки графични форми – София 2017, организирани от секция „Графика и илюстрация“ към
СБХ. Награда за цялостно представяне (плакет,
посветен на Стефан Марков + парична награда, осигурена от галерия „Финес“) получи Стефан Стефанов. Наградата за млад автор на СБХ
(плакет, посветен на Стефан Марков + парична
награда) – Гергана Иванова. Почетни дипломи
за Димитър Йовчев, Златка Яръмова, Калина
Миланова и Емилия Емилова.

рожден ден с изложба в галерия „Форум“, София. Ретроспекцията се нарича „Свещени съдове“ и бе открита на 1 ноември.
Учредената през 2016 г. фондация „Никола Гюзелев“ връчва годишна международна награда
за високи постижения в оперното изкуство и в
сценографията. През 2016 г. с нея е удостоен
Радостин Чомаков. За 2017 г. наградата (плакет, изработен от Богомил Николов) бе дадена
на изтъкнатия сценограф Красимир Вълканов.
През ноември 2017 г. в с. Рударци се състоя
международният пленер „Коледа“. Организатор
е народно читалище „Зуница“ в Радомир. Участваха художниците Данаил Атанасов и Ангел
Атанасов от Перник, Петър Беляшки и Магдалена Колева от Пловдив, Венера Константинова,
Николай Алексиев, Цветан Стоянов и Венцислав
Илиев от София, Антон Гошев от Благоевград,
Георги Андонов от Кюстендил и Данчо Ордев от
Скопие. Творбите от пленера бяха показани във
„VIP gallery“ в Перник.

Гергана Иванова – Биполярност

На 9 декември фоайето на четвъртия етаж в
галерията на СБХ грейна с пъстротата на фолклорната украса за женска глава и слънчевия
символ в образа на петела. Изложбата „Моми
и петли“ на Ателие „Приказен свят“ с ръководител Татяна Антонова представи 85 творби на
деца на възраст от 5 до 16 години, изпълнени в
различни техники. На откриването бяха раздадени и получените до момента близо 80 награди
от Азербайджан, Аржентина, Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Финландия, Чехия, Япония и
България.
Живописецът Вълчан Петров отбеляза 70-ия си
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Венера Константинова – Рударци

„Домашен арест“, самостоятелна изложба на
Милена Савулева, бе открита на 15 декември
в Градската художествена галерия на Варна.

ХРОНИКА
Тридесетте живописни творби, създадени през
последната година, са изложени до 3 януари.

лава Стоянова, Виолета Апостолова и Юлия Лазаркова откриха изложба „Скитащи“ от проекта
„АРТикулации – визуални хроники“. Той се
реализира от катедра „Визуални изкуства“ към
Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет. Ръководител
на проекта е проф. д-р Бисера Вълева. Творческите интерпретации на авторите, подчинени на
темата, са изпълнени в живописна техника, графични отпечатъци, колажи, фотографии, както и
концептуални решения.

Милена Савулева – из изложбата

„Фрагменти и фантазии“ е мотото на съвместната изложба на Валентин Топалов и Илия Иванов в галерия „ЛИК“, София. В традиционната за
двамата автори съвместна изложба (29 ноември
– 19 декември) ВалентинТопалов представи 24
абстрактни платна, създадени в последната година. Илия Иванов показа 20 скулптурни творби в бронз, обединени в няколко цикъла, найголемият от които е „Галактически пейзажи“.

Илия Иванов – Галактически фрагмент

На 16 ноември 2017 г. в столичната галерия
„Етюд“ Бисера Вълева, Анна Цоловска, Венцис-

Бисера Вълева – Вратата 3

Арт събитието „Есенен салон“ във Велико
Търново се организира за поредна година от
Представителството на СБХ и общината, която
предоставя експозиционната площ. Изложбата,
продължила през целия декември, представи близо 200 творби на 96 автори – живопис,
скулптура, графика, рисунка, графичен дизайн,
илюстрация, арт инсталация, а за графичен дизайн и фотография бяха обособени специални
пространства. Една от целите на „Есенен салон
2017“ е привличането на млади креативни автори. С грамоти за дебют са отличени Дионисис
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Каламарас и Адриана Христова за живопис и
Мима Фльори за фотография. Награда за скулптура получи Гордана Малашев от Македония, за
живопис – Стефан Георгиев и Иванка Николова,
за графика – Христо Цацинов и Гергана Рахнева,
и за фотография – Димитър Евтимов.

Есенен салон, Велико Търново

Учител и неговите ученици си дават среща чрез
своите произведения в галерия „Резонанс“ в
Пловдив. Евгения Панчова (живопис и инсталации), Онник Каранфилян (графика), Светлозар
Чавдаров (скулптура), Стоян Куцев (неконвенционално изкуство) 35 години след завършване
на художественото училище за изящни и монументални изкуства „Цанко Лавренов“ в класа на
Любомир Самарджиев (1937 - 1999) посвещават
изложбата на своя учител с признанието за изключителната му роля в изграждането им като
личности и художници.

бе организирана от председателя на представителството, художника Богомил Благоев. Сред
участниците са: проф. Васил Вълев, проф. Панайот Панайотов, Димитър Касабов, Симеон Панайотов, Николай Янакиев, Коста Льондев, Илия
Илиев, Васил Соколов, Георги Георгиев, Слави
Тодоров, Евтим Постолов и арх. Младен Мирянов, проектирал галерията. С почит към паметта на живописците Митко Панайотов и Васил
Крапчански в експозицията бяха представени и
техни картини. Надяваме се след този достоен
годишен финал и през 2018 г. галерията да продължава да развива своята дейност и да гради
традиции в културата.
През октомври в софийската галерия „Българи“
Нина Русева показа своите живописни платна
под общото название „Терени“. Те носят енергията и динамичната мощ на земята, пречупени
през артистичната ѝ и човешка чувствителност.
Съзнателно води своите композиции към простота на пластичния израз и привидна суровост,
оставяйки на зрителя възможността да бъде
въвлечен в борбата на цветни контрасти, като
съумява да внуши истинността и безвремието
на материята. Изгражда живописните петна
като отломки от безкрая и ги извежда до личния критерий за завършеност.

Новоиздаденият албум с рисунки, графики и
живопис на Иван Нинов бе поводът авторът
да открие своя изложба в галерия „Нирвана“
на 20 ноември. „Далече от светската суета, от
временния и мимолетен свят на бохемските привидности, той винаги е бил близко до себе си, до
собствената си същност и природа, до собствения си пластичен свят.“ (Светлин Русев)
Нина Русева – из изложбата

През декември 2017 г. в галерия „Васил Крапчански“ в Сапарева баня бе открита годишната
изложба на художниците от представителството на СБХ в града. Галерията е създадена благодарение на дарението на Васил Крапчански,
включващо собствен имот и творби. Изложбата
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Анастас Карастоянов се счита за основоположник на българската фотография. Община Самоков съвместно с Историческия музей в града
учреди Национална награда за фотографско
изкуство на името на своя именит съгражданин.

ХРОНИКА
На 24 ноември в Художествената галерия в Самоков бе представена и финална изложба от 65
черно-бели фотографии на 41 автори, избрани
от постъпилите общо 317 творби в раздел черно-бяла фотография. Първият носител на приза
„Анастас Карастоянов“ е Милан Христев, втори е
Юлий Василев, на трето място е Златко Лалев.

жавани от частни колекции. Петър Змийчаров е
художник и илюстратор, прозаик и поет, куратор на няколко мащабни проекта, критик.

Столичната галерия „Пагане“ представи картини
на художника Иван Стратиев от 21 ноември до
11 ноември.

Петър Змийчаров – Автопортрет

Иван Стратиев – из изложбата

На 14 ноември в галерия „Интро“ в София бе открита изложба абстрактна живопис на Михаил
Лалов.

Откриването на нова галерия винаги е събитие
и неговото значение се проектира напред във
времето. На 19 декември на ул. „Кузман Шапкарев“ 9 в София, точно до Централна поща, отвори врати новата галерия за съвременно изкуство „Структура“ с първата си изложба „Форми
на съвместно съществуване“ – познати извън
границите на България български артисти и техни чуждестранни колеги, обединени от темата
за утопията на мултикултурализма. Създател и
директор на новата галерия е Мария Василева.

На 12 декември в галерията на Софийската филхармония Анатолий Станкулов откри изложбата си „Надбягване с птиците“., която включва
111 живописни рисунки.
На 5 декември в ХГ „Станислав Доспевски“ в
Пазарджик бе открита изложба в памет на изтъкнатия изкуствовед и преподавател Петър
Змийчаров (1961 – 2016) Експозицията включва
208 непоказвани негови творби, както и прите-

Михаил Новаков – Спящата Венера

61
брой

06/2017

СБХ бюлетин

IN MEMORIAM

МАРГАРИТА ТОМОВА (1945 – 2017)
Родена е в София. Завършва Художествената академия, специалност „Керамика“,
през 1970 г. при проф. Венко Колев. От 1981 г. участва във всички национални изложби
на приложното изкуство, както и в изложби в Германия, Русия, Италия, Франция. Член
на СБХ от 1983 г. Работи на свободна практика в сферата на декоративната керамика и
монументалните изкуства.

ДАНИЕЛА МАКСИМОВА (1964 – 2017)
Родена е в Русе. Завършва Художествената академия, специалност „Графика“, при
професорите Лиляна Русева и Галилей Симеонов. Член е на сдружение „Синя зона“, обединяващо художници с физически увреждания. Въпреки трудностите тя работи активно
в ателието си, участва в пленери и изложби в България и в чужбина, посещава изявите
на свои колеги.
Нейни творби са притежание на Националната галерия, ХГ – Русе, Български културен център – Ню Йорк, частни колекции в София, Русе, Виена.

ТАШКО ПОПОВ (1948 – 2017)
Ташко Попов е роден на 15 март 1948 г. в гр. Ямбол. Работи в областта на плаката,
графичния знак, шрифта, живописта. През 1983 г. завършва „Плакат“ в Художествената
академия при проф. Александър Поплилов; специализира шрифт при проф. Васил Йончев.
Участва в националните изложби на приложната графика, в биеналета на театралния
и на политическия плакат в Димитровград, Москва, Бърно, Мексико и Лахти. Носител на
национални и международни награди в областта на плаката и графичния знак. От 1990 г.
преподава в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ Сливен.
Има над 20 самостоятелни изложби живопис, рисунка и пластика. Носител е на Първата награда на името на Жорж Папазов.

ПАВЛИНА МИТРЕВА (1933 – 2017)
Родена е в София. През 1958 г. завършва Художествената академия, специалност
„Сценография“, при професорите Иван Пенков и Георги Каракашев. Член е на СБХ, секция „Текстил“ от 1972 г.
Автор е на монографията „Самоковска везба“, на десетки научни публикации по проблеми на възрожденското народно творчество и приложните изкуства.
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ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА (1920 – 2017)
Родена е в София. Завършва „История на изкуството“ във Виенския университет през 1948 г., като преди това е следвала в Мюнхен и Прага. Член е на СБХ от
1976 г. Работи в Националната художествена галерия от 1968 г. в продължение
на 15 години като уредник, завежда отдел „Българско Възраждане“, както и отдел
„Чуждестранно изкуство“.
Автор е на статии с научноизследователски характер за българското и чуждестранното изкуство, на монографии за Добри Добрев и Никола Пусен. Сътрудничи в Института по изкуствознание към БАН, в издателство „Български художник“.

МАЯ ГОЕВА (1953 – 2017)
Родена е в Бургас в семейството на художниците Владимир и Елза Гоеви.
През 1977 г. завършва изкуствознание в Художествената академия. Член на СБХ
от 1981 г. Работи като уредник в СГХГ, в галерията на Министерството на финансите, в Националната галерия за чуждестранно изкуство. Автор е на книгата „Испанска графика от фонда на НГЧИ“ и е съавтор на „Испански художници“.

ЧАВДАР МАНОЛОВ (1943 – 2017)
Роден е в София. Учи в Художествената академия, специалност „Керамика“,
при проф. Венко Колев, след това завършва скулптура в Дамаск, Сирия, при проф.
Стою Тодоров. Работи в областта на монументалните изкуства в творчески тандем със съпругата си Вера Манолова. За постиженията им в областта на кристалното стъкло, внедрено в производството, им е присъдена награда „Златни ръце“.

МАРУСЯ КАЛИМЕРОВА (1953 – 2017)
На 25 ноември в Рим почина Маруся Калимерова.
Родена е в София. Завършва Художествената академия, специалност „Текстил“, при професорите Марин Върбанов и Васил Овчаров. Постиженията ѝ в
съвременния текстил са съизмерими със световните върхове на това нелеко
изкуство. Тя в нито един момент не се предаде на житейските изпитания и на
комерсиалните съблазни. Маруся оставя богато творческо наследство – много
текстилни пана, пластики, инсталации, колажи, а в душите на всички, които я познаваха, остави спомена за вечно усмихнатия, озарен с оптимизъм приятел.
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СЛАВИ ДОНЧЕВ (1926 – 2017)
Роден в преславското село Златар. Средното си образование завършва в град Преслав. През 1959 г. се дипломира със специалност „Скулптура“ в Художествената академия, където учи при проф. Любомир Далчев. Слави Дончев оставя наследство от фигурални композиции и портрети – област, особено характерна за неговото творчество.
През 1974 г. той получава Голямата награда на СБХ за скулптура „Иван Лазаров“.

ДАРИЯ ВАСИЛЯНСКА (1928 – 2017)
Присъствието на Дария Василянска в художествения живот е било винаги забележимо. До последните си творби тя съхранява детински чистия си, увличащ възторг от
живота и природата. Родена е във Варна. Завършва живопис в Художествената академия
в класа на проф. Илия Петров. Още с първите си живописни творби в края на 50-те и
през 60-те години на миналия век тя попада в тенденцията на неопримитивизма, свързван с попарта и експресионизма; определят я като нова и различна. Многобройни са
участията ѝ в национални изложби, в задгранични представяния на българско изкуство,
в международни изложби и творчески пътувания; има над 20 самостоятелни изложби.
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Дария Василянска – Вечер

