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Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници”  
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ  и в изпълнение на решение на УС на СБХ, взето на 20 
март 2014 г.,

СВИКВА  17  РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ,

което ще се проведе на  4, 5 и 6 юни  2014 г. от 9 часа в гр. София, ул. Шипка № 6, в из-
ложбените зали на СБХ

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчетен доклад  на Управителния съвет на СБХ за периода от  15 април 2011 г. до за-

седанието на ОС.
2. Отчетен доклад на Контролната комисия на СБХ.
3. Приемане на изменения в Устава на СБХ.
4. Избор на Председател на СБХ.
5. Избор на Управителен съвет на СБХ и на други органи според Устава на СБХ.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден 

от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за 17  Редовно Общо събрание на СБХ ще се раздават на 2 юни /понеделник/ 
и 3 юни /вторник/  2014 г.  от 10 до 17 часа в заседателната зала на  ул. Шипка № 6.

 
Обръщаме се към Вас с молба да носите със себе си осъвременени творческа биография 

или каталог за попълване на картотеката на „Личен състав” на СБХ.

Ванко Урумов - Маса за двама
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СБХ ще получава в продължение на една година информациония бюлетин от Международ-
ната асоциация за монументална скулптура (AIESM) Подробната информация за скулптурни 
симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили член-
ския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен 
носител).

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

СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите 
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при 
следните условия:

• членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС. 

ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com: 
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете на 

СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. При 
заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава пароли 
за достъп – по електронна поща, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ след 
проверка за платен членски внос. 

Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен. 
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и 
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.

 

От изложбата ,,Нови постъпления и непоказвани произведения"
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
април 2014 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

39-та национална изложба карикатура, ет. 3
1 – 26 април, откриване – 1 април, 18 ч.

Изложба на представителството на СБХ в Стара Загора, ет. 4
2 – 18 април, откриване – 2 април, 18 ч.

Национални награди „Алианц България”, ет. 1 и 2
3 – 30 април, откриване – 3 април, 18 ч.

Ретроспективна изложба на Митко Панайотов /1934–1994/, ет. 4
23 април – 6 май, откриване – 23 април, 18 ч.

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

„О, щастливи дни” – изложба скулптура на Венцислав Занков
11 – 26 април, откриване – 11 април, 18 ч.

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

Изложба на Вадим Лазаркевич
18 март – 10 април

Изложба на Десислава Денева
14 април – 10 май, откриване – 14 април, 18 ч.

СПИСЪК НА НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ СЕСИЯ 2014

СБХ публикува окончателния списък на новопиетите членове на СБХ, които са заплатили 
встъпителен членски внос. Напомняме, че всеки новопиет дължи и годишен членски внос от 
25 лв. за 2014 година, който се изисква за издаване на парола за личен профил в сайта на 
СБХ.

Всички членове:  пенсионери, мъже, родени  преди 30 април  1951 г. и жени, родени преди 
30 април 1954 г., както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са осво-
бодени от  плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от устава на СБХ. Пенсионираните по болест да  
представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК. Членове в тежко финансово 
състояние да  заявят това  в социалната комисия. 

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

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

ЖИВОПИС
Анжела Терзиева, Валентин Шалтев, Гинка Димова, Дамян Баев, Десислава Костадинова, 

Димитрий Петров, Екатерина Раденкова, Еслица Попова, Ивелин Широв, Магдалена Йотова, 
Марта Момчилова, Михаела Иванова, Надежда Белева-Димитрова, Наталия Велева, Пламен 
Кирилов, Радостина Доганова, Роман Проняев, Росен Георгиев, Светломир Мариновски, Стоян 
Димитров, Цветанка Грънчарова, Цонко Генов, Чайка Абаджиева.

СКУЛПТУРА
Алекандър Александров, Анастасия Андреева, Андрей Врабчев, Антон Камбарев, Атанас 

Пеев, Борислав Алексиев, Бояна Койнова, Венцислав Марков, Венцислав Шишков, Григор 
Мицев, Живко Седларски, Леон Бабачев, Милена Младенова, Михаела Каменова, Николета 
Иванова, Oгнян Христов, Петя Попова, Румен Панайотов, Херман Гшайдер.

МОНУМЕНТАЛНИ ИЗКУСТВА
Благовеста Желязкова, Иванина Тодорова.

ДИЗАЙН
Елизар Милев, Захари Ганчев, Силвия Сълкова, Яна Тодорова.

КЕРАМИКА
Женя Адамова, Зейнаб Ясер, Михаела Кръстева.

ТЕКСТИЛ
Диана Митева, Милкана Мескин. 

ДЪРВОРЕЗБА
Боян Александров.

КОМИКС
Айхан Хайрула, Александър Въчков, Венцислав Великов, Веселин Праматаров, Веселин 
Чакъров,. Димитър Стоянов,  Евгений Йорданов, Иван Беров, Иван Коритарев, Пенко Гелев, 
Румен Чаушев, Светлин Велинов, Сибила Коритарева, Сотир Гелев, Христо Христов.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Миляна Стоилова, Пеньо Пенев.

ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ
Деница Янева, Милен Алагенски, Радослав Генев, Теменуга Христова, Цвета Петрова.
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 БИЖУТА
Елена Кафеджийска, Катя Лазарова.

КАРИКАТУРА         
Маргарита Янчева.

СЦЕНОГРАФИЯ
Огняна Серафимова, Юлиян Табаков.

СЕКЦИЯ „13”
Георги Георгиев, Павлина Чакърова.

РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
Атанас Христов, Валентин Димов, Веселка Николова, Десислава Лазова,  Деян Саздов, 
Елена Янкова, Ивилина Коликова-Попова, Карамфила Сидерова, Кирил Петров, 
Любомир Вълчев, Силвина Илиева, Симеон Николов. 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Миляна Стоилова, Пеньо Пенев.

ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ
Деница Янева, Милен Алагенски, Радослав Генев, Теменуга Христова, Цвета Петрова.

КРИТИКА
Димитрина Костадинова-Хамзе, Румяна Александрова, Галина Декова.

Любомир Савинов - Портрет
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ИЗЛОЖБА „ТОГАВА И СЕГА” – СЕКЦИЯ „ЖИВОПИС”
Секция „Живопис” обявява изложбата „Тогава и сега”, която ще се състои от 12 юни до 7 

юли 2014 г. в изложбената зала на І етаж, галерия на СБХ, ул. „Шипка” 6.
В нея ще бъдат представени най-ранните търсения и най-новите постижения на автори-

те. Това ще даде възможност да се проследи развитието на изявени художници с дълъг 
творчески път, а също така да се направят съпоставки и анализ. Желаещите да участват в 
изложбата следва да изпратят:

1. 4 бр. фотоси  на 2 ранни и 2 съвременни творби 
2. Текст: 
-  име на автора, телефон за връзка
-  име на творбите, година на създаване, размери и материал
Материалите трябва да се изпратят на eлектронен адрес: togavaisega@abv.bg 
Автори, които не използват електронна поща, могат да представят материалите на хартиен 

носител в секция „Живопис”.
Жури ще селектира предложените материали. Критерии за селекцията ще бъдат освен 

качеството на работите, отстоянието в години от тогава и сега, както и особените развития 
на личните стилистики.

Секция „Живопис” ще търси възможност за издаване на каталог на изложбата.
Срокове:
До 12 май 2014 г. – заявки за участие
До 22 май 2014 г. участващите автори ще бъдат уведомени за решението на журито.
10 юни 2014 г., 11–18 часа,  в изложбена зала – І етаж, Шипка 6 – приемане на творбите 

в оригинал
12 юни 2014 г., 19 часа – откриване на изложбата

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЙОРДАН ПАРУШЕВ” 
„ХАРТИЯТА В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО”
Фондация „Йордан Парушев” обявява национален конкурс „Йордан Парушев” на тема „Хар-

тията в съвременното изкуство”. Творбите ще бъдат показани на четири представителни 
изложби в Сливен, София, Велико Търново и Париж. 

Националният конкурс за съвременно изкуство за млади автори до 36 годишна възраст се 
вписва в най-важните дейности на фондацията. Те са продължение на педагогическия подход 
на Йордан Парушев и неговите амбиции да помага на млади автори, както и да осъществява 
връзка между широката публика и съвременното изкуство. Амбицията на фондацията e да 
създаде един престижен конкурс със стандартите на най-добрите европейски конкурси за 
изкуство и е с награден фонд 10 000 лева.

За повече информация и формуляри за участие посетете сайта на фондацията: http://
yordan-parushev.org/ 

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА 2014
През месец декември 2014 г. ще се състои петото издание на Фестивала на съвременната 

керамика. Той ще се проведе в галерия „София прес” – ул. „Славянска” 29. 
В рамките на Фестивала се обявява конкурс на тема „По-малкото е повече / Less is 

more/”. Максимален размер на голямата страна – 30 см.  В рамките на конкурса ще бъдат 
обявени награди. Извън конкурса в изложбата ще се приемат и свободни произведения. 

Датите за приемане на творбите и откриването на изложбата ще бъдат съобщени допъл-
нително в бюлетина на СБХ
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ЖИВОПИСЕН ПЛЕНЕР В АРТ ЦЕНТЪР „ИЛИНДЕНЦИ”
Съюзът на българските художници и Арт център „Илинденци” организират пленер – жи-

вопис (за членове на СБХ), който ще се проведе от 12 до 22 май в Илинденци. Арт центърът 
предоставя нощувки за 7 автори в самостоятелни стаи и общо ателие за работа.  СБХ осигу-
рява дневни в рамките на 15 лева на ден, три платна с размер 50 х 60 см и средства за бои 
на стойност 50 лв. СБХ се ангажира с осигуряване на средства за транспорт в рамките на 
автобусен билет.

В края на пленера се организира изложба в Арт център „Илинденци”, като след изложбата 
участниците оставят по една творба на СБХ и една на домакина.

Желаещите да участват трябва да представят 5 снимки на свои работи и биография, които 
да изпратят на имейл адрес: press@sbhart.com или да ги донесат лично в СБХ, ул. „Шипка” 6, 
ет. 4, в секретариата от 10 до 17 часа,  до 11 април.

Жури, съставено от ИБ на СБХ, представител от ръководството на секция „Живопис” и Иван 
Русев, ще избере седемте автори.

СИМПОЗИУМ „ЯСНА ПОЛЯНА” 2014
От 12 до 31 юли 2014 година в село Ясна поляна, община Приморско ще се проведе ХХХ-ия  

Национален симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват в симпозиума следва 
да представят до 30 май т.г. в секция „Скулптура”, СБХ, ул. „Шипка” 6, София 1504 следните 
материали:

1. Творческа биография
2. Пластичен проект
3. Снимков материал от подобни изяви
Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: стран-

джански дъб масив (височина 280–300 см, диаметър 35–60 см).
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с посочените 

размери. Съгласно статута на симпозиума в него участват петима скулптори, единият от които 
чуждестранен автор. Всеки участник получава хонорар в размер на 600 лв., дневни в размер 
на 400 лв., пътни в размер на 80 лв. и 50 лв. за участие в аранжирането и монтажа на създа-
дените творби. На всички участници е осигурена квартира.

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОМИКС ИЗЛОЖБА – СОФИЯ 2014
Секция „Комикс” към Съюза на българските художници и сдружение „Проектът Дъга” орга-

низират първата международна комикс изложба – София 2014 г. Тя е замислена като перио-
дична международна платформа за актуални постижения в областта на комикса.

Време и място на провеждане:
15 август – 15 септември 2014
Изложбена галерия на СБХ, София 1504, „Шипка” 6, 1 и 2 етаж

Краен срок: 16 юни (понеделник) 2014 г. 

Условията за участие, както и регистрационният формуляр можете да намерите в сайта на 
СБХ – www.sbhart.com 

За въпроси, свързани с финансирането, организацията, транспорта и рекламата на излож-
бата КОМИКС, можете да пишете на: comix2013@abv.bg



СБХ бюлетинброй
02/2014

конкурси

09

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – БИЕНАЛЕ  „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Националната изложба „Приятели на морето” за съвременна живопис, графика и скулптура 

се организира на всеки две години в Бургас. През месец август 2014 г. се провежда шестото 
издание. Могат да вземат участие всички художници от България с живописни, графични и 
скулптурни творби, посветени на морето, които приемат условията на този статут.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 
1. Организатори на национална изложба – биенале „Приятели на морето” – Бургас, 2014 

са Община Бургас, Дружество на художниците – Бургас, Бургаска художествена галерия 
„ПеткоЗадгорски”. 

2. Национална изложба – биенале „Приятели на морето” – Бургас, 2014 се провежда под 
патронажа на кмета на Община Бургас. 

3. За подготовката и организацията при провеждане на изложбата се създава Организаци-
онен комитет, който се утвърждава от кмета на Община Бургас.

4. Оперативната работа се извършва от Дружеството на художниците – Бургас и БХГ „Пе-
тко Задгорски” – Бургас.

5. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвър-
ден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други.

6. Журирането на творбите за участие в национална изложба – биенале „Приятели на мо-
рето” и наградите се определят от деветчленно жури, съставено от авторитетни български 
художници и изкуствоведи и представител на Община Бургас, утвърдено със заповед на 
кмета на Община Бургас. 

7. Експозицията на Национална изложба – биенале „Приятели на морето” се подрежда в 
залите на БХГ „Петко Задгорски” и Дружество на художниците – Бургас.

8. Откриване на изложбата – 15.08. 2014 г., от 18,00 часа в залите на Бургаската художест-
вена галерия „Петко Задгорски”.

9. Закриване на изложбата – 19.09. 2014 г.

III. НАГРАДИ
Наградният фонд на националната изложба – биенале „Приятели на морето” е 11 700 лв.  
• Награда на Община Бургас за живопис – 2 500 лв. + пластика
• Награда на Община Бургас за графика – 1200 лв. + пластика
• Награда на Община Бургас за скулптура – 2 500 лв. + пластика
• Награда на СБХ за млад художник – 1 000 лв.
• Награда на Гранд хотел „Поморие“ – 2000 лв.
• Наградата на Областен управител на Област Бургас – 2500 лв
Наградите са със силата на откупка.
Наградените автори получават почетен диплом.
Наградените от Община Бургас творби остават във фонда на 
БХГ „Петко Задгорски” – Бургас.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ 
1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.
2. Творбите се получават на адрес: 8000 Бургас, БХГ „Петко Задгорски” , ул. „Митрополит 

Симеон” 24, телефон: 056/842 169
3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и 

обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по кури-
ерска служба.
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Журирането ще бъде на 12.07.2014 г. в БХГ „Петко Задгорски” – Бургас.
4. Приемат се живописни, графични и скулптурни произведения. Техниката и материалът са 

свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават: 
• за живопис до 120/120 см без рамката; 
• за графика до 100/100 см без рамката; 
• за скулптура до 120 см височина без постамента, площ до 1 кв.м.
Творбите да са в подходящ вид за експониране. 
Графичните творби да бъдат рамкирани.
5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, комисионата при про-

дажба е 30%.
6. Представените творби да са авторски и собственост на художника.
7. Всеки автор може да участва и в трите категории – живопис, графика, скулптура, като 

за всяка се заплаща отделно. 
Авторът може да участва с не повече от 2 творби в категория.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан 

четливо с печатни букви, етикети за връщане на произведенията, придружени от банкова 
разписка за платена такса за участие.

9. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова сметка: 
IBAN - BG77KORP92201001826001  
BIC - KORPBGSF
Корпоративна ТБ АД - ФЦ Бургасцентър
Такса участие - Национална изложба

При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.

10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговор-
ност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване 
на изложбата.

12. Ако авторът желае, може да направи дарение на БХГ „Петко Задгорски” – Бургас, като 
получава сертификат от галерията.

13. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от про-
дажната цена.

14. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите 
творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална из-
ложба – биенале „Приятели на морето”. 

Регистрационният формуляр можете да изтеглите от сайта на СБХ: www.sbhart.com

V. СРОКОВЕ
9, 10 и 11 юли 2014 – дати за получаване на творбите
12 юли 2014 – журиране
15 август 2014 – откриване на изложбата и обявяване на наградите
19 септември 2014 – закриване на изложбата

За контакти: 
Дружество на художниците – Бургас
ул. „Александровска” 22
8000 Бургас
тел. 056/840 548
Е-mail: burgaskihudojnici@yahoo.com

БХГ „Петко Задгорски” 
ул. „Митрополит Симеон” 24
8000 Бургас
тел. 056/842 169
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КОНКУРСНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКУЛПТУРЕН МОНУМЕНТ
ПО СЛУЧАЙ 1000-ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА САМУИЛ (997 – 1014),
ЦАР И САМОДЪРЖЕЦ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

ОБЯВИТЕЛ НА КОНКУРСА
Инициативен комитет за изграждане на паметник на Цар Самуил с председател и основен 

спонсор д-р Милен Врабевски, председател на фондация „Българска памет” и Европейски 
гражданин за 2013 година.

Партньори: Национален дарителски фонд „13 века България“, Столична община, Министер-
ство на културата

ТЕМА НА КОНКУРСА
1000 години от смъртта на САМУИЛ (997 – 1014), ЦАР И САМОДЪРЖЕЦ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Паметникът да представлява реалистично претворена, самостоятелна, изправена фигура, с 

височина близка до реалния ръст, изпълнена в бронз. Фигурата да бъде монтирана върху по-
стамент от камък /гранит, мрамор/, като се предвиди място за текст. Височината на фигурата 
заедно с постамента да не надхвърля 6 м. Цялостното внушение на монумента да подчертава 
величието на Цар Самуил в историческата ни памет като непоколебим защитник и покровител 
на независима България и да кореспондира адекватно с архитектурната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ЗАДАНИЕТО
Ситуация на съществуващото положение на околната среда и място на паметника и текст 

за изписване върху страните на постамента –  от страниците на фондация „Българска памет” 
– www.bgmf.eu, СБХ – www.sbhart.com и САБ – http://www.bularch.eu/.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Парковото пространство на храм „Св. Георги Победоносец” (бул. „Патриарх Евтимий” и ул. 

„Цар Самуил”)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ 
а/ Ситуация на паметника – М 1:200
б/ Пластичен макет – М 1:10
в/ Обяснителна записка
г/ Творческа биография
д/ Работен бюджет, етапи на реализация и срок на изпълнение
(Допълнителни материали – фотомонтажи, перспективи и др. – до 3 бр. снимки по желание 

на автора)

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В конкурса имат право да участват творчески колективи от професионално изявени архи-

текти, скулптори и художници.

ЖУРИРАНЕ
Победителят в конкурса ще бъде определен от жури в състав: д-р Милен Врабевски – пред-

седател на Инициативния комитет, проф. Греди Асса – изпълнителен директор на Национален 
дарителски фонд „13 века България“, проф. Пламен Павлов – преподавател по средновековна 
история, представители на Столична община, 3-ма скулптори – представители на СБХ, предста-
вител на САБ и д-р Андрей Ковачев - член на Европейския парламент.
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Решението на журито е окончателно и се обявява в 14-дневен срок след изтичане на срока 

за предаване на проектите. Обявените награди се изплащат след обявяване на резултатите.

НАГРАДИ
а/ І награда - 3000 лв. и възлагане на изпълнение на проекта
б/ ІІ награда - 2 000 лв.  
в/ ІІІ награда - 1 000 лв. 

ВЪЗЛАГАНЕ
Финансовите параметри за изпълнение и монтаж на монумента са 100 000 лв, от които е 

определен и наградният фонд.
При сключване на договора за изпълнение авторът, спечелил първа награда, получава 

авансово плащане в размер 30% от сумата на проекта. При изпълнение в М 1:1, получава 
следващите 50% и след приключване на монтажа – последните 20 %. Членовете на журито са 
длъжни да осъществяват  контрол по време на изпълнението.

Срок за монтаж на монумента  –  06.10.2014 г.

СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът се провежда от 17 март до 30 май 2014 г.
Краен срок за представяне на проектите – от 10.00 до 18.00 часа на 30.05.2014 г. на адрес 

– София,  ул. „Одрин“ 131, ет. 6
ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ”

Лице за контакт: Емил Мариянов, зам.–председател на фондация „Българска памет”, тел.: 
02/8223342

От изложбата ,,Нови постъпления и непоказвани произведения"
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НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ И НЕПОКАЗВАНИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТЕКСТ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА

Преди 6 години „Ателие – колекция Светлин Русев” за първи път показа в галерия 
„Кръг+“ част от новите си постъпления. Второто издание на тази идея вече се развива 
в малко по-разширен вариант – нови постъпления и непоказвани произведения от 
колекцията – живопис, скулптура и рисунки. В определен смисъл това се наложи като 
отговор на някои от абсурдите, в които живее българската култура. Истинската 
колекция не е мъртъв музей, а жив организъм, който непрекъснато се променя, развива 
и допълва в духа, разбиранията и възможностите на колекционера. 

2013 година беше изключително щастлива за колекцията ми, и то не само защото се 
обогати с редки и скъпи произведения, които са ме вълнували като художник и колек-
ционер, но и поради нещо много по-съществено, което прави всяка колекция лична 
и неповторима. По случай годишнината си получих от приятели, колеги и ученици 
произведения, които са ми много по-скъпи и от най-скъпо платените произведения, 
защото носят душата на своите дарители. Причината обаче да разширя идеята с 
новите попълнения на колекцията и с непоказвани, малко известни произведения, също 
е вълнуваща, но с доста горчив привкус. През 2009 година беше приет от тогавашната 
тройна коалиция един колкото неграмотен, толкова и опасен закон за културно-ис-
торическото наследство, който вече е на път да роди своя Франкенщайн – законода-
телен кодекс, който трудно може да се обясни с нормалната правна логика. Дори не 
говоря за специфично професионална! 

С наивитета на човек, който вярва в положителното развитие на човешкото съз-
нание, реших да извадя в няколко цикъла (това е първият) непоказвани и малко извест-
ни произведения от колекцията – дано на някои, за които колекционерът все още е 
частник от времето на социализма, малко да им просветне за какво става дума!? Още 
повече, че в профила, в който колекционирам, има много по-богати и съдържателни 
колекции (например на Боян Радев), които сами по себе си са една национална галерия. 

Когато започнах подготовката на изложбата, разбрах колко трудно е реализирането 
на идеята ми и колко много красиви вълнения ми достави срещата и преоткриването 
на значими произведения и посвещения, които струват много повече от самите произ-
ведения. 

Убеден съм, че подобни прояви не се приемат еднозначно. Преживявал съм го много 
пъти, особено когато преди 30 години подарих в Плевен първата си сбирка. Нямам 
подобни илюзии – особено сега! Сами по себе си неразбирането, предубеждението и 
завистта са наказание за този, който ги носи. Иска ми се да вярвам, че „тихата лудост“ 
на колекционера до голяма степен е спасение и за тях! 

Светлин Русев
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ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА 
ЛЮБОМИР САВИНОВ

Един автор вече две десетилетия, изложба след 
изложба, връща на българската култура истината 
за едно сериозно изкуство, което в по-голямата си 
основна част е непознато – извън осветеното арт 
пространство, независимо че проблемите, които е 
решавало, са се движили в най-доброто и в европей-
ското, и в българското изкуство. 

Случаят „Савинов“ е уникален не само в нашата 
история, но отнесен към европейската практика 
се вписва в пътя на големите самотници на съвре-
менното изкуство, които времето преоткрива. 
Някога (около 2004 година) преди самостоятелната 
му изложба в „Кръг+“ бях потресен от собственото 
си откритие и непознаване на един автор, толкова 
цялостен и последователен в живота си на худож-
ник! Една двуетажна къща, пълна с хиляда картини, 
не еднодневки, а сериозни портрети, композиции и 
пейзажи, и хиляди рисунки в дома му, които са съ-
пътствали развитието му. От тогава последваха няколко големи изложби – може би най-го-
лямата беше миналата година в Кюстендил, и когато мислиш, че няма повече накъде, преди 
няколко месеца в един склад на „Фармахим” трябваше да преживея красивата си среща с 
близо 600 акварела и не знам колко стотин пастела! Дори за човек, който е преживял и ви-
дял много от българското изкуство и е свикнал на артистичните изненади, не знаех какво 
да кажа, освен че „трябва да се покажат“. И дори в този си мини вариант на тази изложба, 
която всъщност не е много мини, съм убеден, че тези произведения, тези странни мелан-
холични портрети, тези структурни пейзажи, които авторът е носил като  своя духовна 
география на познатия и непознат свят, ни разширяват и доразвиват представата за Са-
винов и като майстор в капризните и дискредитирани от салонна употреба материали 
като акварела и пастела. Материалът е преодолян и превърнат в художествен проблем, 
в емоционален свят, в картина, в която витае неспокойното съзнание и волята на един 
неистов стремеж към постигане на непостижимото…! Не знам какво е водило този стре-
меж, но при всички случаи се срещаме с една последователност, пластически и емоционално 
осмислена, която в определен смисъл нашето развитие е било лишено от нея. За щастие 
Савинов все още не се е отказал да ни върне истината за своето творческо време… – за да 
не загубим  трайните знаци по пътя за настоящето…

Лутайки се в хаоса и безпътицата, преоткриването на достойнствата на творческото 
поведение на един автор всъщност е преоткриване изобщо на трайни творчески и  човеш-
ки истини, с които живее изкуството.

Общуването със Савинов не е леко. Труден автор, за щастие повече за себе си, което 
освобождава изкуството му и самите нас от куртоазно възхищение – остава трудният 
разговор с картините – тъжни, светли, дълбоки и много, много човешки. 

Благодаря на Любо Савинов за това, което е като художник и не по-малко като характер! 
Без него нямаше да го има!

Светлин Русев 

Любомир Савинов - Портрет
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ГРАДЪТ НА ЛЮБЕН СТОЕВ 
БЕЗ МАСКА И ГРИМ

Любен Стоев и в тази изложба е верен на себе си. Следва посоката, но обектът е друг – 
градът, погледнат отгоре, отвътре, отстрани. Експозицията включва картини, обекти, 
инсталации и рисунки, създадени в последните три години. Градът на Любен Стоев е  съче-
тал в себе си социални измерения, пластични търсения и емоционални вълни. 

За художника са важни няколко неща – детайлът, пределната експресия, контрастът и 
пределната гротеска. Като жест, като похват, като позиция.  

Любен Стоев обхожда града, но не в показното, лустросано пространство на главните 
артерии и представителни сгради, а онзи град, който обитава „дребния”, дори твърде 
обикновен човек. Стоев показва лицето на града без грим. Откриваме го в южняшки топло-
то, разхвърляно ежедневие, стаило сгушени покриви, шарени калкани и веещи се простори, 
но... има нещо, което прави точно този град идентичен с българската реалност – съжи-
телството на ново и старо, на мода с липсата на традиция, амалгамата от показност и 
мизерия. 

Художникът създава паралелни действителности, показва ежедневието отвън и отвъ-
тре. Блоковете, които изобразява, са безлични и в същото време полихромно разнообразни 
през призмата на безвкусно претрупване. Любен Стоев разчита на усещането за еднак-
вост, постигнато чрез фризообразно подреждане на отделни картини. Художникът ползва 
архитектурните дадености, за да придаде впечатление за блок, за единна, дълга, сива и 
монотонно повтаряща се сграда, в която всеки етаж/балкон е различен като цвят, като 
хаос, като присъствие.

Художникът представя сива, ритмично повтаряща се разхвърляност с акценти – знаци за 
социална и естетическа индеферентност. Зад прикритието на неугледните балкончета се 
крият фалшиви маркери на благосъстоятелност. Тоталната социална незаинтересованост 
на държавата към отделния човек е отразена в официално демонстрираното безхаберие на 
индивида към общия облик на средата, която обитава.

Интересен щрих са композициите – 
прозорци. В тях отново буквално се за-
лага на играта вън – вътре. Дограмата е 
рамка и граница, творбата – плоскост, 
предел между реално и изобразено.

Експозицията носи монотонност, це-
ленасочено търсена от автора. Тя носи 
абсурда на привидно балансираното 
статукво. От същото това статукво 
зрителят е „изваден” чрез инсталации-
те, показани в изложбата. Те показват 
вътрешен разрез на външна фасада на 
града. Те са кътчета, в които се играе 
с измерението време. Балкончето на 
пенсионирания старшина демонстрира 
съжителство на носталгия по отмина-
лото време, на гротескно взаимодейст-
вие на „преди” и „сега”, което ражда лип-
сата на бъдеще. 

Любен Стоев - Homo panelis
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Щрих по посока на игра-гротеска-абсурд е табелата „Красива България”, гащите с надпис 

USA и родната застинала мизерност на едно „аранжирано” балконче. То е знак за тотално 
безхаберие какво се случва с теб, до теб, може би и въпреки теб в града, в който безраз-
борно разхвърляни климатици и скалъпени тераски съжителстват с полирани балюстради и 
самоделно остъклени пространства. 

Любен Стоев оглежда един факт – мизерията пряко и мизерията преносно, като дух, 
като манталитет и в централната инсталация в експозицията. Панелното жилище, ма-
сата Икеа, „златната” възглавница – символ на фалшив лукс „Made in China” в синхрон с из-
ключения радиатор, „акта на събуване” и уличният музикант „пред” блока, съпътстван от 
„указателните” табели, са маркер за многопланов контраст. 

Любен Стоев предава ситуацията без украса, едно към едно. 
Художникът си играе със зрителя. Негови инструменти са контрастът и монотонност-

та в услуга на гротеската, иронията и абсурда. Художникът се осланя на своя немски опит, 
и разчита на експресия, неподправена пряка комуникация и болезнена, макар и с шеговит 
привкус откровеност.

С експозицията си Любен Стоев прави моментна снимка. Той нарича изложбата „Другият 
град – поглед отгоре”, като очертава репортажната надперсоналност на позицията си. 
Стоев отразява града дистанцирано, откровено и така, сякаш живее извън него.

Даниела Чулова-Маркова

БЯЛАТА ТИШИНАТА В ИЗКУСТВОТО НА 
ВЛАДО ПЕНЕВ

Може би някой ден, когато и аз много порасна, или казано иначе – остарея, ще напиша ме-
моари. Отсега ме занимава мисълта с какво удоволствие ще си спомням за приятели, за при-
ятни и неприятни събития, за социални и национални образи, за хора с дух, които се срещат 
все по-рядко. Там сериозно и отговорно място ще има моят приятел Владо Пенев не само 
заради това, че ме подкрепя, и то сериозно при обиколките ми в столични заведения вече 
години наред, не само защото той беше един от хората, които ми създадоха афинитет 
към българското изкуство и реших да уча изкуствознание, за добро или лошо, но най-вече за 
това, че той е един от малкото останали истински творци запазили духовната си същност 
в тези тежки за изкуството времена.

Може да се каже, че  Владимир Пенев е от този тип автори, които в своето развитие 
запазиха много от принципите на класическата живопис, тръгвайки от правоверната фи-
гуралност, от привидно достъпната пейзажна действителност и човешки персонажи. Но 
независимо от класическата  образност творбите му носят в себе си силно и смущаващо 
въздействие, което е  далеч от масовия вкус на обикновения зрител. В срещата с тези 
образи прозира неподлежащ на реален анализ творчески процес. Те хвърлят светлина върху 
по-дълбоката реалност, тази в сферата на въображението.                                                                                                   

 На 4 февруари галерийното пространство на „Ракурси“ не успя да побере приятелите, 
колегите и почитателите на автора, които, привлечени от изкуството му, населиха него-
вия бряг и го превърнаха в своеобразен остров. „Брегът”, „Улицата”, „Кипариси”, „Нощ и ден”, 
„Неслучайни срещи” са имена на повтарящи се сюжети, които провокират автора от дълги 
години, но в тази изложба тези измамно познати ни живописни форми и теми събират бо-
гатството на един нов опит и различни усещания.

Творбите, наситени с романтична носталгия, независимо от поетичния си призив, при-
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тежават прецизно сдържана организираност, а крайният резултат носи някои качества 
на съновидения, в които времето, формите и  пространството са изопачени по един пла-
шещо убедителен начин и са превърнати в нереални бленувани светове на границата на 
реалното. Това са странни улици с изящни силуети, разгънати чадъри, приютили самотни и 
непознати души, бели брегове и острови, населени от повтарящи се кипариси и причудливи 
дървета, различни природни състояния, изградени от сенки и тиха светлина, от цвят – сло-
жен, овладян, добре осмислен и сънуван.

В работите на Владимир Пенев изкуството е език на знаци и форми, които всъщност са 
образи и идеи, изградени на границата на физическото присъствие и духовната същност. 
Преминавайки от едното в друго, те понякога се губят и създават усещане за празнота и 
безвремие. Така по свой особен начин авторът разказва приказни истории, в които преди, 
сега или утре не съществува, истории, които се движат по тънката нишка на едно фино 
емоционално внушение за вътрешно безпокойство, тъга и скрита тревога. 

Натурните форми са съществен елемент в неговото творчество, но по-скоро като кар-
тинни метафори, носещи скрито семантично значение, отколкото като представители 
на една реална действителност. От пейзажа, през натюрморта, до отделните компози-
ции, картините му са наситени с различни символни елементи, които наред с монохромна-
та живописната колоритност, седефено-сребристи тонове, както и контрастовият еле-
мент при цвят и светлина в някои от работите му препращат към основното звучение 
на тази изложба – тишината, или по-скоро шепот в едно крещящо за духовност време. 
Именно за това тази тази изложба, макар да е само едно крехко докосване до интимния 
шепот на Владимир Пенев, ни дава надеждата, че макар тихо, духовността съществува 
и е все още е сред нас. Неговото изкуство ни прави по-добри и настоява да се замислим...! 

Теодора Петева

Владимир Пенев
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БОГОМИЛ БЛАГОЕВ 
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА МУ

На 28 февруари в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6, в залата на четвъртия етаж, се 
откри изложбата на художника живописец Богомил Благоев. Изложбата е посветена и на 
навършената през миналата година 70-годишнина и на 50-годишната от началото на 
неговата творческа дейност.

Богомил Благоев е роден на 30.08.1943 г. в село Копаница, Пернишко. Дълги години съ-
четава свободното си творчество с работата на учител по изобразително изкуство. 
Живеейки в град Перник, той участва активно в художествения живот там, но съще-
временно името му се свързва и с много изяви в Кюстендил, Радомир, Благоевград и целия 
югозападен регион. Всъщност той е познат на почитателите на изкуството от цялата 
страна. Член е на СБХ и на групите на художниците в Перник и Кюстендил. Неизброими 
са неговите участия в общи и национални изложби в Благоевград, Габрово, Перник, Кюс-
тендил, София, Плевен, Велико Търново, Видин и други. Сред имената на изложбите, в 
които участва, са „Илинденско въстание” – Благоевград, „Кюстендилска пролет”, „Стру-
ма”, „Биенале на малките форми” – Плевен, всички изложби на учителите художници в 
Търново, където получава и награда за цялостно творчество. Носител е и на награди 
за принос в културата, връчени му от общините Перник и Радомир. През последните 
петнадесет години участва и в много от националните изложби тук в София (Шипка 6), 
сред които „Пейзаж”, „Портрет”, „Реалност – Фикция”, „Социална и поетична реалност”. 
Участва в международните биеналета в Палма де Майорка и Истанбул, както и в някол-
ко международни пленера. Открил е десетки самостоятелни изложби. 

Живописта на Богомил Благоев впечатлява с богата си цветова гама и лесно се разпоз-
нава заради характерната поантилистична техника на полагане на боите. Предимно 
пейзажи или многопластови геометрични абстракции, платната му завладяват с топли-
ната си, с излъчваната светлина и положителния си заряд. В трептенето на живописна-
та повърхност в неговите картини е завоалирано пространство, криещо в дълбочина-
та си някакво неясно и примамливо тайнство… 

„Изкуството е хармония. Хармонията е аналогия на противоположностите, анало-
гия на сходствата, на тона, цвета, линията… Противоположности са: за тона – един 
по-светъл спрямо един по-тъмен; за цвета – допълнителните, т.е. някое червено, про-
тивопоставено на своя допълнителен цвят и т.н. (червено – зелено, оранжево – синьо, 
жълто – виолетово)... Веселостта на тона е светлата доминанта, на цвета – топлата 
доминанта... Спокойствието на тона е равновесието между тъмно и светло; на цве-
та – между топло и студено... Мрачността на тона е тъмната доминанта; на цвета 
– студената доминанта... Изразното средство е оптическото смесване на тоновете, 
на цветовете, т.е. на светлините и на техните реакции (сенки) съобразно със законите 
на контраста…”  

Тези констатации на Сьора са сякаш изцяло в духа на рационалния му живописен метод. 
Доколко обаче една теория може да бъде в основата на създаването на живопис или кое-
то и да е друго изкуство, или формулировката е по-скоро следствие на вече постигнати-
те по интуитивен път типични художествено-пластични резултати? Лично аз бих за-
ложил на интуицията на артиста и бих я поставил на първо място. Още повече, когато 
имам за пример живописта на Богомил Благоев. Поантилистичният прийом, който той 
използва в по-голямата част от картините си, не е буквално прилагане на въведения от 
Сьора метод за оптическото смесване на цвета, следващ синтезирани

изкуство,  думи
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те му формулировки за шестте цвя-
та, образуващи слънчевия спектър, 
за първичните, бинерните и допъл-
нителните цветове, нито пък е 
строго следване на откритията в 
областта на оптиката и науката за 
цветовете. Ако съществува подоб-
на зависимост, то тя е само частич-
на. Според мен живописните пости-
жения на Богомил Благоев са по-скоро 
резултат на чувствителността, 
интуицията и вроден поетичен 
усет и нямат общо със следването 
на определени теории и практи-
ки, въпреки видимите артистични 
пристрастия. И в пейзажите, и в аб-
страктните композиции лиричност-
та, звучността на неговата живопис 
е особена, характерна. Стилът му е 
разпознаваем и платната, които 
представя в общите изложби, вина-
ги са се отличавали. В българската 
живопис Богомил Благоев достойно 
намира своето място и почти няма 
аналог. Именно заради неговото сво-
еобразно присъствие на сцената на 
родното ни изкуство бих го сравнил 
с художници като Васил Крапчански, 
Данаил Атанасов или Михаил Деянов, 
които са толкова различни помежду 
си, но по сходен начин всеки от тях е 

постигнал свое характерно и неповторимо излъчване. За художника Богомил Благоев би 
могло да се пише още много. Благодатна в това отношение е линията на привидните 
сходства и аналогии, които могат да се направят с явления и имена, значими в световен 
мащаб – импресионизъм, неоимпресионизъм, поантилизъм, дивизионизъм, абстракцио-
низъм, Жорж Сьора, Пол Синяк, Василий Кандински и т.н. Но в случая е по-важното да 
обърнем внимание на това как подобни еталони влияят на съвременното изкуство, как 
пробиват времето и скъсяват дистанциите, как намират свой отзвук и развитие и 
най-важното, как един български художник и учител по рисуване в петдесетгодишната 
си творческа дейност, правейки реверанс към световното, успява да намери себе си, да 
създаде своето изкуство и чрез него да застане достойно пред своята публика. 

Нека да му пожелаем да е здрав и да продължава да твори с нестихващо вдъхновение! 
Любен Генов

Богомил Благоев - Пейзаж
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„ПРИЯТЕЛИТЕ СА БЕЗСМЪРТНИ” 
 ИЗЛОЖБА НА КИРИЛ НЕДЯЛКОВ

Дълго лелеяната първоначална идея на Кирил Недялков тази из-
ложба да бъде подредена в галерия „Райко Алексиев” по стечение 
на обстоятелствата (поне на този етап) се оказа неизпълнима, 
но както мъдро е казано: „Всяко зло за добро”. Убеден съм и ви 
уверявам, че по начина, по който творбите му тук намериха 
своето място, не биха могли да се впишат по-добре в нито една 
друга зала. Пространството е достатъчно обширно, за да вме-
сти в себе си портретите на толкова много цветни личности, 
а в същото време в човешките си измерения е уютно и ни по-
тапя в една топла и наистина приятелска атмосфера. А освен 
това няма лице от изложбата, чиято съдба, чийто път, обикно-
вен житейски или творчески, да не са били свързани поне малко 
или съществено много с това място така, че присъствието му 
тук да не се приеме за съвсем естествено. За много от нас то е 
и причината да се познаваме, да сме заедно, да бъдем приятели. 
Така че концептуално изложбата е на точното си място. 

Наблюдавайки този нов свят от образи, в тон с крилатата 
фраза: „Красотата ще спаси света”, бихме могли също да заявим: 
„Приятелството ще спаси човечеството”, още повече след като заедно с Кирил Недялков 
преоткрием някои „банални”, позабравени истини... Или както той ни заявява в мотото 
на изложбата: „Приятелите са безсмъртни”. И наистина, попаднал в тази среда, аз успях да 
почувствам вечността в краткото съприкосновение с всяка от тези уникални, обикновени 
или необикновени личности. Хора, отдадени на изкуството, или хора, свързани по една или 
друга причина с изкуството – редом, рамо до рамо, лице срещу лице, усмивка до усмивка, 
поглед в поглед, в приятелска среща, поканени от своя създател, посветил им завинаги нещо 
от себе си, подарил им частица безсмъртие.

Пластичните качества на сътворените от Кирил Недялков портрети едва ли имат нуж-
да от много думи. Всеки от тях е съвършено убедителен, за да е необходимо допълнително 

словесно украшателство. Специалното отношение на авторът 
към всеки от персонажите е силно изразено. Характерната ав-
торска техника вдъхва на образите особен живот и необичайно 
и някак странно излъчване. Голяма част от портретите са впле-
тени в една линеарна конструкция, наподобяваща арматура. Как-
во представлява може да обясни само автора. Не се опитвам да 
търся отговор, защото мисля, че логиката не е най-верният при-
ятел на изкуството. Приемам причудливата конструктивистич-
на линия като необходима и толкоз. Специфичният артистичен 
подход в цялостната звучност на експозицията я превръща в 
единна концептуална творба – един своеобразен масов портрет 
на хора, делящи (макар и за миг) обща съдба. Групов портрет на 
едно място, портрет на едно или няколко десетилетия, на част 
от живота на един български артист. И памет за Александър 
Бешков, Димитър Томов, Васил Крапчански, Георги Трифонов и... 
всички други...    

За себе си Кирил Недялков с присъща самоирония казва: „Роден, 
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Портрет на Тихомир Кръстев

Портрет на Вежди Рашидов
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когато трябва. Завършил Художествената академия в София – специалност „Текстил и 
мода”. Затова изкуството във времето е мое. Препъвам това време пред мен и чакам то 
да се изправи и т.н. Докато някой от двамата се умори. В този двубой минах през много 
периоди на успех и радост и радост без успех, затова пък дялах чужди ръбове, за да оста-
нат моите, с които се гордея. Името ми е чисто – без професор, академик. Нямам никакви 
награди, остана ми сал една „Голямата ми любов към изкуството”.

Този цитат е от корицата на една негова книга, която имах честта да получа като пода-
рък. Тя е със същото заглавие като изложбата. В нея се натъкнах на великолепни изречения, 
които в контекста на тази изложба звучат като безкраен монолог-диалог на автора с пер-
сонажи, приятели, опоненти или безмълвни слушатели:

„Аз не съм самин, вероятно двама от засада.”
„Приятелю мой от портрета, запази това разстояние.”
„Какво прегръщаш, тялото или душата?”
„Като приятел останах сам и няма кой да го докаже.”
„Приятелска сянка стъпка светлината.”
„Търся в себе си своя предател - приятел.”
„Приятелски резерви. Сол от сълзи!”
„Не се препирай, че си насаме със себе си.”
„Кой съм аз? Лъжа за щастие.”;  и още много...
Заради удоволствието, изпитано от изложбата, от думите и с пожеланието да продъл-

жава в този дух въпреки всичко, защото приятелите никога не свършват, за финал ще про-
чета на приятеля Кирил едно стихотворение, малко тъжно, но подходящо за случая, защото 
хубавите неща май винаги носят и леко тъжен вкус. В този стих аз откривам частица от 
всичко онова, което той, Кирил Недялков, казва на своите безсмъртни приятели:   

САМОТНИЯТ ПРИЯТЕЛ (Хуан-Рамон Хименес)
И все едно, че сме 
– ти жив, аз мъртъв –
на среща в някоя градина,
когато трябва да отиде този, който чакаше, 
– с каква тъга! – към своята съдба, 
и този, който трябваше да дойде, идва
към своята съдба тъй късно – и с какво усърдие!
Ще дойдеш ти и виждайки самотна
онази пейка, ти навярно ще отидеш
към нея,
за миг наоколо ще се огледаш
с очи, печални, заслепени
от вътрешното слънце
на твоя пламенен и ярък залез,
и бавно след това, като че с мене
ще си отидеш, тъй далече
от себе си, както самият аз.
И понеже и Кирил Недялков, и всички ние, имащи честта да сме гости на неговата излож-

ба, за радост все още сме част от този прекрасен свят, то нека да му пожелаем още много 
нови изложби и да не забрави да ни покани! 

Любен Генов
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„РАВНОДЕНСТВИЕ” 
ИЗЛОЖБА НА БОЙКО МИТКОВ 
В ШВЕЙЦАРИЯ

Бойко Митков откри своя 
изложба „Tag und Nachtgleiche” 
(в превод „Равноденствие”) в 
галерия „Артист” в Бюрен на 
Ааре, Швейцария. Изложбата 
беше открита от българския 
посланик в Берн – г-жа Меглена 
Плугчиева, и галеристката г-жа 
Карин Еберхарт. На откриване-
то присъстваха политици, ко-
лекционери, галеристи от раз-
лични страни, а г-жа Меглена 
Плугчиева награди художника с 
почетната значка „Посланик на 
България в Конфедерация Швей-
цария”.

Ето какво казва авторът за 
изложбата:

През 1993 г., по време на мое 
пътуване до Париж, за първи 
път попаднах в град Бюрен на 
рeка Ааре. Галеристът на малка-
та, току-що започнала своята 
дейност галерия „Месина” пое 

риска да представи един напълно непознат за местната публика художник, идващ при това 
от страна, доскоро принадлежала към източния блок и поела по пътя на демократичните 
промени.

Независимо от факта, че вече бях показвал свои произведения на престижния арт панаир 
в Базел, за ценителите на изкуството в Бюрен/Ааре моето име не говореше нищо.

Преди вернисажа се вълнувах толкова силно, че единственото ми желание бе, ако е въз-
можно, да се върна в България. Чувствах се попаднал в един различен и непознат за мен свят, 
който не разбирах. За щастие, изложбата имаше голям успех. Така започна моят творчески 
път в Швейцария. Последваха много предложения, проекти, ангажименти.

20 години по-късно, друга галерия – „Артист”, поема не по-малкия риск да представи по-
следните ми произведения. При подготовката на експозицията някак естествено си зада-
дох въпроса: „Как се случи всичко с мен и моите творчески изяви?”. Някой би казал: „Напълно 
случайно”, друг би потърсил неведомите пътища на предопределената съдба, трети биха 
видели съдействието на онази сила извън нас, която по невидим за нас начин ни направлява 
и вдъхновява в „звездните” ни мигове, зареждайки ни с невероятни творчески импулси. При-
съединявам се към тези, които смятат, че нито един значим човешки успех не е възможен 
без намесата на тази инспирираща сила, която всеки интерпретира по свой начин и лично 
убеждение. Осмелявам се да твърдя, че човешките постижения се дължат в равни части 
на силата в нас и силата и вдъхновението извън нас. Този сложен и деликатен баланс наблю-
даваме в природата два пъти през годината, когато денят и нощта се изравняват. На 
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От изложбата
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български това състояние се нарича „равноденствие”, латинското му име е Aequinoktium, а 
немският израз – Tag und Nachtgleiche. Затова реших да дам точно това име на изложбата.

Произведенията са мислени и адаптирани за пространството на галерия „Артист” и са 
отдавнашна моя мечта. Едва сега обаче се осмелих да посегна към тази тема и направих 
опит чрез средствата на бронзовата триизмерна пластика, металния релеф, литографи-
ята, както и естетическата им интерпретация да представя идеята, че всяко човешко 
постижение е равнопоставеност на усилия и вдъхновение.

Не бих искал да налагам отговора на моите послания. И много бих се радвал Вие, като це-
нители на изкуството, да намерите отговор за себе си. Моят 20-годишен път между Бюрен 
на Ааре 1993 и Бюрен на Ааре 2013 е едно възможно доказателство.

Благодаря на всички, които ме подкрепяха през годините.
Благодаря от сърце на организаторите и спонсорите, без които тази изложба нямаше да 

се осъществи.
Надявам се искрено посланията ми да се превърнат в естетическо преживяване за Вас.

Бойко Митков /Бойо/

ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА 
ПРОФ. ЖИВКО ЧОЛАКОВ

Навремето често се засичахме 
край архитектурния факултет с 
един едър, винаги усмихнат мъж, 
който завеждаше катедрата по ри-
суване и моделиране във ВИАС. Бях 
виждал малко негови работи – пре-
димно портрети, изпълнени в духа 
на солиден академичен реализъм. 
Днес за тези, които обичат стой-
ностните истини, завръщането на 
Живко Чолаков в съвременното арт 
пространство със серия сериозни 
академични етюди и рисунки и с ня-
кои от основните му портрети и 
автопортрети има особен смисъл и 
значение. 

От една страна, уроците на учи-
теля Никола Ганушев са намерили 
талантлива и благодатна почва в 
някогашния студент и от друга – 
условното понятие „реализъм“ не 
е анахронизъм, а има жив и дълбок 
смисъл, когато идва с класическото 
познание и острата чувствител-
ност на една откровена творческа 
индивидуалност с усет за човешка 
характерност. 

В съвременния артистичен хаос, в 

Живко Чолаков - Букинист
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който всичко е възможно – уморени и пренаситени от духовната мъгла, в която живеем, 
– тези непретенциозни, прости и силно изградени като живопис портрети на близки, на 
приятели, колеги и студенти ни връщат към онова спокойствие и равновесие, което се 
постига само с уважение и разбиране на езика, с който общуваме.

Не трябва да имаме илюзията, че това е изложба, която ще стресне инерцията, но заед-
но с това вярвам, че човешката сетивност все още не е загубила усет към пластическата 
предметност и човешки характерното. И в този истински труженик ще открием онези 
трайни истини, които не се натрапват, не търсят внимание, но разбрани и усетени един 
път, остават като наш дом завинаги.

В изложбата има една работа наречена „Букинист“ (която за мен е основна) и в послед-
ната зала – малка работа „Съпругата на художника“. Дори само тези две произведения са 
достатъчни да разкрият колко вътрешна сила и дълбочина има в едната и колко обаятелна 
и чиста живописна прелест има в другата. 

Достатъчно е да стигнем до тях с онзи човешки трепет, с който са родени, за да разбе-
рем пътя и усилията, и добронамерената  всеотдайност на автора.

А стигнем ли един път до тук, авторът вече е наш приятел и съмишленик.
Светлин Русев 

„ДУХ И МАТЕРИЯ” 
СТЕННО-МОНУМЕНТАЛНИЯТ ПРОЧИТ НА 
ВЕЧНОТО ПРОТИВОБОРСТВО

Мобилното стенно пано „Дух и материя”, 2014 г., открито на 20-ти февруари във втори 
корпус на НБУ включва 16 двустранни модулни панела с размер 71 х 71 см всеки, изпълнени в 
смесена техника – смалтова мозайка и витраж. Те са мобилни и разположени върху стена-ек-
ран от фотодиодно осветление с размер 3 х 3 м (18 квадратни метра обща площ на двете 
страни). Автори на отделните модули са:  творчески колектив, представен от акад. проф. 
д-р Олег Гочев – автор на идеята и проекта; Станимир Божилов –ръководител на реализа-
цията на инсталацията; Александра Коцева, Ана Балева, Габриела Петкова, Дияна Тодорова, 
Жени Статева, Петя Иванова, Румен Кожухаров, Станислава Митова, Стефан Велев, Сте-
фан Готов, Цветослава Кунова – студенти от Нов български университет; Велина Сталева, 
Весела Петрова, Даниел Иванов, Невена Лефтерова – студенти от Великотърновски уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий”.

Дух и материя като словесна и смислова комбинация е позната в историята на изкуство-
то от десетилетия, както в български, така и в европейски контекст. „Дух и материя” 
е поредната колективна, мобилна, модулна, интерактивна и реверсивна стенна инстала-
ция, в която материалното и надвещественото добиват разнообразни измерения, нюанси 
и интерпретации. Срещата на сетивното и надрационалното се интерпретират като 
сблъсъци между техники, тактилни усещания,  пространство и авторски идентичности. 
Стенописната инсталация съчетава мозайка и витраж като своеобразна смислова мате-
риализация на духа и материята. Витражът носи безплътното, емоционалното, лекотата, 
а мозайката обозначава материалното, сетивно, неотменно уплътнено присъствие. Като 
цяло измеренията на духа и материята са изведени на няколко нива – концептуално, смис-
лово, технологично и пространствено-времево. Пространството и времето се свързват 
с мобилността и вариативността, заложена в конципирането на самото произведение. 
Всеки панел може да сменя както своята визия (модулите са двустранни), така и своето 
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място, а оттам и съотноше-
нието си към околните моду-
ли. В тази стенописна инста-
лация, както и в другите, ак-
тивно е включен и зрителят. 
Той е онова ключово звено, 
които прави произведението 
истинско, витално и реално 
съществуващо. Зрителят се 
намесва – пряко и преносно – в 
относителното статукво на 
творбата и моделира по своя 
начин контрапункта „дух и 
материя”. Творба като тази, 
съчетала колективната енер-
гия на 16 автори не е спокой-
на и еднаква, а непрекъснато 
променяща се във времето и 
пространството. Нещо пове-
че, всеки има възможността 
да я доизгражда и преизграж-
да наживо и в съзнанието си 
колкото пъти желае. Така Олег 
Гочев като автор на идеята и 
Станимир Божилов като чо-
век, ръководещ реализацията 
на три подобни произведения, 

показват актуална за нашето време гледна точка към феноменологията. 
Монументалното произведение не е стационарно и априорно обвързано с архитектура-

та. Тя му осигурява битие, но не упражнява над него тотален контрол. Мястото на стено-
писната инсталация предполага наличие на прозорец – тя представлява отворен свят към 
конструирана действителност, в която си съжителстват духът и материята.

Какво от творческото кредо на Олег Гочев като автор на идеята и пряк участник в сама-
та реализиция намира място в стенната инсталация? За монументалиста е важно динамич-
ното, ярко и осезаемо присъствие на творбата в интериор/екстериор, важна е смислова-
та уплътненост на елементите и професионалното технологично изпълнение. И последно 
по ред, но не и по значение за него е от изключителна важност свободата. Как Олег Гочев  
разбира и отразява свободата в тази творба – свобода има всеки отделен участник в мо-
дулната инсталация, като интерпретира по свой начин проблема дух и материя, свобода 
има и идеята му, защото тя се лимитира само и единствено от чисто физическо-техноло-
гично обусловените дадености за реализация. Олег Гочев представя интерпретация на сво-
бодата на ниво пространствена комуникация. Паното се намира на своеобразна пресечна 
точка и това го прави визуално притегатален център за посетителите. И така Олег Гочев 
дава свобода на всеки, който възприема стенно-монументалното произведение по посока 
на тълкуване, динамично възприемане и интерактивно намесване в битието на произве-
дението. Духът и материята в него са интерпретирани постмодерно – паното съчетава 
малки, откъслечни, самостоятелно съществуващи фрагменти, които събрани образуват 
„разказ”. В този ред на мисли в паното присъства игра, противопоставяне, парадокс. Така 
произведението става провокативно, интригува и цели да те накара да изградиш своя 
представа за идеята и тогава да продължиш пътя си.  

Даниела Чулова-Маркова

Олег Гочев - Дух и материя
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МИТКО ПАНАЙОТОВ 
В ГАЛЕРИЯ ,,СРЕДЕЦ''

Един художник, който никога не натрапваше присъствието си, който винаги е бил далече 
от светската шумотевица и чужд на личната суета, всъщност се оказа, че е органична 
част от пътя на сериозната българска живопис. Все по-малко остават тези, които позна-
ваха този вглъбен и достоен художник, който се движеше  между душата на природата и 
трайните пластически стойности като трудолюбив труженик, който живее с плодовете 
на зeмята.

А самият той е колкото последователен в изграждането на живописния си свят, толкова 
дискретен и деликатен в извеждането му в общественото пространство. В определен сми-
съл тази изложба ще бъде откритие за тези, които не го познаваха, и истинско откровение 
за тези, които обичат истината и дълбочината в изкуството.

Живопистта на Митко Панайотов, сюжетно определена в по-ранните работи, в по-къс-
ните е структурна и пластически изведена до един личен свят – земен, дълбок и притихнал 
като края на деня. Драматичен, без да е външно ефектен, печален, без да е сантиментален, 
топъл и човечен, без да е сладникав, този свят като че ли идва да ни напомня колко красив 
и дълбок е вътрешния живот на природата и колко е далече от суматохата и суетата, с 
които времето като че ли предизвиква своя апокалипсис.

Тръгнал от естествения си човешки и артистичен усет, преминал през уроците на Ака-
демията и модерната живопис, Митко Панайотов днес се завръща духовно завършен и 
пластически изведен – модерен и съвременен, не по клишетата на артпроявите, а онази 
благословена духовна дълбочина, която прави художника съвременник на всички времена.

Светлин Русев

                 Митко Панайотов - Река
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СЛЪНЦЕ В ГРАДИНАТА
ИГНАТА ВАСИЛЕВА 
В ГАЛЕРИЯ „НАТАЛИ”

Интересна и със силен емо-
ционален заряд – това е моето 
първо впечатление от изложба-
та на Игната Василева „Слънце 
в градината”. Експозицията е  
представена в галерия „Натали”  
неслучайно през февруари – ме-
сеца на виното и любовта. Още 
щом стъпим в галерията, ни 
завладяват  със своето вълшеб-
ство образи на цветя и птици, 
попадаме сякаш в късче от Рая. 
В тази градина има всичко не-
обходимо – и уют, и нежност, 
закрила и магична сила.  Всяко 
цвете или птица има своя не-
повторима аура, която резони-
ра в синхрон в целия оркестър 
от слънчева цветност. Но за 
художничката „Градината” е 

нещо много повече от приятни за съзерцание красоти. Ето какво пише тя в своя преслист 
за изложбата:

„От Средновековието в Европа градините  не са само украсяващи, хранещи и лекуващи, но и 
носещи религиозно, философско или магическо послание.

Опитвам се да нарисувам градините си, влагайки в тях моите  послания, и да ги разкрия  
само на тези, които като мен виждат в природата и религия, и философия, и необходима магия, 
без която са загубени!

Не е възможно да кажеш за една градина, че я познаваш, дори когато си я засадил. Тя може да 
те изненада винаги!

Тя е убежище за птици и хора през цялата година, и в студените зимни дни, когато имаш 
усещането за тъга и смърт... запяват птици! Градината оживява и студеният вятър не е 
страшен и грозен.”

Изложбата на Игната Василева „Слънце в градината”, представена от галерия „Натали”, 
заслужава нашето внимание и непременно трябва да бъде посетена. Тя е забележителна не 
само с красота и изящество, не само и заради интересната идея художничката да заяви „Гра-
дината” като философско, художествено или лично послание. Картините на Игната Василева 
носят  магическата сила да приобщават,  дават нови нюанси на нашата чувствителност 
към заобикалящия свят, вдъхват позитивен импулс и слънчева енергия. Така всеки може да 
внесе своята съпричасност към това късче по-добър свят, така благородно и щедро пред-
ствен ни в месеца на любовта и виното.

Николай Маринов

Игната Василева - Бялата роза
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НЕЛИ ГАШАРОВА – ОТКРИВАТЕЛ НА 
НЕПОДПРАВЕНИ СВЕТОВЕ

„Санторини” е названието на поредната 
изложба на Нели Гашарова, експонирана в 
„Tea House – Чай във фабриката” на ул. „Бен-
ковски” 11 в София. Тя е подредила цикъл от 
живописни платна, в които пресъздава не-
подправената атмосфера на тази група ек-
зотични гръцки острови в Егейско море. 

Не би било пресилено, ако се каже, че като 
творец не спира да вярва, че съществуват 
неподправени кътчета на нашата планета. 
Със своите пейзажи тя ни убеждава в дръз-
новението, с което следва призванието си 
да се докосва до тях и да ги преоткрива. 
Макар че в нашето съвремие това е меч-
та, която е почти невъзможно да бъде ре-
ализирана, тя продължава да се стреми към 
среща с такива оцелели кътове на Земята, 
отегчена все повече от тотално настъпва-
щата комерсиална урбанизация сред богати 

с историческото си минало или с природната си забележителност места. Това е главният 
мотив да пътува по света – в Европа, Америка, Азия.

Този неуморен дух на търсачество е основният двигател за Нели Гашарова като художник. 
Оставайки вярна на себе си, тя създава зряла по своя колорит живопис. В платната й е 

побрана природна панорама, която разгръща красотата на своята същност, ненакърнена 
и освободена от агресивното човешко присъствие, където брегът и органично вписаните 
върху него архитектурни фрагменти от древни църкви или от загатнати антични сгради, 
отразени в морската вода, раздвижвайки небесното сияние, образуват неосквернена вселе-
на, оцеляла далече отвъд измеренията на времето. 

Екзотичен свят, неовладян като внезапно бликнала океанска вълна, който напомня леко за 
сюрреалистичната пустинност в платната на Джорджо де Кирико. Художничката внушава 
усещането за човешко присъствие косвено – за него говорят оцелялата аркада на морския 
бряг, увенчана с разпятие, хвърляща строга сянка, с камбани между масивните си стълбо-
ве. Този самотен мотив навява по-скоро носталгия за нещо скъпо, безвъзвратно изгубено, 
за самота. Каменните стъпала внушават усещане за нечии току-що заглъхнали стъпки, а 
тишината, оставена след тях, сякаш вече все повече тежи над изоставения бряг. Църков-
ният купол в тюркоазено допълва колорита на морската безбрежност, но същевременно е 
в странен контрапункт спрямо нея. Изобщо перспективата на тези изоставени на пръв 
поглед архитектурни християнски символи, тези композиционни елементи, издигащи се по 
вертикала в изобразителното поле, балансират спрямо хоризонталния план на водата, за 
да се съчетаят в линейна и въздушна перспектива. 

В предишни творби на Нели Гашарова, в които тя пресъздава екзотични места от други 
географски райони, свързани също с нейни дълги пътувания, градският пейзаж, оглеждащ се 
в морската вода, се отличава със своята експресивна въздейственост. Колоритът в плат-
ната е полихронен, динамичен, отмерващ с прецизна чувственост темперамента, движил 
ръката й за всяка мазка на четката.

В картините от изложбата „Санторини” обаче колоритът завладява със спокойния си ри-
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Нели Гашарова - Санторини
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тъм, окъпаните в светлина обобщени архитектурни пространства на брега се открояват 
с топлите си контрастни форми спрямо морската безбрежност. Същевременно художнич-
ката с тънко чувство за живопис подчертава обемите им с умело полаганите елементи на 
светлосянката, проявявайки се като деликатен вальорист.

Нели Гашарова пресътворява с чувственост и с професионална прецизност специфичната 
атмосфера на оцелялата в своята неподправеност природа, освободена от отстъпилата 
пред красотата й пагубна власт на човека.

Йонко Бонов

ИЗЛОЖБА НА ПЕТЪР БЪРЧЕВ 
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Петър Бърчев е художник с утвърдено име в съвременната ни живопис. Неотдавна във 
фоайето на българския парламент той показа поредната си изложба с мото „Празник на 
любовта и виното”. 

Родом от Ново село, Видинско, край, 
известен с прочутото си винарство, 
Бърчев и сам е познат сред приятели-
те и колегите си като майстор на ху-
бавото домашно вино.

Първоначалните индивидуални, ро-
дови и регионални предпоставки и им-
пулси в творчески план са издигнати до 
степен на житейска и професионална 
философия на живописеца, на негово 
своеобразно пластическо кредо. Той е 
автор с хедонистичен, а не с драмати-
чен художнически мироглед. Картини-
те му са заредени със звучни и насите-
ни топли багри, с богато степенуване 
на тонове и нюанси. 

Есенният гроздобер, прибирането 
на реколтата, природните метамор-
фози, баирите и нивите около Дунава, 
натежалите от сок чепки са онези ма-
териални и предметни съставки, кои-
то подхранват грижливо премислени-
те композиционни и пластични реше-

ния на неговите пейзажи и натюрморти и зареждат картините му с една общодостъпна 
поетична чувствителност. Авторът, въпреки „съблазните” от ярки и силно експресивни 
колоритни решения, които сякаш са неизбежни при подобни сюжети и мотиви, предпочита 
сравнително редуцираните тоналности и умерените цветови хармонии.

Не на последно място бих отбелязал, че поне на мен, изложбата на Петър Бърчев в парла-
мента ми подейства като глътка чист и свеж въздух сред сгъстената и невинаги прозрачна 
атмосфера на пространството, където тя протече.

Чавдар Попов

Петър Бърчев - Асмалък край Дунава
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АТЕЛИЕТАТА НА „РЕЗОНАНС“
В пространството на ателието трептят различни съби-

тия като при многократно завъртане на калейдоскоп. Дубли-
рат огледало,  което отразява ту  бясно, ту  плавно  сенки, им-
пулси и чувства. Превръщат  се в черна кутия и регистрират 
„ходовата линия“ на артиста. Стават място за усамотение и 
себепознание. Второ живо тяло на автора. Документ. Тяга. Въл-
нуваща сцена, на която „гастролират“ крайни абстракции, ми-
молетни образи, сънища, душевни бури, полутонове, изчезващи 
и трайни следи. Безмълвна дълбока  зона. Медитативна точка.

Несъзнаваното излиза и насища жадно ателието с контекст.  
Контекстът, в който артистът работи, диша, разпознава 
света. Вещите,   светлината,  цветовете  и формите,  под-
реждани и размествани от автора в пространството и във 
времето, превъплъщават символно собствената му вътрешна  
когнитивно-емоционална  динамика.  Всеки импулс, възникнал в 
неговата душа, се превежда  и претворява  за зрителя тук в 
ателието. И точно сега е добре да се спомене онази неизменна 
прилика между „композицията“ на ателието и композицията на 
картинните творби  в него. Тези изначално съвпадащи си струк-
тури, отпечатъци от  вътрешната  душевна сцена на арти-
ста,  започват постепенно  да се различават, когато картина-
та попадне в своите по-зрели  етапи.  И това отместване на 
творбата от първообраза си се дължи именно на невидимите 
зрители, с които авторът общува и превръща в партньори, 
докато подготвя картината  за галерийното  пространство.  
По степента  и характера на отместването може цялостно 
да се реконструира диалогичната връзка и  история между  ар-
тист и зрител.
Тягата на ателието  е толкова силна, че да може да  връща ав-
тора  към себе си  от една друга реалност, в която той дълго 

пътува, докато твори. Появяват се легла, кресла, чаши, удобства, които напомнят  на дом 
и които напомнят на  заселване  в един друг свят – островен, като от разказ на Турние.

Антония  Димитрова, галерист, куратор и директор на галерия „Резонанс“, отваря врати-
те на 100 ателиета, взор към 100 автори. Вижда ги през дребните вещи, през кратките чо-
вешки разговори, през едва доловими знаци и се опитва да ни впусне в сложната траектория 
на различните творчески истории. Неподвластна на местните кураторски  бестселъри, в 
този и в други проекти тя  не се плаши да усили дълбочината на темата,  да вплете  човеш-
кото  измерение и вместо да внася външна гравитация,  да остави  многоликостта  и неиз-
броимите гледни точки  в свободен  избор  между безтегловност и  взаимно гравитиране.

Пламенно влиза в кадрите на колажния филм „100 ателиета“ и  присъства безшумно,  усе-
щайки  интимността на авторовото  пространство, несъзнаваното, сакралното. Тази 
нейна Аз-ова ефирност щади автора, творческото пространство и кадъра от  профанно 
любопитство и се превръща в рамка за зрителя, която съдейства той  да се присъедини 
емпатийно. Маршрутът  й, включващ всички ателиета, изгражда  дълбинното вътрешно 
пространство на галерия „Резонанс“, където наистина резонират любовта, осъзнатото 
присъствие и истинският талант да се разпознава вечната есенция от преходното, твор-
ческото преживяване от снобското арт клише.

Десислава Морозова
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Николай Маринов
Момиче с кока кола



СБХ бюлетинброй
02/2014

31

изкуство,  думи

ИВАН СТОЙЧЕВ 
В ГАЛЕРИЯ „АЛГАРА”

За мен изкуството е свобода, а предполагам и за много хора. Свобода на търсене, на изказ 
и интерпретация за онзи, който създава, а също свобода на избор, възприятие и тълкувание 
за този, който застава пред творбите ни…

Живописта, изобразителното изкуство въобще имат свой специфичен език и така, както 
една музика не би могла да бъде разказана, но би могла да бъде изтанцувана, така и думите, 
които една живопис поражда, са танцът, а не музиката.

Не се старая да „разбера” една творба. Очарова ме мистиката и неяснотата й, обичам да 
съм в плен на необяснимото, заинтригуваща е нейната загадъчност, а разгадая ли, омаята 
се изпарява. Дълбаенето в смисъла отнема от чувствеността. Често казвам, че изкуство-
то няма смисъл. Смисълът е измеримост, а изкуството – необятност.

Особената живопис, която ни представя Иван Стойчев, тези малки и големи, изпълнени 
в звънтяща цветност картини-предмети, тези парчета от цветна плът, опитващи се 
да превъзмогнат стената, за която са отредени, тези набъбнали хроматични плоскости, 
тези обекти от сплъстен цвят възприемам като фетиши, предназначени за живописни 
маниаци. Бих определил и автора им като живописец фанатик.

Общо взето, познавам творчеството на Иван Стойчев от последните петнайсетина 
години и проследявайки хронологията на промените в неговата живопис, не мога да не 
определя постиженията му днес като достигане до фаза на относителна крайност. Елемен-
тарната логика ме кара да си мисля (без да пророкувам), че пътят напред най-вероятно би 
го отвел и към експерименти в съвсем откровеното триизмерно пространство. Но, както 
знаем, в изкуството не всичко е логично, а и пътищата са безброй и истините – много. По-
знавайки Иван и вярвайки в таланта и интуицията му, знам, че ще стигне по пътя до там, 
докъдето трябва, а къде е това там, ако въобще някой знае, то би трябвало да го знае 
най-добре самият художник. Парадоксалното в случая е това, че до подобни крайности по 
отношение на класическото разбиране за живопис може да стигне само един фанатизиран 
живописец. Това е и драмата на тези творби. А в тях има драма, макар и на пръв поглед 
повечето да ви изглеждат красиви и апетитни като сладкишите по витрините на луксозна 
сладкарница. Тук именно откривам финия ироничен и самоироничен привкус и елегантност-
та на пародията, сякаш втъкани чрез безбройните цветни капиляри на порьозната струк-
тура на тази добросърдечна форма на авторска провокация. Ако изкуството е нашата (на 
художниците) свобода, то е и нашата зависимост, нашата страст, нашата маниакалност. 
Как се съотнасят тази наша вманиаченост, и нашият артистичен егоцентризъм към дру-
гите неща от живота, онзи истински, сериозен живот, защото нали там, в живота, всичко 
е сериозно, а в изкуството всичко е наужким. Капсулата на нашата самодостатъчност, 
пашкулът на илюзиите ни, гротеската в преекспонирането на нашата значимост… Спо-
ред мен това е тънката концептуална нишка на тази изложба, представяща своеобразния 
„неопопарт” или „попарт-супрематизъм” на Иван Стойчев, в които приятно се долавят и 
нюанси на влияние, или по-точно почит към (може би) екшънпейнтинга на Полак, живописта 
на Ротко или Никола дьо Стал, или компресиите на Сезар... Или си въобразявам, че е така…

Дори не се опитах да разбера какво си е наумил да ни „каже” Иван Стойчев с тази излож-
ба… Не се наложи, защото си въобразих, че интуитивно думите ще дойдат… Дори не го 
попитах какво мисли. Не защото не ме интересува, а защото виждам това, което е напра-
вил… А живописта (дори и по-особената) е предназначена за гледане. Живописта, изобрази-
телното изкуство въобще, има свой специфичен език и така, както една музика не би могла 
да бъде разказана…

Преди деветдесет години Пикасо казал: „За мен в изкуството не съществува минало и 
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бъдеще. Ако едно произведение не може да живее вечно в настоящето, то изобщо не бива 
да се взима предвид. Изкуството на гърците, египтяните, на великите художници от други 
епохи не е изкуство на миналото и може би е по-живо днес, отколкото всякога досега.”

Любен Генов

 

„ЕВРОПА. ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 
- ЗАПИСАНИ СПОМЕНИ”
МУЗЕЙ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО;
КУРАТОРИ: КОНСТАНЦЕ ВИКЕ И НАДЕЖДА ДЖАКОВА

С НАСТОЯЩЕТО И С НЕГОВАТА БЕЗПАМЕТНОСТ

Проектите „Forget your past” на Никола Михов и „Проектни зони” на Петер Цанев имат 
привилегията да работят с историята, със спомените за миналото, където всеки поглед 
създава собствен наратив. Кой, кога и за каква среда разказва е важно за нас като зрители, 
за да съумеем да влезем в отношение с разказваното и оформянето на ясна позиция към 
миналото. Това не са личните истории само на тези автори, а на поколение, което е част 
от днешното общество.

Периодът на социализма малко се изследва, коментира и анализира. И въпреки дългото 
време на преход тази тема остава все така болезнена за обществото. Дискусиите око-
ло събарянето на мавзолея на Георги Димитров започват едва когато актът на неговото 
унищожение е извършен. След книгата на Димитър Аврамов „Летопис на едно драматично 
десетилетие” все още никой не поема отговорността да разказва за изкуството от епо-
хата на социализма.

Все пак в последните няколко години, се правят сериозни опити за разговор върху  близко-
то минало и за това какво представлява социализмът. През 2009 г. се състоя международен 
минифестивал „Отвъд омразата, отвъд носталгията”, посветен на това как мислим и из-
образяваме социализма. Департаментът „Изкуствознание и история на културата” на Нов 
български университет стартира научно-изследователски семинар „Кодовете на социали-
зма в постсоциализма”. Семинарът е двусеместриален и има за цел да се представят и дис-
кутират различни аспекти и визии за музейната репрезентация на българския социализъм в 
годините на постсоциализма на национално и регионално ниво. 

В проекта „Forget your past” Никола Михов отбелязва над 150 паметника, които са по-
строени по времето на социализма и сега са безстопанствени. Те ще бъдат оставени на 
рушащия ход на времето, символизиращи невзетите решения и неслучили се реформи, до-
като обществото ни не изгради ясна позиция за миналото, за паметта. Съхраняване и опаз-
ване на паметниците от близкото минало или тяхното умишлено унищожаване – памет, 
която искаме да запазим или напълно да отречем и да оставим настоящето на неговата 
безпаметност. 

Рушенето на знаков от времето на социализма паметник – „1300 години България” пред 
Националния дворец на културата успя да предизвика дискусия относно бъдещето му запаз-
ване. За първи път е направено обществено допитване, което да декларира дадена граж-
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данската позиция, обявен е и национален конкурс с участието на скулптори и архитекти, 
който да определи бъдещата съдба на паметника. 

Могат ли да бъдат подминати художествените стойности на тези паметници, защото 
идеологията, която са обслужвали, е банкрутирала? За Никола Михов на паметниците на 
социализма не може да се гледа еднозначно: „Можем да ги преосмислим, а моето поколение е 
готово за това. Да ги интегрираме, да бъдат живи места.” 

Смяна на поколенията, генерация, която дори не е родена през социализма – по какъв на-
чин тя възприема близкото ни минало. Когато гледа изоставените помещения на Петер Ца-
нев, дали е възможно да открива в тях нещо повече от руини? Какви чувства предизвикват 
артефактите на една епоха, продължаваща да влияе върху настоящето? Фотографиите 
могат да подсещат за миналото само ако има разбирането за историчността на истори-
ята. За Петер Цанев „руините предлагат наследство, което не може да бъде продължено”.

Тимоти Алън също фотографира монумента Бузлуджа – най-големия бастион на социалис-
тическата власт, днес той е руина. Проектът му не е представен в настоящата изложба, 
но е любопитен пример за различен поглед към сюжета. Ако при Петер Цанев „руините са 
без адекватно емоционално въздействие”, Тимоти Алън намира очарование в естествено-
то остаряване на една сграда. Той е на противоположна позиция с Никола Михов, паметни-
ците да бъдат съхранени било то и с друго предназначение. За него сградите не трябва да 
бъдат „оградени с червено въже и превърнати в машини на модерния туризъм”, а оставени 
да умрат величествено от ествената разруха, на която времето ги подлага, или просто 
FORGET YOUR PAST.

Надежда Джакова, главен уредник НМБИИ

Никола Михов - Forget your past
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СПОМЕНИТЕ СА ЖИВИ...

Изложбата „Европа. Югоизточна Европа – записани спомени”, организирана от Гьоте-ин-
ститут в България в сътрудничество с Музея на фотографията в Брауншвайг (Германия) е 
сериозно доказателство за изчерпателен прочит и преоценка на социализма през погледа 
на 23-ма автори от 11 страни – България, Румъния, Молдова, Сърбия, Хърватия, Албания, 
Турция, Гърция, Македония, Германия и Швейцария. Има ли смисъл от поредната среща с бо-
лезнените артефакти на едно минало, наситено с политически репресии и ограничаване на 
човешките права и свободната воля? Само това ли помним оттогава? Или може би това е 
единствено от значение за нас – да не забравим, за да не допуснем никога повече.

Експозицията, разположена в Музея на социалистическото изкуство в София, съдържа мно-
жество лични истории, запечатани в снимки, филми и видео, чрез които пред нас оживяват 
пейзажи и пространства от миналото, следи от политически престъпления или събития, 
свързани с тогавашния начин на живот, обществото и неговите ценности. И не можем да 
отречем, тези спомени отварят наново все още незараснали рани. Серията фотографии, 
наречена „Без заглавие”, на Фани Згуро (Албания) ни разкрива практики, породени от не-
престанния страх, агонията и отчаянието. Лицата на хората, интернирани впоследствие, 
са надрасквани до неузнаваемост, за да не пострада от властите техният притежател. 
Както отбелязва и самият автор: „Тогава е имало неписан закон – всеки е можел да запази 
снимките си, ако заличи лицата на определени хора”. А дали по силата на същия този закон, 
ако днес изтрием от съзнанието си спомена за това минало, с това ще изчезне болката в 
душите ни, омразата и желанието за отмъщение? Отговорът идва от Н.Пр. посланика на 
Федерална Република Германия в София Матиас Хьопфнер още в деня на откриването на 
изложбата, а именно народите, чието наследство е белязано от насилие, омраза и потис-
ничество, трябва да го осъзнаят и осмислят с надежда да продължат напред към своето 
бъдеще.

Надниквайки в чекмеджетата на античната ракла, разлиствайки старите пожълтели 
семейни документи и мемоари, предавани от поколение на поколение, младата Йелена Бла-
гович (Хърватия) открива в себе си невидимото отражението на миналото. В случая съпре-
живяването на колективната родова история посредством запазените лични архиви внася 
чувство за пълнота и хармония, независимо от факта, че едва ли е възможно всичко от 
това минало да се впише и намери продължение в съвременния живот. Но някои преврат-
ности на времето понякога споделят и ново, общо пространство – на музея, в 3-каналната 
видеоинсталация „Моята страна е най-хубавата на света” на Ана Адамович (Сърбия). „Коли-
бри” е най-известният детски хор в бивша Югославия. От средата на 70-те години песента 
„Моята страна е най-хубавата на света” редовно се изпълнява на техните концерти. За 
създаването на творбата си авторката е провокирана от събитие колкото тривиално, 
толкова и необикновено. През 2011 г. някои от бившите хористи се срещат отново, за да 
изпеят песента още веднъж – в същия град Белград, но в съвсем друга страна, пред публика 
от свидетели на ужасите на една война с над 120 000 човешки жертви. 

Рисунките с бял туш върху фотографии от серията „Проектни зони” (2011) на българския 
художник Петер Цанев се явяват логичен завършек на продължителното мъчително ровене 
в язвите на минало, по което едва ли някой изпитва носталгия. В изоставените фабрики 
с „демонтирани конструкции, зейнали дупки и ями, изкормени шкафове и ненужни вече ин-
струменти” авторът вижда пространство, натоварено с нови функции, което ще оживее 
наново за съвременните граждани, техните идеи, изкуство и послания. 

С това мисията на кураторите на изложбата Констанце Вике (Германия) и Надежда Джа-
кова от българска страна изглежда изпълнена. Колкото болезнени и на вид нелечими да ни 

изкуство,  думи



СБХ бюлетинброй
02/2014

35

изкуство,  думи
се струват дадени следи от тоталитарната епоха, с активната гражданска позиция и 
творческата деятелност на автори като тези, представени в настоящия проект, мрач-
ните призраци от миналото постепенно ще изчезнат, превръщайки се в двигател на много 
промени, за които нашите предшественици са копнеели. Спомените предстои да бъдат 
трансформирани.

д-р изк. Румяна Александрова 

Петер Цанев - Проектни зони



СБХ бюлетин брой
02/2014

36

хроника

Откраднати картини на Юрий Буков

В края на месец септември 2013 година 
от ателието на художника Юрий Буков 
бяха откраднати 8 картини. 
Молим, ако някой види някоя от творбите, 
научи нещо за тях да се обади в СБХ. 
Предварително ви благодарим. 

Откраднати скулптури на Любомир Прахов

На 8 март 2014 г. от ателието на скулптора 
Любмир Прахов (1936-1994) бяха откраднати 
осем бронзови творби и един торс на Св. Геор-
ги от Донатело.
Молим, ако някой види някоя от творбите, на-
учи нещо за тях или може да помогне с идея 
или съвет, да ни се обади или пише. 
Предварително ви благодарим. 
Сем. Прахови
Найден Прахов – 00 359 894 312 993;
 0887 544 824; naydenprahov@yahoo.com
Велика Прахова – 00 359 888 126 932; 
velikaemona@gmail.com
Ясен Прахов – 00 359 887 456 588
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Годишната национална награда за живо-
пис „Владимир Димитров-Майстора” беше 
връчена на официална церемония в деня на 
рождението на Майстора – 1 февруари, от 
12.00 ч., в  Художествената галерия в град 
Кюстендил, носеща името на големия худож-
ник. 
Жури в състав: Любен Генов – председател, 
проф. Андрей Даниел, Бисера Йосифова, Ва-
лентин Господинов, проф. Десислава Минче-
ва, Димитър Буюклийски, Долорес Дилова, 
Марин Добрев, Румен Серафимов, предста-
вител на Министерство на културата – Лора 
Атанасова и представител на КК на СБХ 
– Райнис Гелов се спря на номинацията на 
СВИЛЕН БЛАЖЕВ.
Той получи статуетка, диплом, 5000 лв. от Об-
щина Кюстендил и 2000 лв. от Министерство 
на културата. Статуетката е изработена от 
скулптора Кирил Матеев след спечелен кон-
курс за пластика за Националната награда 
за живопис на името на Владимир Димитров 
– Майстора.
Присъстваха носители на отличието от пре-
дишни години, ръководството на Съюза на 
българските художници, Община Кюстендил 
и представители на Министерството на кул-
турата. Миналогодишният носител на награ-
дата – проф. Андрей Даниел откри своя из-
ложба в галерията.

Момент от награждаването

От 18 до 31 март в галерия „Райко Алексиев” 
беше показана ретроспективна живописна 
изложба на художника Ванко Урумов. Той е 
един от най-ярките представители на съвре-
менната българска живопис, чието изкуство 
се характеризира със силен емоционален 
заряд и професионализъм. След ретроспек-
тивната му изложба във Варна, открита в ХГ 
„Борис Георгиев” от началото на тази година, 

столичната галерия „Райко Алексиев” прию-
тява част от творбите, които бяха показани 
там. В настоящата експозиция са събрани 
около 60 работи на художника от различни 
периоди, които съставляват една пълна кар-
тина на неговия творчески път, на израства-
нето му като живописец. Куратор на излож-
бата е Румен Серафимов. В следващият брой 
очаквайте подробен материал за събитието.

Ванко Урумов - Кафе след вечеря

Изложбата на Видо Вълов, открита в галерия-
та на СБХ на ул. „Шипка” 6, представи послед-
ните творби на художника, който е посветил 
творческия си път на пейзажа и портрета. В 
експозицията бяха събрани живописни платна 
(маслени бои, темпера, акварел и пастел) и гра-
фики (гравюра на дърво). Авторът се вълнува 
от вечните, добре познати му и близки до хора-
та теми като природата, българското село, май-
ката, жената, които представляват и същността 
на неговото творчество. Видо Вълов рисува 
заради самото рисуване, воден от креативния 
импулс, който само един истински художник 
притежава. Изложбата продължи от 11 до 26 
март.

Видо Вълов - Тишината на деня   
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Националната гимназия за приложни из-
куства „Св. Лука“ чества своя 60-годишен 
юбилей с изложба в галерията на СБХ на ул. 
„Шипка” 6. В експозицията бяха представени 
творби на ученици и преподаватели от всички 
специалности, които се изучават в училището.

Откриване на изложбата

Галерия „Аросита” представи изложбата на 
Димитър Грозданов „LJUBICICA”, от 4 до 12 
февруари 2014 г. В нея авторът показва по-
следния си проект „LJUBICICA” – текстове-кар-
тини или по-точно стихотворения, преведени 
на сръбски език чрез Гугъл преводач.

От 5 до 20 март Анжело Красини показва в 
столичната галерия „Арте” последните си ав-
торски бижута, вдъхновени от жената, май-
ката, природата, „наситени с много топлина и 
изящество, с виртуозна изработка и поетич-
на чувственост”.

Анжело Красини - Късчета застинало време

Галерия-книжарница „София прес” представи 
изложбата на Моника Роменска „Малки при-
казки”. От 14 февруари до 7 март в галерията 
бяха показани 48 творби, вдъхновени от прес-
тоя на авторката в Париж през 2010 година, 
представляващи т. нар „Fine Art Print” върху 
ръчна графична хартия. 

Моника Роменска - Малки приказки

Изложбата „Разкошен упадък” в галерия 
„Дебют” представи непоказвани досега ри-
сунки от ателието на Илия Петров. Тя е част 
от програмата на станалите вече традицион-
ни изложби в галерията, посветени на патро-
на на Художествената гимназия. Творбите 
можеха да бъдат видяни от 10 до 21 февру-
ари 2014 година.

Илия Петров - Рисунка

Иво Бистрички и Симеон Стоилов откриха 
съвместна изложба „Разрези” в столичната 
галерия „Credo Bonum” от 11 февруари до 
3 март. Изложбата е определяна като „от-
блъскваща, скандална и/или брутална”. „С 
ренесансово любопитство авторите изслед-
ват човешката анатoмия, местата за извърш-
ване на оперативни и постоперативни мани-
пулации, анатомичните дефекти и злокачест-
вените образувания в различните им форми 
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и интерпретации, причините и последствията 
от сблъсъка с тях, липсващите физически бе-
лези и скритите психически разрези”. 
Паралелно на това събитие Иво Бистрички 
откри самостоятелна изложба в галерия „Те-
ста” с подобна тематика. 

От 13 февруари до 15 март галерия „Юзина” 
показа новите творби на група „ХХL” в зак-
рития атриум на бизнес сградата Сердика 
Офиси на бул. „Ситняково” 48. Изложбата е 
пътуваща и ще бъде показана в Ниш, Шан-
хай и Ханджоу, а догодина и в САЩ. Меж-
дувременно галерия „Аросита” представи из-
ложба на проф. Свилен Стефанов – един от 
основните представители и идеолози на гру-
пата. Изложбата продължи от 20 февруари 
до 10 март.

През месец март Националният музей на 
българското изобразително изкуство пред-
ставя две изложби – рисунки и илюстрации 
на Борис Ангелушев, дарение от фондация 
„Борис Ангелушев” (от 6 февруари до 16 
март) и на Атанас Яранов (от 25 февруари 
до 16 март). Те са първите от серия изложби 
в новооткритата зала за периодични излож-
би на творби от колекцията на Боян Радев.

Георги Донов откри своя самостоятелна из-
ложба в галерията на фондация „Проф. Ни-
колай Райнов”. Изложбата се състоя от 23 
януари до 15 февруари и в нея бяха пред-
ставени последните рисунки и акварели на 
скулптора.

Галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол откри юби-
лейна изложба на художника Коста Стоянов, 
с която отбеляза неговата 80-годишнина. 
Представени са графики, притежание на га-
лерията, и живописни платна, собственост на 
автора и неговото семейство.
Графичните творби са изградени в няколко 
техники – литография, акватинта и смесена 
техника. Отличават се с лаконичност и обоб-
щеност на изказа, без излишна бъбривост и 
детайлност. Живописните платна в по-голя-
мата си цялост са абстрактни. В тях авторът 
търси естетиката на цветовите съчетания, 
които изграждат изящна живописна материя 
със сложни комбинации. Изобразителната 
тъкан е силно фактурна, като тази фактур-
ност на места носи белега на символа.

Най-новите платна на художника, централен 
акцент в експозицията, напомнят текстилни 
пана – живописната тъкан притежава вибра-
циите на текстилната тъкан. От друга страна, 
самите формати създават алюзия за това.
Изложбата се проведе от 27 февруари до 21 
март.

От изложбата

Ретроспективна изложба в памет на проф. 
Димитър Томов беше открита на 6 февруари 
в общинската художествена галерия „Поло-
мие” в Лом. Посетителите имаха възможност-
та да видят над 80 негови творби – живопис, 
карикатури, акварел и рисунки, които просле-
дяват творческия му път.

На 9 и 10 декември 2013 година се състоя 
изложбата „Само за фенове” в галерия „Аро-
сита”. Участваха: Димитър Грозданов, Христо 
Харалампиев, Светлин Русев, Румен Статков, 
Любен Генов, Росица Гецова, Любен Костов, 
Лаура Димитрова, Дойчин Русев, Сашо Сто-
ицов, Ива Яранова, Катрин Томова, Иван Ру-
сев, Нина Русева, Генчо Накев, Георги Донов, 
Татяна Антонова, Ромил Калинов, Слав Недев, 
Мария Златанова, Стефан Янев, Силвето Бо-
гоева, Петър Маламетенов, Живко Мутаф-
чиев, Деля Чаушева, Спартак Дерменджиев, 
РАСИМ, Моника Попова, Десислава Христова, 
Соня Ковачева, Ирина Робева, Мария Джако-
вич, Елена Панайотова, Нора Ампова, Елена 
Стумбалова,Силвана  Илиева, Пенка Минчева, 
Веско Митев, Екатерина Гецова, Бучи, Златка 
Андреева, Марияна Георгиева, Росен Тошев.
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Юбилейна ретроспективна изложба на Митко 
Панайотов беше показана от 5 до 28 февру-
ари в галерия „Джамията” в Дупница. 

С изложба в зала „Кутловица” – Монтана, 
Теодоси Антонов – художник и дългогоди-
шен директор на градската художествена га-
лерия в Монтана,  отбеляза своята 70-годиш-
нина. В брой 1 от 2014 година е допусната 
грешка в името на автора.

Нина Русева откри своя самостоятелна из-
ложба в Дом Витгенщайн, Виена, от 14 яну-
ари до 24 февруари. В изложбата авторката 
показва последните си творби (60 живопис-
ни платна), събрани под мотото „Картини от 
пътя”, за които тя се вдъхновява от своите 
лични пътувания – били те истински или въ-
ображаеми.

Нина Русева - Картини от пътя

Галерия „Алтер его” представи от 13 до 28 
февруари изложбата „Поетично пътуване до 
Новия свят” на Мариана Маринова, с участи-
ето на Яна Добрева и Пенчо Добрев.

Мариана Маринова - Океанът

На 25 февруари галерия музей Дечко Узунов 
откри изложба „115 рисунки” по повод 115 
години от рождението на художника. Депо-
то на музея всъщност представлява ателието 
на художника, което крие над 13000 творби. 
Идеята на тази селекция е да представи  бо-
гатството от стилови направления, в които 
творецът е разкривал своето отношение към 
света. Куратор е Ирина Аврамова.

Дечко Узунов - Фигура в червено

Представителството на СБХ във Велико 
Търново с подкрепата на Община Велико 
Търново откри за поредна година изложба 
„ПРОЛЕТЕН САЛОН 2014” по повод празни-
ка на града и в подкрепа на кандидатурата 
му за Европейска столица на културата 2019. 
Изложбата беше експонирана в изложбени 
зали „Рафаел Михайлов” и включваше бога-
та палитра от жанрове, изразни средства и 
техники. Можеха да бъдат видяни живописни 
платна, скулптура, графика, рисунка, фото-
графия, графичен дизайн, илюстрация, инста-
лации и текстил. В експозицията се включи и 
ателието по керамика при Младежкия дом с 
ръководител Гергана Пенова. В културното 
събитие с мултимедийна презентация, вдъ-
хновена от българския фолклор, взе участие 
дизайнерът Атанас Парушев.  
Тази година авторите бяха 111 с над 250 
творби, като имаше участници, работили в 
няколко от посочените жанрове. 
В изложбата бяха селектирани творбите и 
на студенти. „Искаме да привлечем млади-
те творци за участие в културния живот на 
града” – коментира председателят на Пред-
ставителството Милен Джановски. Община 
Велико Търново и Представителство на СБХ 
връчи следните награди:
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1. На Община Велико Търново за млад автор 
– Красимир Методиев
2. На Община Велико Търново за цялостно 
представяне – Йордан Кисьов
Журирането на творбите и определянето на 
двете награди и трите номинации бе осъ-
ществено от г-н Ганчо Карабаджаков, доц. 
Борис Желев и членовете на Управителния 
съвет.
Изложбата продължи до 2 април 2014 г.

От изложбата

На 14 март в изложбена зала „Байер”, Ста-
ра Загора, се откри колективната изложба 
„Белин Мартинов и приятели”. Представени 
са непоказвани творби на художника Белин 
Мартинов /1945 – 2001/ и произведения на 
автори от неговия приятелски кръг – проф. 
Богомил Николов, проф. Георги Чапкънов, 
проф. Емил Николов, Жанет Стоянова /1953 – 
2001/, Иван Белчев, проф. Иван Газдов, Иван 
Димитров, проф. Иван Димов, Иван Нинов, 
Илия Петков, проф. Митко Динев, Михаил Ко-
сев, Никифор Русков, Теодоси Антонов, проф. 
Тома Върбанов, Христо Михайлов.
Художникът Белин Мартинов бе проникновен 
тълкувател на човешкия живот и абсурд-
ността на времето, в което живя. Изключи-
телен рисувач, работил с молив, туш, пастел, 
темпера и превърнал обикновената химикал-
ка в истински художествен материал.
Изложбата беше открита от изкуствоведа 
доц. д-р Марин Добрев.

Белин Мартинов - Рисунка

От 20 март до 20 април в Софийска градска 
художествена галерия ще може да бъде 
видяна изложбата на Николай Майсторов 
„Апокалипсис сега или винаги” по  „Откро-
вението“ на свети Йоан. Библията. Новият 
завет. Ще бъдат представени над 100 живо-
писни и графични творби, както и рисунки, 
правени в периода 1993 – 2013 г. „Изложбата 
дава възможност да се проследят различни-
те етапи от работата на автора, като едно-
временно с това цикълът се показва в своята 
цялост. Зрителят може да види как идеята 
преминава през рисунката към литографията 
и се отразява в живописта. Особеностите на 
различните техники носят своя специфична 
изразителност. Нервната линия и бързината 
в рисунката на молива, особената плътност 
при въглена, мекотата на яйчената темпера, 
изчистените подробности и силното внуше-
ние при литографията, експресивното съпос-
тавяне на цветовете в живописта разкриват 
търсенията на художника и стремежа му да 
намери най-подходящия начин да въплъти 
идеите си” – казват от галерията.

Николай Майсторов - Апокалипсис сега или ви-
наги

На 18 март галерия – книжарница „София 
прес” откри изложба с непубликувани илюс-
трации на Вадим Лазаркевич /1895 – 1963/.

Вадим Лазаркевич - Рисунка
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Галерия „Дебют” показва изложба илюстра-
ции на Любен Зидаров от 25 март до 10 ап-
рил. Експозицията е организирана в рамките 
на програмата „Отворени врати” и представи 
пред учениците от Художествената гимназия, 
както и пред широката публика, илюстраци-
ите на най-новите, създадени от художника, 
две картинни книги от световната литератур-
на класика. По време на откриването авто-
рът беше удостоен със званието „Рицар на 
чантата на Илия Петров”.

Любен Зидаров - Илюстрация

Дечко Узунов - Българка
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СЛАВИ ПЕТРИНСКИ /1947–2014/
Завършва Средно специално училище по приложни изкуства през 1965 година, работи като 

художник – карикатурист и скулптор. Участва в почти всички общи, национални и окръжни 
изложби и биеналета на карикатурата у нас, както и в чужбина. Негови карикатури са пуб-
ликувани в списанията „Отечество”, „Карикатура”, вестниците „Стършел” и „Народна мла-
деж”. Работи и в областта на сатиричната пластика, автор е на статуетката, която сек-
ция „Карикатура” връчва по време на Националната изложба на карикатурата. Организатор 
на изложбата „Живописатира” и инициатор на пленера в Горна Оряховица със същото име.

НИКОЛА ШАМАНОВ /1942–2014/
Завършва Художествената академия през 1970 г., специалност „Стенопис” в класа на профе-

сор Г. Богданов. Член на СБХ от 1982 г.
Участва във всички общи, национални и приложни изложби у нас; като художник на свободна 

практика създава редица монументални творби (мозайки, фрески, декоративни пана, гобле-
ни и други) в много градове из България. В чужбина взима участие в представителни изложби 
през 1973 г. в Хамбург, през 1974 г. в Москва, както и в други градове.

Дългогодишен преподавател по изобразително изкуство в читалище „Васил Друмев”. Като 
такъв е награден със златен медал от VI републикански фестивал през 1984 г.

Негови творби са публикувани в списанията „Наш дом”, „Изкуство и промишлена естети-
ка” и „Декоративно изкуство”.

БОРЯН ДИМИТРОВ /1953 – 2014/
Завършва Художествената академия във Варшава през 1980 година, специалност „Консер-

вация и реставрация на художествени произведения” в класа на професор Бурше.
Член е на СБХ от 1989 година.
Награден с медал на името на проф. Маркони. Удостоен с титлата магистър. След дипло-

мирането си работи в НИПК в отдел „Художествени паметници” в ателието на Атанас 
Атанасов като художник реставратор. След разформироването на отдела през 1992 г. про-
дължава работа под формата на свободна практика по специалността си. Работи по църкви-
те „Успение Богородично” в Черепишки манастир, „Св. Пророк Илия” в Струпешки манастир, 
„Свето Възнесение” – Враца, „Св. Димитър” – с. Г. Бешовица, община Мездра, „Св. Никола” – с. 
Царевец, община Мездра, „Св. Теодор Тирон” – с. Зимевица, община Своге, „Св. Петка” – с. 
Белчин, община Самоков.
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ДЖЕМАЛ ЕМУРЛОВ /1948 – 2014/
През 1973 година завършва Художествената академия, специалност „Живопис” в класа на 

проф. П. Михайлов.
Член е на СБХ от 1979 година.
Бил е председател на групата на СБХ в Кърджали, работи като художник на свободна прак-

тика.
Участва в повечето национални, общи и окръжни изложби у нас.
Един от най-чувствителните български художници, опоетизирал и изобразил българския 

бит и фолклор. Лиричният подтекст личи във всяка негова творба.
Носител на орден „Кирил и Методий” II степен и медал „1300 години България”.

МАРИАНА ГЕНОВА /1942 – 2014/
Завършва Художествената академия, специалност „Живопис”, член на СБХ от 1976 година. 

Участва в повечето общи, национални и регионални изложби у нас. Нейни картини са показ-
вани в Русия, Румъния, Испания, Франция, Холандия, Германия, Англия, Индия, Египет и други.

Работи в ЦНСМ, а след това дълги години е завеждащ художествена редакция в издател-
ство „Просвета”. Твори в областта на живописта и художественото оформление на книги 
и учебници.

in memoriam



Ванко Урумов - Сватба



арт. N: 76725 комплект акрилни бои:
- 6бр. х 60ml
- 1бр. ефектен люспест гел 60ml
- четка DaVinci N: 12
- 2бр. Catalyst силиконови шпакли
- опънато платно на подрамка 30х40

София, ул. “Шипка” 6, моб.: 0885 288 248
office@kobalt-online.com
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