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с ъ общения
СБХ ще получава в продължение на една година информациония бюлетин от Международната асоциация за монументална скулптура (AIESM). Подробната информация за скулптурни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили
членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).
СБХ ще получава в продължение на една година бюлетин CALL FOR ART, съдържащ информация за международни конкурси, биеналета, симпозиуми, резидентски програми и други
в областта на визуалните изкуства. Подробната информация за тези събития, адресите и
статутите за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след
поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).
СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при
следните условия:
• членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС.
ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете на
СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. При
заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава пароли
за достъп – по електронна поща, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ след
проверка за платен членски внос.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА” - 2014
През мeсец юли 2014 година в галерията на СБХ, ул. „Шипка” 6, на 1 етаж ще се състои
Национална изложба „Скулптура”.
В изложбата могат да участват и автори, които не са членове на СБХ. Всеки автор може да
представи до 3 творби. Предвидени са награди за творчески постижения в изложбата.
Приемане – 11 юли 2014 г. /петък/ от 11 до 18 часа
Жури – 14 юли 2014 г.
Откриване – 15 юли 2014 г., 18 часа
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ЦЕНИ НА ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2014
Цените са за една нощувка в творческите бази на СБХ за летния сезон, считано от 1 май
до 31 октомври 2014 г., както следва:
бази

за членове на СБХ
- лева за легло

за гости лева за легло

1. с. Боженци
2. гр. София

13.00
10.00

17.00
14.00

3. гр. Вършец

8.00

10.00

4. гр. Долна баня

забележка

10.00
15.00
50.00

12.00
20.00 за легла в стаи
60.00 за легла в апартамент
250.00
ползване на цялата къща
5. Велико Търново
за 1 ден
ползване на цялата къща над 3 дни, при възможност - цени по
договаряне
6. с.Шкорпиловци
15.00
25.00 за легло
7. КК Албена
50.00
70.00 до 01.09.
40.00
60.00 след 01.09.
8. гр. Балчик В ремонт
9. Созопол:
за период:
цени за членове на СБХ и
цени за външни лица
семействата им
1 юни - 30 юни
28 лв. стая за двама
55.00 лв.
10 за допълнително легло
34 лв. ателие за двама
65.00 лв.
40 лв. стая за двама
65.00 лв.
1 юли - 15 септември 15 за допълнително легло
45 лв. ателие за двама
85.00 лв.
след 15 септември 28 лв. стая за двама
55.00 лв.
10 за допълнително легло
34 лв. ателие за двама
65.00 лв.
за деца до 4 години – безплатно за всички

Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 дни от датата на резервацията в счетоводството на СБХ, след подписване на декларация и представена квитанция за платен членски
внос и за текущата година.
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
май – юни 2014 година
Изложба на Любен Зидаров – илюстрация, ет. 1
23 май – 10 юни
откриване – 23 май, 18 ч.
Изложба на Камен Райчев – пластика и кожа, ет. 4
28 май – 14 юни
откриване – 28 май, 18 ч.
Изложба на Иван Савов (сценография), ет. 2
3 – 19 юни
откриване – 3 юни, 18 ч.
„1+1” – изложба живопис на Радостина Доганова и Ксения Бергерова, ет. 4
18 юни – 10 юли
откриване – 18 юни, 18 ч.
Изложба на дипломираните бакалаври от НХА, випуск 2014, ет. 2 и 3
23 юни – 10 юли
откриване – 23 юни, 18 ч.
„Тогава и сега” - изложба на секция „Живопис”, ет. 1
12 юни – 10 юли
откриване – 12 юни, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125
Изложба на Георги Трифонов /1947 – 2011/ – живопис и графика
9 май – 4 юни
откриване – 9 май, 18 ч.
Изложба на Ирина Угринова (живопис) и Милан Андреев (скулптура)
10 – 26 юни
откриване – 10 юни, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
„За буквите в картини” – изложба на Пламен Маков (живопис)
15 – 31 май
откриване – 15 май, 18 ч.
Месец на фотографията 1 – 25 юни
Изложба живопис на Мими Добрева
26 юни – 15 юли
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Покана за участие – керамична инсталация
Във връзка с отбелязването на 110-годишнината от академичното образование по керамика в Националната художествена академия ще бъде организирана изложба включваща
творби на основателите и създателите на катедра „Керамика”. В изложбата желаем да представим и керамична инсталация, включваща поколенията завършили специалността в НХА.
Бихме желали всеки член на керамичната гилдия да допринесе за това, като представи в
една плочка с размери 20 х 20 см своя творчески натюрел, автограф, знак и т.н. На плочката
трябва да се изобразят името (подписът) и годината на завършване. Приветстваме всички
керамични техники за изпълнение.
С тази колективна творба искаме да покажем пъстротата, многообразието и креативността на поколенията керамици, завършили в Националната художествена академия. Това ще
бъде своеобразен документ за развитието на една традиция, който ще остане и за идните
поколения.
Плочките трябва да бъдат получени до 20.09.2014 г. включително, на адрес:
Национална Художествена Академия
Бул. „Г. М. Димитров” № 100
София
ПРАВИЛНИК НА ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ” – МОНТАНА
1. ЦЕЛИ: Да стимулира интереса на българските художници към Радичковите произведения и Северозапада като цяло.
Да насърчи творческите изяви и контакти на творци от различни поколения.
2. ОРГАНИЗАТОРИ: Община Монтана, Съюз на българските художници /СБХ/, Регионален
исторически музей /РИМ/ - Монтана, Представителство на СБХ - Монтана, Дружество на
художниците „Тенец”- Монтана, провежда се под патронажа на кмета на община Монтана.
3. РЕГЛАМЕНТ: Могат да участват всички художници, които представят творби, създадени
през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и
конкурси.
3.1. Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни
изкуства.
3.2. Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.
3.3. Максимален размер на творбите 100 /сто/ см. Творбите се предават в подходящ за
експониране вид.
3.4. Творбите трябва да бъдат предадени за журиране в зала „Кутловица”- Монтана, от 10
до 20 септември в годината на провеждане на изложбата, като задължително се попълва
приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие.
3.5. Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ
и община Монтана, назначено със заповед на кмета на община Монтана.
3.6. Изложбата се открива в първия понеделник на месец октомври в художествена галерия „Кирил Петров” и зала „Кутловица” - град Монтана.
4. НАГРАДИ:
4.1. Награда на СБХ - 1000 лв.
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4.2. Награда на името на Йордан Радичков от община Монтана - 1000 лв.
4.3. Четири равностойни награди във всеки раздел - по 800 лв.
4.4. Награда за млад автор /до 30 години/ от сдружение „Приятели на Радичков” - 500 лв.
5. НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ остават собственост на ХГ „Кирил Петров”.
6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
6.1. Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат.
6.2. Транспортните разходи са за сметка на авторите. Творби, непотърсени един месец
след приключване на изложбата, остават собственост на РИМ - Монтана.
6.3. Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.
СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - СОФИЯ 2014
І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Международното триенале на графичните изкуства - София е форум за
представяне на актуалните тенденции и постижения в развитието на съвременната графика.
Триеналето създава фонд от произведения на български и чуждестранни графици. Произведенията от този фонд ще послужат за основаването на Музей на международното триенале
на графичните изкуства – София и ще бъдат показвани на изложби в страната и в чужбина.
Графичният фонд се формира от дарения на графики от триеналето при всяко негово поредно
издание. Секция „Графика” към СБХ е оторизирана от останалите организатори да съхранява
създадения фонд от творби до откриването на Музей на международното триенале на графиката – София.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
Организатор: Съюз на българските художници, секция „Графика и илюстрация”
Със съдействието на: Министерство на културата на Република България, Столична община, Държавен културен институт към министъра на външните работи на Република България
На договорна основа участват лица и организации у нас и в чужбина, които подпомагат
неговото провеждане.
Седмото международно триенале на графичните изкуства ще бъде открито във всички
изложбени зали на галерията на СБХ, София, ул. „Шипка” 6, в началото на месец ноември 2014.
Организационният комитет кани автори и куратори за участие в триеналето.
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки автор може да представи до три творби, които са създадени след 2011 година и не
са участвали в други международни конкурси.
Приемат се произведения, изпълнени според общоприетите графични техники.
Произведенията трябва да са придружени от предварително разпечатан и попълнен формуляр, а в долния десен ъгъл на гърба на всяка графика да има залепен съответстващия на
описа етикет. Заедно с това формулярът се изпраща задължително и по електронна поща,
придружен от дигиталните изображения на графиките в следните параметри:
IMAGE SIZE
The bigger side:
No more than 3400 pixels
No less than 2400 pixels
IMAGE MODE – RGB Color
JPEG Options – Quality 12
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Адрес за получаване:
VІІ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ИЗКУСТВА – СОФИЯ 2014
СБХ, ул. „Шипка” 6, София 1504, България
Краен срок за получаване на произведенията в София: 20.08.2014 (важи пощенското
клеймо за получаване в България). За улеснение на българските автори е организирано
приемане на творбите на 1.09.2014 г. в СБХ.
За пръв път в програмата на триеналето е предвиден раздел: „Експериментални графични
форми и кураторски проекти”. В този раздел ще бъдат поканени куратори от страната и
чужбина.
Темата за 2014 година е „Взривоопасни желания”/Explosive Desires/”. Това е платформа за кураторски проекти и идеи, която изследва територията на графичното отпечатване
като динамична метафора на нови и непредвидими форми на комуникация. Целта на платформата е да преосмисли мястото на графичния отпечатък днес не само като средство, но и
като желание за превъзмогване на музея и на пазара, на елитарното и на ежедневното: от
нанесените с шаблон партизански графики на анонимните улични художници до официално
спонсорираните билбордове, различните комбинации от присвоени или намерени материали,
печатните MDF плоскости, тапети и обекти с отпечатани върху тях изображения, предназначени за инсталации, както и експерименталната симбиоза на техниките за отпечатване с
изразните възможности на живописта, скулптурата, модата, дизайна, архитектурата и киберпространството.
Желаещите да участват в раздел „Експериментални графични форми и кураторски проекти”
следва да представят своите предложения в секция „Графика и илюстрация”, СБХ, ул. „Шипка”
6, 4 ет., до 1.06.2014 г.
Предложенията трябва да включват:
- концепция;
- списък на предвидените автори;
- визуален материал;
- описание на техническите параметри на проекта, включително и информация за предпочитано или ангажирано/осигурено експозиционно пространство.
Одобрените кураторски проекти като част от програмата на 7-мото триенале ще бъдат
включени в неговия пълен цветен каталог, ще получат логистична подкрепа, а при нужда и
експозиционно пространство, максимално съобразено със спецификата им.
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Графиките се изпращат нерамкирани, без паспарту, в подходяща за транспортиране опаковка, която ще се използва и за връщането им, с надпис върху нея „ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ”.
Графиките трябва да са придружени с банков превод, гарантиращ разходите по тяхното
връщане и изпращането на каталозите (за България – 40 лева; за Европа – 40 евро; за останалите континенти – 50 евро). Таксите по банковите трансфери са за сметка на наредителя
и се получават чрез банков превод на следните координати с изричен текст „За триенале на
графичните изкуства – София 2014”:
IBAN: BG47UNCR76301078576926 BGN
BIC: UNCRBGSF
Българските автори могат да заплащат сумата от 40 лева при предаването на творбите си.
Организаторите не поемат разходите за застраховане на творбите, както и отговорността
за евентуални повреди, настъпили по време на транспортирането им.
Всички получени творби се връщат до 6 месеца след закриване на триеналето, независимо
дали творбите са участвали или не в експозицията.
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Всеки автор може да направи дарение за бъдещия Музей на международното триенале на
графичните изкуства – София.
Авторите сами определят цените на представените графики, като при продажба се удържат
25 % от посочената цена.
ІV. ЖУРИ
Селекционно жури определя колекцията на триеналето до 10 септември 2014 г., а международно жури присъжда наградите непосредствено преди откриването на триеналето.
Авторитетно международни жури с участието на: проф. Иржи Андерле / Чехия/, Жосе
Гудис /Бразилия/, Марк Фризинг /Люксембург/ – носител на Голямата награда от 6-тото
триенале, определя наградите, които се оповестяват по време на официалната церемония за
откриване на триеналето на 1 ноември 2014 година.
V. НАГРАДИ
Международно жури присъжда следните награди:
- Голяма награда – 2 500 евро
- Три равностойни награди – по 1 000 евро
- Награда за млад автор – 500 евро
- Награди на спонсори
- Награда на публиката
- Награда на участниците
Журито си запазва правото да трансформира броя и размера на наградите в рамките на
наградния фонд.
Носителят на Голямата награда получава покана за участие в състава на международното
жури и за индивидуална изложба по време на следващото триенале.
Наградените творби остават във фонда на международното триенале на графичните изкуства – София.
VІ. КАТАЛОГ
Организаторите издават каталог.
Всеки участник получава безплатен екземпляр.
Организаторите имат право да репродуцират всяка творба за публикация в каталога, за
архив или за цели, свързани с дейности, популяризиращи триеналето.
Покана за изложба „Какво се случи?”
Секция „Живопис” обявява предстоящата изложба „Какво се случи?”.
Изложбата търси и провокира остра артистична рефлексия спрямо социално-политическата, икономическата, нравствената и културна ситуация в годините на т. нар. „Преход”.
Желаещите да участват могат да кандидатстват с:
1.Фотографии на 3 броя живописни творби на посочената тематика, без ограничения на
формат и материал
2.Кратка творческа автобиография
Материалите да бъдат изпратени на адрес: kakvoseslu4i@abv.bg или на хартиен носител
до СБХ, секция „Живопис”, Ани Шапкарова.
Краен срок за получаване на материалите: 15 октомври 2014 година
Селекционно жури ще определи участниците. Основни критерии за оценка са силно и проблемно разработена тема и висок художествен резултат.
Изложбата ще се състои през месец декември на два етажа на „Шипка” 6.
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Международен архитектурен конкурс за изработването на идеен архитектурен проект „Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на Национален излoжбен център, гр. София, ул. „Шипка” 6”
Международният архитектурен конкурс за сградата на СБХ на ул. „Шипка” 6 беше обявен
на 13 януари 2014 година. Документация за участие в него закупиха 127 български и чуждестранни архитекти, архитектурни студиа и колективи, от които проекти предадоха 83.
Сред тях имаше автори от Англия, Франция, Италия, Португалия, САЩ, Австралия, Русия,
Холандия, Германия, Катар, Гърция, Египет, Македония и други.
Журито в състав: арх. Атанас Панов (София), избран за председател, арх. Каро ван де
Вене (Ротердам, Холандия); арх. Карли Люик (Талин, Естония); арх. Петър Тодоров (Виена,
Австрия); арх. Георги Кътов (София); проф. Светослав Кокалов (София – Ректор на Национална художествена академия); проф. Божидар Йонов (София – Преподавател в Национална
художествена академия); Анжело Красини (София – Зам. председател на Съюз на българските
художници) и Любен Генов (България – Председател на Съюз на българските художници) заседава и награди следните три проекта:
1. William Matthews Associates - William Matthews (United Kingdom)
2. Колектив: Симеон Стоилов, арх. Иван Драгошински, арх. Анастасия Атанасова и кандидат арх. Дина Драгошинска (България)
3. „Архитектурно студио” – арх. Теодор Тодоров (България)
Сред фаворитите, обсъждани за наградата бяха и проектите на следните кандидати:
F.DELI E F.SABATINI ARCHITETTI ASSOCIATI (арх. Франческо Дели и Франческо Сабатини – Италия); ADA – ARCHITECTURE DESIGN AGENSY ООД (арх. Иво Панталеев и колектив); KONKURENT
90 ООД (арх. Дамян Томалевски и арх. Лозан Лозанов; ARCHITECTURE ABD DESIGN ЕООД (арх.
Стефан Добрев); ARHITECTONIKA STUDIO ООД; арх. Петър Белев и Сара Бакай; BOEGL GIERER
ARCHITECTEN Gmbh (Германия); B-12 ООД – арх. Петър Торньов; MAO – MARTINS ARCHITECTURE
OFFICE – Jose Martins; NULLSTELLEN LABORATORY (Гърция); арх. Петър Стъпов и арх. Бойко
Граменов; STUDIO BENAIM – Andre Benaim, Massimiliano Arnone, Fabio Azzato, Federico Biasci,
Stanimir Tonev, Lonni Gorlach (Италия).
Повече информация на http://www.shipka6.com/.
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Думи при откриването на изложбата
с проектите от конкурса
Винаги е приятно да откриеш изложба. Но някои изложби са по-особени. Към повечето
не изпитваш лична отговорност, просто им се радваш, възхищаваш (или пък си изпълнен с
някакви други чувства)... Ала други, в чието осъществяване си вложил цялото си желание и
много усилия, те, тези изложби те правят истински щастлив. Днес, в тази зала са събрани
фантазията, моженето и големият труд на 83 архитекти и художници, за които съдбата
на „Шипка” 6 има значение. Това не е обикновен конкурс. Той е чиста проба визионерство в
името на българското, а и чуждото изкуство.
През ноември 2012 с постановление на Министерски съвет СБХ придоби собствеността
върху сградата на „Шипка” 6. Многократно изказахме благодарността си към личностите
и институциите, без които това нямаше да бъде възможно. Тогава бяхме силно ентусиазирани и се радвахме на тази рядка проява на справедливост. Но още същия ден, след като
прочетохме поне два пъти въпросното постановление и отворихме бутилка уиски, си зададохме въпроса: „А сега... какво правим?!”
Беше ясно на всички нас, че простото (всъщност сложното) придобиване на един имот
все още не означава кой знае какво. И постепенно взехме нелекото решение, че не само
трябва да реновираме тази сграда, но и да я направим достоен дом за нашите и чуждите
художници. Даваме си сметка с какво сме се захванали, но също така си даваме сметка, че
без усилия и даже жертви нищо добро няма да се случи.
Подготовката на този конкурс означаваше да осмислим целта си и да намерим начин за
осъществяването й. Не беше лесно, повярвайте ми! Не искам и няма да се впускам в подробности от идеен и технически характер, защото съм сигурна, че всеки, който е минал
по този път, е наясно с проблемите и сложността на решаването им. А всички, които сте
тук, по един или друг начин знаете за какво говоря. Най-важното и най-хубавото от всичко
е, че днес сме тук, в тази зала, за да отбележим постиженията на участниците, което означава, че сме преминали успешно през този първи, но толкова важен етап. Признавам си,
бяхме удивени от количеството на проектите! Очаквахме интерес, определено, но не и
чак такъв. Вероятно ние, интелектуалците, тук и сега сме се отказали да мечтаем... знам
ли? Тази експозиция, тези намерения ни връщат надеждата, че биха могли да се случват и
добри, и смислени неща!
Благодаря ви! Благодаря на всички, които работиха сериозно, с размах и въображение, с
отговорност към значението на тази сграда за цялата ни общественост! Оценяваме усилията и таланта ви, бъдете сигурни!
За нас, художниците, този конкурс наистина е една мечта! Не сме очаквали, че такова
нещо е възможно да се случи... точно на нас. Само преди година и половина това би било абсурд. Беше много важно да накараме и всички вас да мечтаете. И в изкуството, и в живота
без мечти не става... Всъщност, когато искаш нещо много и силно, колкото и невъзможно да
изглежда, то рано или късно се получава. Дано не смятате, че съм наивник на средна възраст
или незрял оптимист. Убедена съм, че със силна воля се постига и непостижимото!
Разбира се, винаги ще има малко на брой доволни участници и зрители и голямо количество недоволни. Поемаме с пълно съзнание риска от този тривиален факт. Субективността никога не е можела да бъде напълно избегната.
Конкурсите са си конкурси...
Смея да твърдя, че международното жури работи сериозно и по съвест. И, разбира се,
според собствените си естетически критерии. Вероятно при друг състав на журито резултатът щеше да бъде различен, но единствено времето ще покаже кой и дали е бил прав.
Мисля, че не е било лесно да се вземе решение за наградите поради една – единствена
причина – големите качества на много от представените проекти тук, на първия етаж
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на „Шипка” 6. По мое мнение има над 20 проекта, които биха били достойни да бъдат реализирани. Но също така мисля, че журито е взело правилно решение. Струва ми се, че е
невероятно, но факт, успяхме да осъществим един конкурс – чист откъм задкулисни игри,
безпристрастен до степента на възможното (макар в нашата работа такова понятие да
не съществува) и изобщо – конкурс, който прави чест и на художниците, и на архитектите. По-нататъшното му развитие, бих казала, е Божа работа! Не че ние, които стоим зад
идеята, няма да направим всичко, ама всичко възможно! Ние наистина приемаме изграждането на нов изложбен център като мисия, или казано по-простичко – като наш дълг.
Няма да е пресилено, ако още веднъж благодаря на всички – на участниците, чийто професионализъм, всеотдайност и ентусиазъм ценим изключително високо, но и на целия екип,
който направи възможно реализирането на конкурс от такава величина.
Десислава Минчева

От изложбата
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Текст от откриването на изложбата на Георги Трифонов
в галерия „Райко Алексиев”
Преди три години Георги Трифонов напусна този свят и все още тая усещането за мълчаливото му присъствие някъде в пространствата около „Шипка” 6 и „Шипка” 18. Друг път го
виждам, сякаш бе вчера, седнал на стола в ъгъла на галерия „Арт 36”. И сега е в съзнанието
ми ежедневно – присъстващ с отсъствието си – така, както някога беше и пред очите ми
почти всеки ден, обвит в дима на вечните цигари.
Вживял се в организирането на тази изложба, докосвайки се отново до картините му,
оставяйки своите отпечатъци върху неговите, вдишвайки прахта, която той е вдишвал,
дълго мислих какво да напиша. И прехвърлил хиляди думи наум не можах да се абстрахирам
от силата на неговото слово. Ето защо днес реших да ви прочета нещо от него – предговора на книга, който ми прозвуча и като словесно въведение в тази изложба:
„Творецът диша най-естетствено, когато твори. Убеден, че тогава дори Някой по-силен
и мъдър му помага.
Без да отдавам значителност на личността си, надявам се с това издание да оставя
непреднамерено завещание чрез бегли свидетелства за труда си през живот, преминал не
само в празноглавия и бохемство.
Исках да събера поне част от плодовете на направеното. Изпитвах необходимост да се
разтоваря от багажа на възрастта и да се почувствам по-свободен, възкръснал или новороден...
Струваше ми се, че лесно ще направя подбор (въпреки нехайството към трупане на личен
архив разполагах с немалко фоторепродукции и диапозитиви), но много от реализациите –
може би едни от най-представителните, бяха отпътували (без да оставят дори любителска фотоследа) при непознати ценители в различни краища на света. Бе невъзможно и късно
да възстановя пропуснатото им регистриране, за да изградя по-цялостно представяне.
Направих не твърде успешен опит за приблизителна количествена статистика колко живописни картини, графики, рисунки, илюстрации, керамики, пластики, проекти и изпълнения
на стенописи (ведно с разни други „артистични” прищевки) съм осъществил след студентските си превъплъщения – от 1973 година до сега.
Резултатът е далеч от всякакви претенции за точност:
около 1600 броя – живопис; над 5000 броя – скици, рисунки, акварели и графики; над 250 броя
– керамики, пластики и различни материали; над 29 проекта за стенопис и около 15 реализирани стенописа (някои от тях – унищожени);
Не малко, но можеше да бъдат и повече...
Както вече споменах: жалко, нямах дори любителски фотосвидетелства за много от тях.
Утеших се, че (слава богу!) непоправимостта на пропуснатото ще помогне за по-бързо
съставителство и колкото и да не дава пълна представа за всичко успешно направено, спасявам значителна част от оцелелите представи (за да отразя мъглявина от себе си чрез
тях) и след осъществяване на публикуването им ще мога да търся нови и неподозирани
(дори от самия мен) пространства и отражения, чрез които бих искал да съществувам в
предстоящите години...
Ако успея донякъде – и след тях.” (15 септември 2007 г., София)
В края на тази книга Георги е написал:
„Въпреки стремежа си за покоряване на върхове разбираме, че цял живот ще останем в
подножие на планина, която никога няма да ни принадлежи, защото планината принадлежи
единствено на себе си.
Но как ще съществуваме, ако не пътуваме към среща с върховете.”
Мисля си дали сега, оставил знаци, той не е там някъде – на върха на своята планина.
Любен Генов
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Щастливите дни на
Венцислав Занков
Последната изложба на Венцислав Занков в столичната галерия „Райко Алексиев” може да се възприеме като своеобразен дневник на една изминала година, в
който важните моменти са отбелязани
с творчески акт.
„О, щастливи дни” се занимава с авторовата интерпретация на отвъдния
живот – в случая галерийното пространство, пазено от паднал еднокрил
ангел и едноглав Цербер. Населен е с изображения на исполински тела, преплетени едно с друго, свити в тихо отчаяние,
гърчещи се, агонизиращи... По стените
висят животински останки – скулптури
От изложбата
с прецизна анатомична точност.
Преизподня или чистилище? Или просто универсална представа за задгробния живот, където липсва всякаква персонификация и портретност – лицата на човешките фигури са
заличени; където няма цветност и всичко е потънало в монохромна, черно бяла живопис
и само неоновият надпис „О, щастливи дни” хвърля леки, цветни отблясъци върху белите
скулптури.
Това е изложба-продължение. След апокалиптичната нагласа на предишния проект на Венцислав Занков – „Последният будоар”, представен в същото пространство, днес авторът
показва какво се случва по-нататък. Двете изложби си приличат по своя автобиографичен
характер: както тук творбите са датирани, бележейки важни моменти от определен отрязък от време, така и „Последният будоар” беше един вид ретроспекция на творческия
път на автора през последните 20 години, представяйки всичко, с каквото се е занимавал:
скулптура, живопис, акционизъм...
„О, щастливи дни” носи цялостта на една завършена идея, разказ за света след смъртта,
такъв, какъвто авторът си го представя. Интересен момент в него е как скулптурата и
живописта се припокриват в своята мащабност, защото Занков прави живопис със същия
замах, с който и скулптура... и обратното.
В творческата си история на провокатор той създава неизброимо количество творби,
като под бунтарската му същност лесно се открива талантът на добър скулптор, майстор рисувач и мисълта на концептуален артист. Ето защо никой не се възмути, когато
той основа през 2010 година наградата „Железен орден за съвременно изкуство” на свое име,
на който до момента са носители 6-ма художници и куратори: Веселина Съриева (2010), д-р
Галентин Гатев (2011), Руен Руенов (2012, посмъртно), Иво Димчев (2013) и Спартак Дерменджиев и Росица Гецова за 2014 година. В първия момент звучащо по-скоро като пърформанс,
осмиващ абсурдността на съществуващите днес награди за изкуство, след пет години да
си носител на „Железнен орден” звучи престижно.
Румена Калчева
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За Ванко
Ванко Урумов е от онези художници, без които изкуството ни би било определено много
по-безлично и бедно. Когато се запознах с него, той беше вече в апогея на творческата си
мощ. Легенда. Леко дистанциран, мълчалив, с меко излъчване, некореспондиращо по никакъв начин с емоционалните експлозии в картините, които прави. Още тогава си помислих,
че вероятно пази енергията си за моментите пред статива. Години по-късно, на един от
многото ни общи пленери в Каварна, пак мълчаливо, но ужасно упорито Ванко беше нагазил
в плитчината на залива, забил статива в морето и рисуваше дълго напечените скали на
любимото ни място - Болата. Вечерта стъпалата му бяха напълно изгорели, по-червени от
червения бряг. По тези места с нестихващо желание и с ентусиазма на откривател Ванко
седи от години и рисува едни и същи места, отново и отново... Пейзажите му са природни
опуси, съдържащи вълнението от непреходната красота, но и драмата от съприкосновението на морето до камъка. Някои от почитателите на художника предпочитат именно
тези средноформатни, интимни моменти в творчеството му, сътворени със сигурния
жест на демиург, с плътна, жива мазка, дишаща и органично изграждаща образа. Сложни земни тонове и в същото време – бистрота на цвета отличават Ванковата визия за Северния
ни бряг от тази на всички други художници.
И все пак аз съм много пристрастна към неговите големи картини! Ретроспективната
му изложба през есента във Варна, в Градската галерия, както и тази в София от март
2014, бяха тотална реабилитация на представите не само за истинска живопис (така рядко
явление днес), но и носталгична памет за достойните години на българското ни изкуство,
въпреки политическите ограничения на времето.
Множеството наши и чужди награди са неоспорим знак, че творчеството на Ванко вълнува. Произведенията му са толкова силни и запомнящи се, че го правят почти митологичен
образ в новата ни визуална култура. Големите му фигурални композиции са истинско доказателство за това до каква степен той е новатор – и в идеен, и в пластически смисъл. Сложни и нееднозначни като замисъл, нетрадиционни като живописен изказ, произведенията на
Ванко станаха репери, трудни за надскачане и до днес. Трудно е да разберем подтиците
на неговото бурно въображение, което се докосва до най-близката ни история и в същото
време ни поднася дълбоко лични, психологически натоварени, съкровени преживявания, превръщайки ги в общочовешки.
Години, след като я бях виждала и вероятно позабравила, заставайки пред „Фонтани” бях
буквално стъписана от необичайния начин, по който Ванко вижда Париж и небезизвестната скулптура на Ники дьо Сен Фал. Странен сюжет за картина, странен поглед, странно
излъчване...
Не по-малко особено е платното „Сватба”, едно от няколкото му наистина емблематични произведения. Мисля, че никой друг никога не е поглеждал към този житейски момент по
такъв начин. Най-общо казано – без излишен патос. Романтичната, изпълнена с нереално
щастие картина в рамка над главите на младоженците и не особено извисените персонажи
около масата пораждат при всички случаи доста въпроси и възможности за тълкувания...
Съвсем различна като внушение е „Бяг” – едно чисто метафизично видение. По-скоро обаче
е прозрение. Прозрението на Ванко относно политически събития и човешки съдби, но защитено без дидактика, само чрез необичайния емоционален ракурс и огромния изобразителен талант на художник от голяма величина.
Без да бъде самотник по природа (или пък може би е именно такъв, въпреки привидностите?), Ванко създаде най-силния и най-тихия символ на самотата. „Маса за двама” е несантиментална констатация. Една представа за отсъствието, парадоксално сътворена чрез
хармонията, спокойствието, симетрията... Тишина и самота, които тежат.
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Ако опитам да премина през
всички важни периоди и картини
на художника, ще бъде прекалено.
Така или иначе – опитвам се да
пиша за него не като като критик,
а като приятел, колега и ценител.
Не, че бих могла другояче... Защо
ли все използваме толкова много думи за нещо, което се усеща
единствено на дълбоко емоционално ниво и което толкова трудно
се вербализира? Тогава, когато сме
застанали насаме с картините и
когато възприемането им е найистинско, без необходимостта да
обясняваш неназовимото, не е ли
това най-същностното преживяване...? Не би трябвало да опорочавам безмълвието, което „чувам”
в картините на Ванко. Никъде в
тях няма бръщолевене, няма повърхностност или недообмисленост. Даже детайлите са фини,
лаконични и ненатрапчиви. Бях
се спряла отблизо до една негова
изключително странна композиция – „Вечер в Пирея”. Там, на женската ръка, в индиговия полумрак
просветва тънка гривна. Не съм в
състояние да преразкажа изобразеното и внушението, няма и смиВанко Урумов - Сватба
съл. Поне според мен – абсолютно
мистична картина въпреки реализма си. Гръцката нощ в един град не е намерила по-силен
художествен образ никъде, сигурна съм в това!
Паралелно с тези неща буйни страсти завихрят линиите и петната в рисунките на Ванко
Урумов. Телата излъчват чувственост и изваждат наяве стаената в самия него екзалтираност и очевидния му хедонистичен дух. Даже в по-тежките и сковани фигури се усеща
жизненост и мощ. В тези рисунки има вътрешно напрежение, има и желание... невъзможно
е да се скрие.
Ванко е явление. Трудно би могъл да бъде класифициран. Не завиждам на истинските му
критици! Макар че, мисля си, време е някой да се заеме сериозно с огромното му и много
ценно творчество. Сложни и монументални фигурални композиции, интериори, пейзажи,
рисунки и даже скулптура – много посоки, много усилия, много реализирани мечти има той!
Никой не е съвършен, но някои поне се опитват...
Никога досега не съм успявала да му кажа колко обичам това, което прави. И колко ценя
нестандартното му художническо поведение. И изобщо – каква рядка птица е! Искрено се
надявам да се видим пак наесен край морето!
Десислава Минчева
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„Неразказаната абстракция”

Тематични посоки и пресечни точки на абстрактното в българското
изкуство от края на 1950-те до 2014 г.
„Неразказаната абстракция” е изложба, която има за цел да проследи
как идеите на абстрактното преминават и получават специфично
осъществяване в българското изкуство. Изложбата отправя поглед
към форми на художествено съзнание
и художествен опит, които не предлагат преки аналогии и връзки с културното пространство, рамкирано
от официализираните исторически
разкази на тоталитаризма и прехода. „Неразказана” в смисъл на теоретично необговорена, исторически
неситуирана, критически неостойностена и невключена пълноценно в
естетическата комуникативност.
„Неразказаната абстракция” е проект, посветен на особена траектория в българското
изкуство, която не може да бъде описана с термините на монополната история на иновациите и новите форми. Изложбата изследва автономното място на абстракцията като
визуална стратегия и естетическа категория в творчеството на поколения български художници, които проявяват дълбок интерес към радикалното преживяване на формата и
граничните начини за организиране, абсолютизиране и преодоляване на сетивното.
Без възможност за пълна изчерпателност, селекцията се концентрира върху проблемни
зони, носещи напрежение и критична реторика. Експозицията следва най-общо хронологично развитие от края на 1950-те до днес, като се опитва да разкрие универсални тематични
категории с основополагащо значение за развитието на абстрактното изкуство:
I. Абстрактни космологии – тематична категория, при която абстрактното е средство
за свързване с необятната същност на Природата, Вселената, Абсолюта;
II. Абстракция на празните структури и пространства – тематична област на краен
редукционизъм, работа с категориите „празнота” и „пустота”, с представи за нищото, с
интуициите на отсъстващото;
III. Органична абстракция – категория, която със своята предметност и остро сетивна
пластичност се противопоставя на виртуалното, като активира и удължава жизнеността
на материално-вещественото в живописта и скулптурата;
IV. Антропологична абстракция – категория, която се занимава с невидимата анатомия
на отсъстващия субект, с призрачните знаци на съвършения антропос, с архетипните и
атавистични сенки;
V. Концептуална абстракция – събира идейни и полиморфни ситуации, доминирани от фигурите на мисълта и сложната постмодерна противоречивост на културните контексти;
VI. Технологична абстракция – символизира триумфа на неорганичното, „нулираната” реалност, футуристичното прочистване на съзнанието и въображението, антипсихологизъм, геометрия на утопиите и отчуждението.
Посочените тематични линии трудно могат да бъдат проследени чисто и в повечето
авторски стратегии, те се пресичат в сложна синкретична многомерност от значения и
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естетически внушения.
„Неразказаната абстракция” се вглежда в странната съдба на българското изкуство –
като пораждане и осъществяване, като сложно отнасяне към големия разказ на абстракционизма, като мотивации, позициониране и идентификация в отношението локална традиция – световен културен опит. Могат да бъдат проследени естетическите интуиции,
културни рефлексии, езикови инспирации и тяхното изпълване с автентично съдържание.
Изложбата представя автори, които изразяват силно и характерно отделни тенденции
и са обвързали творческата си съдба, интуитивно или осъзнато, с идеите на абстракционизма като експериментално поле на самотните индивидуалности, опитващи се да избягат от опустошителните символи на груповата идентичност.
Куратори: Станислав Памукчиев и Петер Цанев

Николай Майсторов в СГХГ
По-лошо от това времето да свърши е да не свърши никога
Николай Майсторов е българският художник на Апокалипсиса. Не знам дали всяка национална култура си има такъв, но знам, че Майсторов отдавна не принадлежи само на нашата
култура. И като тематичен интерес, и като стилов диапазон, и като източник на преживяване, и като готовност да върви по следите на звяра, в него няма нищо регионално,
нищо тукашно, той рисува, седнал в центъра на света. На Християнския свят. Излишно e да
питаме как го е открил и къде се намира, защото знакът му е пределно ясен: Библията. Щом
я отвориш, светът добива център.
Изкуството на Майсторов обаче не може да бъде наречено религиозно, в него липсват
мистическата отдаденост и особено извинителното смирение на вярата. Напротив, то
носи нещо от ницшеанското богоборство, като че ли съдържа стаен гняв, осезаемо нараснал от първия до втория живописен апокалиптичен цикъл на художника; позволява си да се
гневи, и то не само на човека заради участта, която е отредил на своя Бог, но и на Бога
заради участта, която е отредил на човека. Именно човешката участ е голямата тема на
апокалипсисите на Майсторов. И именно заради нея, за да стигне до недрата й, му е нужна
Библия. Единствената сигурна опора, когато си решил, че ще надникнеш в бездната.
Майсторов не се ползва от интелектуалните удобства на днешната култура, която
предлага „интерпретация без граници” и превръща Библията във „велик код”, който става
за всичко. За да разчете човешката участ, той отново и отново препрочита в картините
си самата Библия. Тя и човешкият живот сближават смисъла си до неразличимост, за да не
се изпълни предупреждението от последната глава на Апокалипсиса: и ако някой отнеме
нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на
живота....
В предаността си към библейския текст, в нежеланието си да го напусне, за да търси нови
сюжети и герои, Майсторов прилича на стар майстор, озовал се в епохата на модернизма,
за да припомни със собствените й художествени средства това, което тя упорито се опитва да забрави или поне умело се разсейва. Апокалиптичните му цикли излъчват строгост:
искат да ти покажат образи, които не искаш да видиш, и да ти говорят с глас, който се
плашиш да чуеш. Малко им е да общуват с теб само естетически, а дори и само морално,
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те са създадени сякаш да изобразят човешката участ така, че да се намесят в нея, да са
гледки по пътя, които да те отклонят от него. Защото, щом човек по рождение и по неизбежност е грешен, няма как да не е хванал и грешен път. И ако в апокалиптичния цикъл от
началото на 90-те години трагиката на човешката участ е някак опоетизирана, наказанието, което се съдържа в нея, е и изкупление, и цикълът завършва, доколкото на Майсторов му
е възможно, оптимистично с „Ново небе, нова Земя”, то цикълът, рисуван през последните
години, завършва с „Бездна”, в която толкова дълго си се взирал, че, както казва Ницше, е
влязла вътре в теб. Колоритът на живописта затваря образите в тях самите, не

Николай Масторов - Апокалипсис сега или винаги

позволява изход, експресията няма накъде да избие, остава във фигурите, прави ги тежки,
кара ги да приличат на камъка, който бута Сизиф. И на моменти се налага почти физически
да отстъпиш, за да не те смажат.
Изкуството на Майсторов никога не е звучало на политически честоти, а и да иска, няма
как да ги улови, защото се разгръща много над тях в небесата. Но може да се предположи,
че разликата във въздействието на двата живописни цикъла по някакъв начин отразява обществено-политически настроения на автора им, а и въобще на социалната среда, в която
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той рисува. Първо надеждите от падането на комунизма, които после удвоиха разочарованието, че след него не идва нищо, че националният ни апокалипсис е завинаги.
Всъщност, може би се налага да задам един донякъде банален журналистически въпрос:
Защо, г-н Майсторов, в интереса си към Библията проявявате такава привързаност точно
към „Откровение на свети Йоан Богослов”? И тъй като жанрът на откриването не предполага той да ми отговори, сам ще го направя. Разбира се, защото има силно изострени
сетива за драматизма на битието и подобно на Ницше (да го спомена отново), не е способен да се залъгва с утехите на мига и илюзорността на представите, достатъчно смел
е, за да се изправи очи в очи със страха, да го пусне в изкуството си, така че то самото да
плаши. А какво по-плашещо от писъка на Вторите тръби, от Конниците на съдбата, от
Апокалипсиса...
Но може да се открие и по-дълбока причина: Майсторов е художник, който има таланта
да говори на публиката си „на едро” – за човека въобще, за човешката съдба. И тук именно е точката на пресичане – „Откровението” разказва за края на времето, а човекът е
единственото същество, което знае, че неговото време има край. Затова този библейски
текст като че ли най-много се приближава до човека, разгадава страховете му, проявява
ужаса му и след като го изплашва до смърт, му дава надежда за нова земя и ново небе, за
време след времената.
Но не и Майсторов.
В „Откровението” Апокалипсисът идва веднъж, изведнъж и наведнъж, за да прекрати
най-после греховната история на хората и да им предложи спасение извън историята. В
картините на Майсторов, независимо че педантично следват главите на текста, Апокалипсисът вече е дошъл или по-точно, никога не е спирал, той е завинаги, както напомня и
името на изложбата му. Хората едновременно са виновни и невинни, едновременно съгрешават и изкупуват греховете си, едновременно са в историята и извън нея... Въпросът е,
че не знаят къде е границата между едното и другото, затова са способни да чакат с ужас
Апокалипсиса, докато ужасът му още от първородния грях ги е връхлетял. Художникът – и
това технологично личи най-добре в рисунките му – е изключителен именно в рисуването
на такива хора, специфичната му деформация едновременно ражда и руши образите им,
прави ги фигурално налични и метафорично отнети, смазани и горделиви...
Много малко художници (друг такъв е Франсис Бейкън) могат да вкарат философското
си разбиране още в пластическото си посягане. В този смисъл по някой път си представям
картините като Николай Майсторов – подредени, вместо в галерия, в Библиотека.
Георги Лозанов
(Слово, произнесено при откриването на изложбата на 20 март т. г.)
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Зиятин Нуриев
в търсене на човека
В края на миналата година Зиятин Нуриев направи две изложби в България – в „Галерия 8”
във Варна и в галерия „Резонанс” в Пловдив. През месец март тази година той експонира
мащабна изложба в истанбулската галерия „Ъшък” (Светлина), където представи творби от
последните 20 години – големи около два метра пластики от базалт, мрамор, бронз и дърво, както и по-малки фигури от базалт и бронз. И трите изложби преминаха под мотото
„Незавършени проекти за нов човек” и със сигурност въведоха чувствителния зрител в едно
необикновено пространство, наситено с пластическа мощ, духовно прозрение, сакрално въздействие и артистична мъдрост и го убедиха мигновено, че е изправен пред изкуството на
един от най-впечатляващите скулптори на съвремието ни.
Всъщност човекът и неговите състояния, изразени в дълбок и сложен смислов контекст,
потърсени във философски и универсален план, са постоянна тема в изкуството на Нуриев. И
досега, в своята зрялост, той не се отказва от антропоморфния образ, независимо от найразнообразните варианти на условност и абстрахираност от реалното. Вероятно е приел,
че човешката фигура е най-важният, основен и същностен знак на разумното и креативно
общество на Земята. Знак, чрез който могат да се изразят твърде силно състоянията на
духа, драматизма на чувствата в безкрайната им звучност, поривите на душата и разума в
търсене на истините. Нещо ме кара да си спомня за Хегел и неговото възприемане на човека
като най-висок връх в развитието на природата, като прекрасно творение, способно да
създава красота, хармония и познание, като същество, в което се проявяват духът, идеята,
божественото начало.
Едва ли Зиятин изповядва идеализма на Хегел, но привързаността му към човека в неговото изкуство е забележителна, а художествената му интерпретация подтиква към разсъждения в по-абстрактна посока.
От самото начало на артистичния му път, веднага след завършването на Националната
художествена академия в София през 1981 г., Зиятин Нуриев започва да извайва изключително
изразителни човешки фигури от гранит и базалт. Някъде в планините на България, навярно
в красивите Родопи, където е роден, той се влюбва завинаги в камъка като пластичен материал. През първите десет години след следването му, в които той работи в България, се появява внушителна като брой и качество поредица от творби, които веднага го поставят
много високо в трудноопределимата, но съществуваща йерархия на художественото мислене и изразяване. Осемдесетте години на миналия век са много интересен и важен период
за българското изкуство с позитивните промени и движения в него въпреки обществения и
естетическия нормативизъм, наложен от тогавашната тоталитарна система. Художественото съзнание се отваря жадно към съвременните постмодерни състояния и равнища на
визуалната образност. Уморени от реалистичната фигуративност и елементарна тематичност, които официалната културна политика изисква, най-добрите творци и особено
силното младо поколение, в което е и Нуриев, търсят по-съвременен език, който включва
стилови черти на абстракционизма, сюрреализма, неоекспресионизма, хиперреализма, конструктивизма, абстрактния експресионизъм и концептуализма.
Но Зиятин не става концептуалист, а просто създава своя ярка и индивидуална концепция
за човешкия образ в скулптурата, която го отличава от всички други в тогавашната артистична общност. Това е толкова много и толкова рано за него, че е просто възхитително.
Великолепните му човешки фигури и глави, които екзалтират чувствата на посветените
в изкуството, са пределно обобщени и чисти, кристално ясни и синтезирани като композиция, силует, обеми и пластическо изграждане. Прецизно и реалистично моделирани части на
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тялото продължават в едро обработени абстрактни зони и дори в суровия, естествен вид
на камъка. Безупречно са композирани и съпоставени грапави и полирани повърхности, които
внасят неимоверно сетивно и дори тактилно наслаждение. Пластични ленти разбиват, разнообразяват и ритмизират определени обеми. Геометрични очертания и линеарни намеси
акцентират и обогатяват скулптурната тъкан. Зиятин въплътява изключителна мощ в
тези едро видяни и мащабно градени форми от базалт или гранит. Плътното им затворено
пространство сякаш е заключило древна, могъща енергия. Уханието на древност е осезателно и ме кара да си спомня за египетската, акадската или асирийската скулптура. Това е защото фигурите му събуждат чувство за нещо трайно, монолитно, устойчиво и вечно въпреки
белезите на деструкция по тях. Това е и защото начинът на скулптиране е толкова овладян
и сигурен в трудния твърд материал, че е близък до уникалността на древните майстори.
Но Зиятин Нуриев е изцяло художник на модерността. Стиловият характер на изкуството му издава не само високата духовност, мъдрата сила и чувството за вечност на древната пластика, но притежава и съчетава черти на синтетичния кубизъм, конструктивизма
и минимализма, които му служат в постигането на чисто, категорично и модерно визуално
изразяване. Именно блестящото и много трудно постижимо комбиниране на древно и съвременно, на реално и абстрактно, на фигуративно и условно прави индивидуалната концепция
на Зиятин за човешкия образ изключително въздействаща и качествена.
Спирам се на този първи десетгодишен период на Нуриев, защото той е не само много
успешен и важен за него, но и защото създава духа, формата и смисъла в изкуството му по
отношение на човека и човешкото, които въпреки стиловите промени са валидни и до днес,
дори и в изложбата „Незавършени проекти за нов човек.”
От 1992 г. досега Зиятин живее в Истанбул, където преподава скулптура във факултета
по изящни изкуства на университета „Мармара”. В тези 22 години изкуството му, разбира
се, се променя и придобива нови черти. Драматизмът и първичната мощ на фигурите му от
80-те години отстъпват пред едно по-изящно композиране и моделиране на скулптурната
форма. Сега художникът използва повече мрамора, с който вдъхва на творбите светлина,
елегантност и аристократично обаяние. Тези нови тонове звучат и в чудесните керамични
работи, особено в многобройните типологизирани глави с безкрайни варианти на пластическа декорация и изтънчен музикален ритъм в тях.
Още в края на 80-те години Зиятин е открил за себе си интересна и изразителна интерпретация на част от човешкото тяло – стъпалото, което той превръща в много важна
пластическа, смислова и знакова структура в изкуството си. Стъпалото и кракът – мощни
и стабилни – стават внушителен фундамент на пластиките му и много често единствено
те внасят антропоморфност в изображението. Абстрактното, конструктивистичното,
минималистичното и знаковото в стиловото изграждане на скулптурите му се засилват
неимоверно. Нуриев създава великолепни вертикални обекти, магически каменни „колони”,
гравирани с различни като повърхност и текстура абстрактни знаци, където чистотата и
синтетичността на формата е доведена до предел. Ритуалността и сакралността в тези
творби е силна, сякаш те са предназначени за култово поклонение в свръхмодерен олтар.
Медитативността, в която въвличат, е завладяваща.
Такова въздействие имат базалтовите и мраморните скулптури, представени в изложбата „Незавършени проекти за нов човек” в Истанбул.
Друга поредица работи показва по-различна пластическа и смислова посока. Над характерното стъпало – познатия символичен фундамент – Зиятин изгражда във височина не плътна
форма, а конструкция от пресичащи се вертикални, хоризонтални и диагонални елементи.
Творбите са от бронз и позволяват такава динамична и напрегната композиция, която може
да се интерпретира в контекста на търсенето и конструирането на нов човешки модел.
Още по-различно е внушението на други три мащабни пластики от бронз и дърво, които
разгръщат над мощното бронзово стъпало сложна и богата комбинаторика от гладки, геометрично правилни дървени структури. Тук доминира чувството за рационално подреждане
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на множество еднородни фрагменти в някаква сложна човешка и обществена система.
Две бронзови фигури изразяват драмата на човешкото същество, наранено и сковано от
препятствия и бариери, очакващо събуждането, осъзнаването и освобождаването.
Посочих бегло няколко смислови и пластически линии, които изграждат общия дух на тази
изложба и които я правят семантично и семиотично богата. Възможностите за индивидуално разчитане и интерпретиране на знаците и смислите са много. С природната си мъдрост
и интуиция Зиятин Нуриев внася драматичен тон в най-новите си творби и ни пренася в
полето на сериозните духовни и етически колизии на човека. Всъщност в изкуството си
Нуриев никога не се е занимавал с разказ за обикновени неща, а винаги е търсил и изразявал
всеобщи и същностни състояния и теми: за деструкцията и разпадането на нравствени категории, за оцеляването и устойчивостта на истинските начала, за целостта или фрагментарността на битието, за преходността и смъртта, за тайнството и сакралността на
посвещението, за сложния ритъм на живота, за хармонията, постижима само в изкуството,
за чистотата на душата, търсеща спасение.
Между естетически внушителните фигури в изложбата, между тези брилянтно изваяни и
конструирани „същества” от камък, бронз и дърво, носещи някаква универсална съдбовност
и драма на умиращия, оживяващия и борещия се дух, прозвучава Диогеновата трагическа
надежда за истинския човек. Търсенето на този човек е в центъра на креативното мислене
и изразяване на Зиятин Нуриев. Той изчиства образа му, типологизира го, довежда го почти
до абстрактна идея, за да го направи универсален и да остави най-ценните му творчески и
духовни черти. И както той споделя, търси човека, който е способен да понесе тежестта
и бремето на собствения си гений.
Знам, че Зиятин Нуриев обича да се вслушва в звуците на камъка и вятъра. Но мисля, че той
е способен да чува прекрасната музика на една по-висша вселена, която щедро му дава изключителната дарба да създава смислено и високо изкуство. Бих казал, че самият той е новият
завършен човек, който с достойнство и без компромиси носи тежестта на колосалните си
художествени прозрения и творби.
Румен Серафимов

Зиятин Нуриев - от изложбата.
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100 години Марко Бехар
От 2 до 17 април ХГ „Жорж Папазов“, Ямбол, представи изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на Марко Бехар. Неговият творчески път е много интересен. Точно
четири десетилетия делят първата от последната подписана творба на художника. Той
започва като самоук творец, но успява да си проправи път и да се нареди до най-добрите
български графици.

Марко Бехар - от изложбата

Творчеството на Марко Бехар се отличава с постоянно търсене и намиране на точните
изразни средства, които по най-добрия начин да представят идеята на автора. Още с първите си рисунки той поставя на остра сатирична преценка политическата обстановка не
само в България, но и в света, и по-специално фашизма като явление.
Всяка една рисунка или карикатура, създадена от Марко Бехар, е осмислена и пречупена
през фината му сетивност за справедливост. Прицелвайки се към злободневните проблеми,
той много точно улавя пулса на времето, в което живее, и с няколко щриха успява да ги
изобрази. В първите творби, подписани с псевдонима Червенкин, все още се чете недостатъчно умелата ръка на начинаещия художник, но с всеки следващ опит стилът се оформя
и развива.
Първоначално рисунките му са изградени изцяло чрез средствата на линията, като образите са отърсени от ненужните подробности и са сведени до силата и четивността
на знака. С развитието на изразните средства той започва да включва и цветното петно
чрез няколко маркиращи акварелни багри, без да търси обемност и пространственост на
фигурите, като цветът също е натоварен със знакова функция. Следващ етап в развитието на автора е насищането на творбите с размит туш, който измества акварелните
петна и вече участва не само в смисловото, но и в обемно-пространственото изграждане
на фигурите и композициите.
Рисунките с всяка изминала година стават все по-конкретни, по-проблемно ангажирани и
задълбочени. Ако някои от тях носят белезите на иронията и насмешката, други стигат
до сарказъм и гротеска.
Усъвършенстването на авторовия стил и изразни средства преминава през уроците, които му дават творбите на Рафаело, Гоя и Домие, които копира с цел усвояване на нови
маниери и разработване на собствения почерк.
Още с най-ранните творби се оформя и тематичният обхват на Марко Бехар, неговият
кръг от герои. Това са полицаят, свещеникът, фабрикантът, беднякът, работникът, пред-
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ставителят на еврейския етнос и други.
Към края на първия период от творчеството си, който трае от 1933 до 1948 г., художникът започва да използва и средствата на графичните техники монотипия и суха игла.
Вторият период от творчеството му започва непосредствено със завършването на Института за изобразителни изкуства „Иля Е. Репин“ в Ленинград (дн. Петербург) през 1955 –
1957. В тематично отношение нещата не се променят много, но все пак се появяват нови
посоки за изследване. През 60-те години художникът започва да рисува много от натура и
резултат от това са неговите актови рисунки с пастел, акварел и туш.
Марко Бехар създава няколко цикъла графични творби: „Минало“ (1956 – 1959), „Партизански дневник“ (1958 – 1962), „Човешкото тяло“, „Любов и отмъщение“, „Биография“, серия
рисунки и литографии, работени в Израел, Италия и Франция (1956 – 1966).
С живопис започва да се занимава още през първия период, но по-съществената част от
неговото живописно творчество е създадена след завръщането му от Ленинград. В сюжетно отношение това са предимно портрети и жанрови сцени, както и актова живопис.
Експозицията представя творби от фонда на шест български галерии – Национален музей
на българското изобразително изкуство, Софийска градска художествена галерия, Градска
художествена галерия – Пловдив, ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен, Бургаска художествена
галерия „Петко Задгорски“ и ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол. Тя следва хронологията на творческото развитие на автора и има за цел да въведе зрителя в развитието на авторовия маниер на работа, в неговите пластически търсения, в развитието на някои образи, сюжети
и теми, които той многократно пресъздава. В нея са заложени творби, които набелязват
отделните етапи от формиране на изразния език на Марко Бехар и са показателни за творчеството му.
Заб. Художествена галерия „Жорж Папазов“, Ямбол, благодари на Жана Бехар, дъщеря
на Марко Бехар, за съдействието й и за възможността да присъства лично на откриването на изложбата!
Стойка Цингова

Тишината на цвета
Изложба на Дарина Златарева в галерия „Артур”
Една от интересните изложби през месец април е представената в галерия „Артур” експозиция „Тишината на цвета” на художничката Дарина Златарева. Тя завършва НХА през
1997 г., специалност „Живопис”, в класа на проф. Валентин Колев и повече от петнайсет
години по особено фин и деликатен начин нейната живопис присъства в нашия артистичен
и художествен живот.
Дарина представя не само прекрасни и хармонични композиции от цветове, тя е един
от художниците, които налагат и издигат умението да се работи с маслени бои, способността да се изразяваме и създаваме чрез тях нови емоционални светове до ранга на нравствена и естетическа категория. В тези пластове, сблъсъци, преливания от цветове, ние
можем да видим и намерим всичко, от което се нуждаем – хармония, движение, загадъчна
ирония, позитивна сила за промяна... И всичко това е поднесено под формата на образи и
знаци, които можем да забележим и преоткрием, да видим нещо свое, да влеем позитивна
сила на нашите мисли и вътрешни противоречия. Но най-силно е постигнатото усеща-
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нето за покой, за душевен мир. За това говорят и заглавията на картините – „Птиците
говорят”, „Безбрежие”, „Сън в цвят”, „Пясък на
брега”, „Свечеряване”.
„Тишината на цвета” е не само мото на
изложбата, а е и призив за съпричастност.
Задължително е да се отбележи и неповторимия артистичен дух на галерия „Артур”
– пространство, отворено за интересни
творци и ценители на изобразителните
изкуства. Картините на Дарина Златарева
споделят, отразяват, преливат, доразвиват,
но най-вече някак деликатно ни заставят да
замълчим, да се дистанцираме от променливата, еуфорична или тревожна действителност, да погледнем в себе си и ако е възможДарина Златарева - Безбрежие
но по-дълго и по-задълбочено, защото някъде
там има вероятност да преокрием неща, състояния, идеи, които макар и забравени, са
истински и са си отдавна наши...
Николай Маринов

Червено

изложба на Стоян Куцев в галерия „Резонанс” – Пловдив
На 24 април 2014 г. в галерия „Резонанс” – Пловдив се откри изложбата „Червено” на Стоян Куцев, която представя обекти, видео, пластика, дигитален печат и живопис, работени през последните две години. Стоян Куцев е от съвременните български автори, които изследват изключително последователно през годините граничните пространства и
възможностите за обновяване на пластично и концептуално. Той създава с една особена
задълбоченост собствена семиотична система от цветове, знаци, цифри, символи, емблеми, която по един любопитен начин съчетава иронично и автоиронично – концептуално
обусловен метод, съдържащ дълбоки, наситени с автобиографични инспирации, моменти.
„Червено” е изложба, в която абсолютно свободният откъм предразсъдъци подход към
медията провокира чрез пластически похвати като например избора на акцентирания
цвят (червено – основен цвят от спектъра на светлината, асоцииран с огън, топлина,
енергия, а в емоционален план с любов, ярост, страст), като ритмизирането на позитив/
негатив, като стилизирането или фрагментизирането на отделни образни конструкти и
т.н. Една от специфичните особености в творчеството на Стоян Куцев е изследователският му интерес към взаимоотношенията между отделното произведение и целостта на
експозицията, между единичното изпълнение и стандарта, между ритъма на повтарянето
и нарушаването му. В „Червено” Стоян Куцев целеносочено и прецизно фокусира различните връзки между творбата и света извън нея, съпоставя и инсценира различните проявления на художествената норма. Авторът подхожда към формообразуването с пределно
фин, почти дизайнерски метод, който насища със същностни въпроси, например този за
семиотичния код на визуалния образ. Не е случайно, че в неговите произведения особено
важно значение има серията, цикличността от изображения. Това, по което всяко следващо
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произведение се отличава или допълва останалите, има организиращ характер за цялото.
Изчистената и максимално опростена парадигма, при която идентичността на творбата се носи от заместването на детайла, акцентира върху проблема за различаването. Тук
идва едно важно откритие: заглавията не са собствено концептуалният елемент. Името/
озаглавяването превръща художествения детайл в код („Клише”, „Червено”, „Долар”). А той,
от своя страна, е своеобразен подпис и с това отпечатък на човешкото, който напомня,
че зад повърхността на всеки визуален образ стои автор.
Този провокиращ художествен похват разкрива един рядък интелектуален, силно концентриран авторски потенциал, необременен с готови естетически и пластически формули,
различен със свободата на духа си и любопитен с ракурса на изследователския си поглед.
Доц. д-р Галина Лардева

Стоян Куцев - от изложбата
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REALITY CHECK

Съвместна изложба на Ива Яранова и Йонко Василев в
галерия „Аросита”
Галерия „Аросита” отново
предложи интересна изложба.
Представени са Ива Яранова и
Йонко Василев и техният съвместен проект. Автори много различни като стилистика и светоусещане, но обединени от обща
любов и критична взискателност
към заобикалящата ни действителност и предметност. Ива
– художник с познат артистичен
стил, с неповторима експресивност; Йонко – графичен дизайнер
по образование, колекционер на
съвременно иновативно изкуство, търсещ нови провокативни форми, но същевременно и
двамата са автори, обединени
от общ откривателски порив.
„REALITY CHECK”, или преоткриване, преоценяне на реалността – това е мотото на тази
изложба. Откриване на определен
детайл от нашето ежедневие,
извеждане от неговата незабеИва Яранова - от изложбата
лежимост или незначителност,
претворяването му като произведение на изкуството, въвеждане и насищане с нов, артистичен смисъл и след това повторното му предствяне пред теста на публиката, пред
нейните рефлексии, но с претворен и по-силен заряд... така изглежда действието, художническият жест, артистичният процес, с който Ива и Йонко ни правят съпричастни.
Забравени детски играчки, атрибути, фетиши от соцминалото и настоящето, търсенето на нови предметни и смислови асоциации, свързани с „кръста” или „хикса”, иронично
преоткриване на постулати и асоциации в постоянно повтарящи се предмети и символи
– това дава възможността на двамата художници да създадат неповторима атмосфера
от „вещи” и „смисли”, създадени за нов живот.
Съвместната изложба на Ива Яранова и Йонко Василев е актуална и има неповторимо
артистично присъствие. Тя е уникална не само заради успешната симбиоза между двама,
толкова различни като стилистика автори, не само заради сполучливите художествени
произведения, но и заради рядко срещаното напоследък успешно заявяване на изобразителното изкуство като вид социална кауза, като творчески процес чрез търсене на гражданска съпричасност към критичния поглед на художника.
Николай Маринов
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За новите възможности пред
художествените музеи и галерии
На фона на забързаното ни ежедневие, в непрекъснатата надпревара с високите технологии и
всевъзможни лични ангажименти, повечето хора
сякаш почти не се интересуват от състоянието
и развитието на съвременното изкуство. В опита
си да направят художествените музеи и галерии
значително по-привлекателни и посещавани наши и
чуждестранни артисти, куратори, представители
на неправителствени организации от години разработват научноизследователски и образователни
програми, които да съчетаят по един нов, интерактивен начин различни традиционни и модерни практики в тази област.
Тема на тазгодишното издание на провеждащия се в Нов български университет семинар
„Визуалният образ” е „Художественият музей днес и неговите публики” с ръководител проф.
д-р Ирина Генова. В рамките на семинара бяха обсъждани въпроси, свързани с работата на
музейния работник, подготвянето на изложби, създаването на оптимална среда за преживяване на изкуството, както и превръщането на стари, неизползваеми архитектурни сгради
в музеи или пространства – арт център, биенале, резидентни програми за творческа изява
на съвременни автори. От изнесените лекции на доц. д-р Наталия Христова (НБУ), д-р Тодор Т. Петев (фондация „Моят музей”), Надежда Джакова (главен уредник НМБИИ) и Татяна
Димитрова (изкуствовед) ясно се вижда, че немалко от инициативите, реализирани вече в
някои от водещите световни музеи – The Metropolitan Museum of Art, Philadelphia Museum of
Art, Brooklyn Museum (САЩ); Museum Folkwang, Museum Kuppersmuhle (Германия), Art Gallery
of South Wales (Австралия), са напълно приложими и в родни условия.
За работата на куратора днес своя дългогодишен опит като инициатор и пряк участник
в множество успешно финализирани художествени проекти сподели д-р Мария Василева, главен уредник в СГХГ. И въпреки факта, че истински стойностните постижения в съвременното изобразително изкуство едва ли ще останат незабележими и неоценени във времето,
от изключително значение са активният диалог и взаимното желание за съвместно сътрудничество между артисти, научни специалисти, висшите училища, съответните държавни
институции, неправителствените организации и творческите сдружения.
Провеждан в уютната обстановка на галерия „УниАрт” в Нов български университет,
сред картините на холандски, фламандски и други западноевропейски майстори от XVII –
XIX век, целта на семинара е именно такава – да създаде за всички заинтересовани страни
тази работна среда, която да стане основа на конструктивното взаимодействие и иновативния подход в контактите с потенциални настоящи и бъдещи публики.
До края на семинара се проведоха още две, отново интересни лекции. На 29 април за научната документация в художествения музей говори д-р Джошуа Уотърман от университета
в Нюрнберг, Германия. На 15 май Регине Щайн представи „Стандарти за документиране на
произведения на изкуството”, а на следващия ден, 16 май, в НХГ беше нейният уъркшоп за
LIDO (Lightweight Information Describing Objects) практики.
Семинарът приключи на 27 май.
д-р изк. Румяна Александрова

29
брой

03/2014

СБХ бюлетин

и з куство, думи
Пламена Димитрова-Рачева
в галерия „Сезони”
Пламена Димитрова-Рачева е изкуствовед и художник. Тя е
не само критик на изкуството, изследовател и историк, но
и откривател. Тази изложба е едно пътуване на авторката –
мистично пътешествие през цял един живот.
„През девет земи...” в митологичната, фолклорната и приказната ни традиция е израз за нещо много, много далеч... Това
е метафора на инициацията, т.е. посвещението, което човек
преминава в годините на своя живот.
„През девет земи” винаги означава трансформация на личността, постигнала по-висша степен на себепознание чрез
обучение и житейски опит.”
Пламена преминава през девет земи, сменя девет живота, за
да достигне до откровения, които представя на зрителя тук.
Настоящата юбилейна изложба включва селекция на графични
творби с автобиографичен характер от периода 2005 – 2014 г.
Творбите са изградени от различни медии – фотография, рисунка, колаж и инсталация, преминаващи през многостепенна дигитална трансформация на
образите. Това разнообразие от творчески похвати авторката умело организира и извежда до знаци. Така се редуват пейзажи, интериори и портрети. Последните произведения
с кодирани названия от дати изглеждат като сбор от извървените стъпки през нейния
творчески и жизнен път и свидетелстват за художествената й зрялост. Отпечатани в
един екземпляр върху ръчно отлята, колорирана хартия, те са колажирани в специално изработени рамки с флорални мотиви.
Пейзажите при Пламена Рачева концентрират в себе си множество напластявания, натрупвания на изображението и преработка на видяното, така че те като краен резултат
не са вече конкретното място, откриваемо в природата, а нещо напълно абстрактно,
само маркер за спомен от нещо преживяно. В паралелни визии те ни внушават идеята
за различните етапи в човешкия живот. Метафората за деветте земи е метафора на
деветте възрасти, през които преминава според отмерването на времето във „Вечния
календар”.
Фотография на маса с вечеря за приятели, роднини или просто повод за срещи и разговори напомня за тайнство, до което ни доближава авторката.
Самата тя присъства директно в този наратив чрез автопортрет, в който образът,
макар и размазан, е все още различим и ни напомня, че повечето истории са още неразказани, а образите непоказани.
"Рисувам идеи, рисувам, защото душата ми го иска.
Рисувам неща лични, автобиографични, неща, които бих искала да споделя с другите.
Рисувам, защото пространството на моето въобръжение ме прави свободна.
За мен словото и образът са неделими, така както мъжкото и женско начало са неделими в
сътворението на живота."
Надежда Джакова, главен уредник, НМБИИ
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Котаракът с теменужения поглед
или слънцето в нас

Росен Рашев – Рошпака в галерия „Ракурси”

Галерия „Ракурси” отново интригува с интересна
изложба. Представен е Росен Рашев – Рошпака, един
от най-самобитните художници в нашето изобразително изкуство, със запомняща се стилистика и с
неподправено чисто светоусещане. Детството,
митовете, легендите от
родния край, християнските и езическите обичаи,
силата на природните
феномени са в основата
на уникалния артистичен
стил на Росен. Художникът колажира, шие, добавя
триизмерни
структури
върху повърхността на
своите творби, превръща
картинното
пространство
в
своеобразна
дреха.
Росен Рашев – Рошпака. Червеният заек
И тя е щедро споделена с
всички, подарък на малко късче от така необходимата ни светлина, доброта и радост.
Автор с над 40 самостоятелни изложби, с множество награди, с участия в международни
изложби и пленери, Росен Рашев – Рошпака е една от емблемите на наивистичното изобразително изкуство у нас. От картините му надничат странни същества, риби, котки, коне,
кози. Заглавията на творбите му говорят красноречиво: „Котаракът с теменужения поглед”, „Адам кръщава животните”, „Врабецът от Радичковата гора”, „Старецът и морето”,
„Пъстрите птицо-самолети”, „Закрилникът на рибарите”, „Летящата риба”, „Летящият
птицо-автомобил”, „Щъркелът и щастието”, „Един ден в Райската градина”.
Изложбата на Росен Рашев – Рошпака, представена от галерия „Ракурси” е различна и уникална с неповторима художествена словестност, с разностранния подход при изграждането на обект, образ и живописно пространство, но и най- вече със своята непобедима
жизнеутвърждаваща сила. Росен заявява творческата си философия кратко и ясно: „Искам
хората да научат, че ми е слънчево на душата. И се опитвам този позитивизъм, който е
около мен, да го предам и в работата си.” И той винаги успява, последното доказателство
за това е тази негова, най- нова изложба в галерия „Ракурси”.
Николай Маринов
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Русенската група
и галерия празнуват
От миналата година до 2015 всички по-значими прояви на Художествената галерия и дружеството на СБХ в Русе се посвещават на два значими юбилея. С поредица изложби на русенски,
български и чужди творци, конкурси, биенале на миниатюрата, хепънинги, инсталации, концерти, конференции, юбилейни експозиции от фонда се отбелязват по един достоен начин 80
години от създаването на градската галерия и 65 години група на художниците.
През зимата на 1933 година, след големия успех на първата си обща изложба, група русенски
художници решават, че в града има „голяма и неотложна нужда” от постоянна галерия или
„художествен музей” и изпраща до общината писмо с искане за учредяването й. На 30 април
през следващата година тогавашният кмет Юрдан Павлов подписва желания акт. За първи
дом на новосъздадената културна институция е избран Домът за изкуствата и печата (предшественик на Клуба на дейците на културата), а след три години галерията е преместена
в Русенската общинска библиотека, която се намира в красивата Дайнолова къща в самия
център на града. Художниците основатели са 11 – Александър Лазаров, Атанас Михов, Влади
Владимиров, Георги Каракашев, Димитър Диолев, Карл Матей, Кирил Станчев, Любен Гайдаров,
Никола Костов, Руси Ганчев и Тодор Янков, които даряват свои картини. Малко по-късно към
тях се присъединяват и други художници, както и родолюбиви русенски граждани, които предоставят безвъзмездно свои картини и скулптури. Днес тези творби съставят постоянната
колекция „Основатели на Русенската художествена галерия”.
След 9 септември 1944 г., през 1946 година, се променят статутът и принципите на управлението на галерията. Учредява се Народна художествена галерия, гр. Русе, в която ще трябва да се „съхраняват творби на художници и скулптори с висока художествена стойност и
национални и битови достойнства”. С помощта на тогава младата социалистическа държава
фондът непрекъснато се разширява и обогатява чувствително с нови творби – главно откупки и по-малко с дарения и галерията е преместена в няколко красиви и удобни преустроени зали
на партерния етаж в прекрасната барокова сграда на Доходното здание. Там остава до 1979
година, когато се настанява в специално построената за целта сграда на една от главните
улици „Г. Димитров” 39 (днес „Борисова”).
Новата сграда на арх. Светозар Панайотов е с площ от 2800 кв.м. с надземен и подземен
етаж и макар и с редица недостатъци като проект, а и като изпълнение, успява да събере
нарасналия фонд от близо 2800 картини, графики, скулптури и малки пластики от автори от
края на XIX век до наши дни. Направленията са: „Родно изкуство”, „Новите художници от 30те години на ХХ век”, „Съвременни автори”, сред които най-значително е участието на творците от Русе и региона. Сред тях са: Кирил Станчев, Димитър Хинков, Роксандра Костова,
Петър Попов, Никифор Цонев, Любомир Касабов, Николай Русчуклиев, Марко Монев, Василка
Монева, Ради Неделчев, Стефан Кацаров, Николай Караджов, Виолета Радкова и други големи,
национално утвърдени имена. Във фонда има и ценни работи на класиците: Владимир Димитров – Майстора, Иван Мърквичка, Никола Танев, Иван Ненов, Васил Стоилов, Давид Перец,
Димитър Казаков, Васил Бараков, Жак Авдала, Бенчо Обрешков, както и на световноизвестни
автори: Корнелиу Баба, Камило Отеро, Виорел Марджинеан, Виктор Вазарели, Роберт Янчович, Сусумо Ендо, Андре Ланской и други. Много богат е и графичният раздел, събрал интересни автори от България, Китай, Чехия, Румъния, Словакия, Полша, Куба и други.
На 25 май 1945 година се учредява и дружеството на СБХ в града с председател Кирил Станчев и секретар Ани Хаджимишева. През същата година е и първата изложба, включваща 44
живописни платна, 6 сценографски проекта и 4 рисунки с туш на 10 автори. Богата и разнос-
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транна е дейността на русенската група през изминалите 64 години. Тя неслучайно се счита
за една от водещите в страната, заедно с тези в Пловдив и Варна.
В интересен документ на художника основател Борис Василев можем да прочетем следните думи: „Всеки от изложителите отразява своите лични схващания за изкуството и времето, през които е раснал като художник. Затова тук има работи, които сочат увлечения
към чисто формалистично преодоляване на натурата. Други пък са доста смело раздвижени
– един късен отзвук на импресионизма у нас, които сочат доста нови насоки. А има и работи,
в които откриваме и стремеж към повече синтез и експресивност, стремеж за едно по-ново
отнасяне към изразните средства...”
Във визитката на Русенската група са редица окръжни, национални и международни изложби, пленери, биеналета, конкурси. Днес в дружеството членуват 140 живописци, графици,
скулптори, приложници, сценографи. Техен дом е изложбената зала на „Борисова” 6, където
ежегодно се провеждат близо 30 изложби на русенски творци и гости.
Тазгодишният ежегоден „Пролетен салон” на русенци е в централната зала на „Борисова” 39
и е с темата „Възел”. 35 творци от всички жанрове и поколения представят близо 60 живописни платна, малки пластики, графики и приложни работи, вдъхновени от тази интересна
пластична задача.
Огнян Стамболиев
Василка Монева - Дунавски пейзаж
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Решетките в самите нас
прозвънват заплашително

Скулптурна инсталация на Саркис Нерсесян

Скулптурната инсталация на Саркис Нерсесян, наречена „Имигранти”, експонирана в галерия „Астри”
в София, е пример за това как съвременното изкуство не играе роля на символична кула от слонова
кост, в която се пречупват и гаснат безнадеждно
посланията на реалността около нас. Металните
пана, от които е съставена общата композиция, са
непосредствен спонтанен израз на сърдечните преживявания на твореца, родени от тревогата му за
света. Свят, в който са размити границите между
доброто и злото, между звучащата с популистки
патос игра на хуманност и законово мотивираните
форми на безчовечност, а натрупваната през вековете, човешката цивилизация страда все още от
Саркис Нерсесян - Имигранти
нравствено-философска недостатъчност.
Саркис Нерсесян е вдъхновен за своето социално ангажирано произведение, гледайки репортаж, посветен на имигранти, излъчен по френска телевизия. Първата реакция на твореца
е да направи скица, за да запечати този колективен образ на човешко страдание, причинен
от други човешки същества. Създадената от него скулптурна инсталация е композиция от
лица и силуети, озовали се очи в очи пред нещастната си имигрантска участ. Саркис Нерсесян
пресътворява тъкмо този момент на сюблимен сблъсък на тези хора с нерадостните превъплъщения на своята драматична съдба в чужбина. От образите се излъчва толкова скръб, но и
физическо и психическо напрежение, ръцете и протегнатите длани, този композиционен елемент, са непосредствени емоционални изразители на копнежа им за глътка свобода и социална
справедливост. Тези мъчително концентрирани образи на майки, деца, мъже са универсален
образ на страдащия човек, взиращ се с толкова жажда в свободата, но затворен зад решетки.
Скулпторът обръща внимание към този общочовешки проблем, който е заключен безнадеждно в нас, и то през ХХІ век, независимо в коя точка на земята живеем.
В централната част на скулптурната инсталация Саркис Нерсесян е изобразил имигрантите, затворени в тясно четириъгълно пространство, носещо алюзия за карцер или клетка,
извън което са единствено опънатите им ръце с разперени пръсти, напомнящи за криле в
полет – недвусмислено олицетворение на надеждата. Отстрани, експонирани върху стените,
са представителите на обществото, което според стеклите се обстоятелства е не просто
безучастно към това страдание на нуждаещите се имигранти. Това общество, поставящо
затворнически прегради в самото себе си, в своята душа, е враждебно към онези, които са
принудени да търсят свое жизнено пространство. Между централната група и представителите на обществото се издигат решетки – решетките, монтирани в човешкото съзнание –
спонтанен метафоричен образ, смело олицетворение на непреодолимата бариера, изправяща
се между потребността от естествено човешко общуване. Това е затвор, в който всеки
от нас е заключил собствената си душа и съвест. Всеки от нас може да се окаже в една от
двете позиции – в позицията и на имигрантите, и на страната на осъждащото общество.
Невидимите прегради, които са в самите нас, парцелират вродената човечност и любов у
всекиго от нас в незначителни безпомощни късчета, излъскани и изтънели колкото копчета
на протрита риза, от което самият ни живот е обречен на притворност, незначителност,
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посредственост...
Образите, създадени от Саркис Нерсесян, са обобщени, ръцете и металната мрежа носят
експресивното внушение на изразителна знакова символика. Авторът изработва тези пана
от скрап, покрити с естествената патина на времето, което внушава с нов прилив на енергия абсурдността на идеята за хората от второ качество, третирани с цинична бездушност от други самодостатъчни си човеци като същества втора употреба. Всеки от тези
имигранти има право на пълноценен живот – да обича, да създава семейства, да се радва на
живота, където и да било по света. Това е изконният начин за утвърждаване на всички родени
под общото слънце. Решетките, монтирани незнайно от кого в самите нас, са откъснати
територии от сърцето, превръщат собствените ни души в пленници и убиват основната
ни човешка същност – такова е посланието на художника, чиито хуманен заряд ги разтърсва
и те в отговор прозвънват заплашително.
Йонко Бонов

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА на
ТОДОР ЯЛЪМОВ (80 ГОДИНИ)
Тодор Ялъмов е познат сред широката ямболска общественост основно като педагог. Той отдава повече
от 20 години от своя творчески и жизнен път, за да подготви успешно кадри за висшите и средните художествени учебни заведения. Ето защо юбилейната му изложба
по случай 80-годишнината му, която беше представена
в ХГ „Жорж Папазов“ - Ямбол, изненада със своето разнообразие.
Авторът представи 76 творби – графики, мозайки,
живопис, скулптура, декоративни пластики, рисунки,
правени през различни етапи от творческия му път. Той
е възпитаник на първия випуск на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, в който завършва през 1967 г. специалност „Приложни
изкуства”.
Изложбата е многостранна и разнолика, но могат да се очертаят няколко тематични посоки. В жанрово отношение превес има портретът – скулптурен, графичен и живописен. Дори
когато материалът е един и същ, авторът има различен подход към него и набляга на различни аспекти, за да реши творческите си задачи.
Като цяло в експозицията се открояват скулптурните му произведения, както портретите, така и кавалетната скулптура. Те са изразителни, като всеки един притежава собствено
настроение и състояние. Малката пластика е силно стилизирана и носи белега на декоративното.
Многообразието на изложбата изпълни цялата експозиционна зала, която се оказа тясна за
творчеството на Тодор Ялъмов.
Пожелаваме здраве и творческо дълголетие на автора и да продължи да пълни изложбените
зали с почитатели на своето творчество.
Стойка Цингова

35
брой

03/2014

СБХ бюлетин

и з куств о, думи
Юбилеят като необичайна
ретроспекция
Когато се каже юбилейна изложба, в съзнанието на повечето хора изникват асоциации
за репрезентативност, за „представителни” техники, емблематични произведения и
големи формати. Юбилеят е повод за равносметка, а ретроспекцията – начин да откриеш пътя към бъдещето.
Олег Гочев празнува своята 60-годишнина
малко по-нетрадиционно. Той няма нужда от
равносметка, а посоката за бъдещо развитие отдавна е предначертана в съзнанието
му. Емблематичен монументалист, свикнал
да твори в широк ареал от визуалните изкуства, на хартия, платно или стена, той
залага на пряката комуникация, на личен, но
сложен диалог с публиката.
Изложбата „60 златни рисунки +” в галерия „Възраждане”, Пловдив, включва 15 серии от по 4
тонирани и позлатени рисунки, започнати по различно време, но завършени през последните
две години.
Художникът мотивира избора си за юбилейно презентиране с идеята да акцентира на рисунката като най-чист, непосредствен и истински израз на художествено майсторство. И
независимо от малкия размер на рисунките, в тях прозира позицията на истински монументалист. Монументалността не се свързва само с размерите – тя се търси в подхода, в градежа
на формата, въпреки мащаба й, в цялостното присъствие на творбата. Олег Гочев спазва
завета на Георги Богданов – основоположник на школата на българските монументалисти, че
най-важното за стенописеца е дисциплината. Къде най-добре се откриват нейните следи, ако
не в рисунката? Тя отразява професионалното майсторство, способността да се овладее и
осмисли формата. Творбите на Олег Гочев носят монументалност в едрите, излезли на един
дъх форми, в тежката, придаваща им плътност технологична обработка.
Пътят на Олег Гочев, прочетен през тази изложба, носи сюрреалистичен елемент, еротично-гротесков привкус, монолитна форма и разнообразно, пълно с неразгадаеми пластове асоциации съдържание. Към рисунките Олег Гочев решава да включи и две живописни творби,
които художникът сам определя за себе си като ключови – „Опиянението на комуниста” и
„Легенда за падналия ангел”. В тази експозиция ние го виждаме и познат, и непознат, и монументален, и кавалентен като присъствие. Но най-вече тази изложба е своеобразна изповед.
Тя носи дни, седмици и може би години, в които Олег Гочев гради свой творчески свят. Този
юбилей, за него струва ми се, е празник на съзиданието, той е онова щастливо безвремие от
натрупани мигове, които самият художник нарича „златни”.
Даниела Чулова-Маркова
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Текст от откриването на
ретроспективната изложба на
Марко Монев
Просто ей така се изнизаха годините. Десет години без Марко Монев. Един подир друг си
отидоха приятели и колеги. От така наречената русенска школа останаха няколко художницисимволи на това време. Време, в което те се бореха за утвърждаването на новите идеи в
българското изобразително изкуство и в което оставиха своите следи. Мисля, че е редно да
спомена техните имена: Никифор Цонев, Велимир Петров, Стефан Кацаров, Петър Попов,
Любомир Касабов, Роксандра Костова, Ради Неделчев, Йордан Парашкевов, Николай Русчуклиев, Цветко Цветков, Димитър Хинков, Фикрет Ислямов, Веселин Парушев, Марко Монев,
Георги Радулов. Никола Терзиев и по-младите тогава бяха поели по по-различен път, но все
пак продължаваха идеята, прокарана от предното поколение: Виолета Радкова, Николай Караджов, Володя Кенарев, Василка Монева.
В тази изложба на Марко Монев, която е с ретроспективен характер, са показани картини
от това време, като умишлено сме подредили тези, които се вписват в духа на разцвета на
русенската школа.
Преди пет години по случай 70-годишнината от рождението му направихме изложба с картини както от този период, така и работи, правени през последните 15-20 години, които
макар с любимите му сюжети, носят други авторови търсения. Нов момент в последните му
творби е и село Острица, където бяхме купили къща. Тази къща беше като хотел. Приятели
имаше постоянно, прекарвахме си страхотно.
Но в настоящата изложба са показани нещата от младостта му – напористата жажда за
знания, утвърждаването му като художник. Това е времето на приятелствата, времето на
кафенетата, споровете, разговорите за предстоящи изложби.
Той много обичаше да си спомня годините, свързани с общите художествени изложби, участията му в почти всички изяви на Съюза на българските художници, времето, свързано с
израстването и утвърждаването му като художник.
Тук, в този салон, е една минимална част от картините, правени тогава. Тук са любимите
му русенски къщи. Той можеше да ги рисува по памет, до такава степен познаваше техния
характер, детайлите, балконите, които го опияняваха с ажурите, дантелите, даващи неповторима красота на Русе, портите, които се отварят, за да ни покажат скритите русенски
дворове.
Когато се оженихме, ние живяхме в една от тези стари къщи. От капандурата на тавана,
където беше и ателието ни, излизахме на покрива и от там рисувахме града. Марко, отдаден
на любовта си към него, го рисуваше до безкрайност. Дунавът, тези шлепове, лодки, рибарски
мрежи, румънският бряг отсреща, всичко това го вълнуваше и той с възторг го пресъздаваше.
По-късно, но все в този период от време, след специализацията в Париж, той нарисува спомените си от града на безкрайния празник. Колко общо откри той между Русе и Париж! Разбира
се, родното село Гостиля го връщаше назад към минали дни, със специфични къщи в унгарски
стил и хълмовете, в които се е сгушило.
Марко Монев и голяма част от художниците от това време имаха късмет да се съберат
под един покрив в предоставена им навремето сграда в парка. Да работят ателие до ателие, да конферират работите си, да се съветват, да живеят като художници. Всеки от тях
си вървеше по своя пътека, част от общия път.
Изложбата, която направихме в Русе преди пет години, беше ретроспективна, като обхващаше и последните му творби. Такава беше и изложбата в София, в която бяха включени и
картини от НХГ и галериите в страната, частни колекции и работи, собственост на семей-
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ството. Тя беше представена от доц. д-р Ружа Маринска, която взе дейно участие в изработването на албума за него. Куратор на изложбата в София беше Димитър Грозданов. Благодаря
на СБХ за отзивчивостта. Благодаря на РХГ, която изключително много ми помогна и за тази
преди пет години в Русе и София, и за настоящата.
Тази изложба е посветена на двоен юбилей: 75 години от раждането му и 10 години от
неговата смърт. Нещо символично има в това, че смъртта му настъпи по празниците на
славянската писменост и българската култура.
И днес откриваме тази изложба в навечерието на този светъл празник.
Аз ви моля да си спомните за Марко Монев, да усетите неговата поезия в картините,
носталгията, която носят, и да му отдадем още веднъж почит за това, което остави след
себе си.
Василка Монева

Марко Монев - Пейзаж от Русе
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изкуст в о , д у м и
Людмил Лазаров в галерия „Арт 36”
В последните години Людмил Лазаров създава чисто абстрактно изкуство. Той не се отказва от аристократизма на класическата живопис, като използва техниката на маслени бои
върху платно и някои нейни технически похвати. С четка нанася живописни пластове върху
цялата повърхност на платното, последователно напластява фактурата жестово, „а ла прима” и запечатва следите на процеса. Така достига до свой автономен стил в концепцията си
за същността на живописта, такава, каквато тя е в днешното време на постмодернизма.
Психологическата му активност променя цялостно възгледа му за изкуство от неокласицизма
към безпредметната абстракция. В изкуството му настъпва трансформация, която променя
пластично - концептуалния му код по отношение на цвят, форма, обем, композиция, съдържание. В изразните си средства художникът достига до пълната ахроматичност на живописната повърхност, която представлява една сплав от надживописвани една над друга повърхности,
носещи внушение за първично
единство на субстанцията. Този
„бавен еспресионизъм”, както го
нарече изкуствоведът Надежда
Джакова, пластичната форма, загатната в предходните му платна, сега напълно се обезсмисля, но
се запазват следи от „силовото
поле”, разтворени в релефа на живописното покритие.
Живописните платна са без
название, напълно медитативно
те са освободени от съдържание,
внушаващи сетивното потапяне
в „нищото” със сливането на съзнанието с вечността. Картините са извън конвенционалното си
единство – като отворени композиции, безпредметни, носещи
следи от непрекъсната промяна
в дълбочина и по повърхността,
запечатали движението на жеста
и на усещането за финална завър- Людмил Лазаров - Творба от изложбата
шеност, след която единствено и
само светлината има значение. И точно този аскетизъм, или по-скоро дуализъм на видимото и скритото под него, отключва другата, духовната сетивност на зрителя, която усеща цвета над и в сивотата, усеща вибрациите на материята и вътрешната свързаност на
промените. Защото зад всеки пласт на картината стои още една, и още една, и още една…
картина, като енигма на сътворението.
Изкуството на Людмил Лазаров носи силната сплав на артистична свобода и свободомислие, живото му усещане за хроматичност на духовната сетивност. Това е живопис, сътворена като социален контрапункт на масовата култура и украсната развлекателност. Асоциативно тя е визуалното стъпало, което ни поставя над циментираната сплав на исторически
пластове и ни извежда на повърхността, на светлина, за да продължим живота си…
Пламена Димитрова-Рачева
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Художничката Анета Дръгушану е новият носител на националната награда за
изобразително изкуство „Захарий Зограф”,
която беше връчена на 16 май, по време на
церемония в Градската художествена галерия в Самоков. Творбата, заради която е
избрана новата лауреатка, се нарича „Завръщането“.
По време на тържествената церемония
в галерията беше експонирана и изложба с
творби на Дръгушану.

На 17 май художествена галерия „Илия
Бешков” – Плевен откри изложба на Дило
Дилов по случай 100-годишнината от неговото рождение. Беше представена пълната
колекция от творби на художника от фонда
на плевенската галерия.

Дило Дилов - Пейзаж от Балчик

Анета Дръгушану - Сън

Изложба от скулптури и рисунки на Величко Минеков под наслов „Пътят” беше
представена в галерия „Академия” от 12 до
30 май. Минеков е едно от големите имена
на съвременната българска скулптура, носител на много награди, сред които почетното звание „Доктор Хонорис кауза” на НХА и
почетен гражданин на София.

От изложба „Пътят” на Величко Минеков
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От 14 май до 1 юни СГХГ показва изложба
на Кольо Карамфилов, който ни напусна в
началото на тази година. Включени са творби от различни жанрове и периоди, които
само повдигат завесата към безкрайността
на неговия талант. Тази изложба не би била
възможна без подкрепата на семейството,
приятелите и колекционерите на Кольо:
Росен Карамфилов, Ина Дамянова, Стефан
Божков, Радост Коцева и галерия U.P.A.R.K.,
Павлина Маринова, Емил Пунгеров и галерия
L’Union, Росица Иванова, Николай Неделчев,
Елена Йончева и Пламен Тодоров, Емил Иванов, Симеон Джуров, Димитър Тодоранов,
Димитър Русев, Георги Добрев, Атанас Хранов, сем. Аделина и Вихрони Попнеделеви,
Красимир Добрев.

Кольо Карамфилов - Високо, високо

хроника
На 3 април 2014 г. в Съюза на българските
художници в София официално беше открита регионалната изложба-конкурс от четвъртото издание на „Национален конкурс
Алианц България за живопис, скулптура и
графика”. Изложбата беше под патронажа
на Министерство на културата и се организира със съдействието на Съюза на българските художници. Съгласно регламента
в конкурса участват художници от София,
Перник, Кюстендил и Благоевград. Професионално жури с председател проф. Чавдар
Попов и членове: акад. Румен Скорчев, проф.
Борис Гондов и Милко Божков, разгледа произведенията на повече от 170 български художници от различни поколения. В раздела
живопис наградата на Алианц България получи Мими Добрева за творбата „Градина от
с. Ключ”; награда за скулптура се присъди на
Петър Илиев за творбата „Фиксиран код I”,
а наградата за графика - на Мария Духтева
за творбата „Баланс”. Изложбата продължи
до 30 април 2014 г.

чувствие на всеки, попаднал в него; превръща го в културен европеец, свикнал със свободата и усета за красиво”.

Андрей Даниел. Rue Maurice Utrillo

В Софийска градска художествена галерия
от 29 април до 25 май Греди Асса представя самостоятелната си изложба по случай
60-годишния си юбилей, която носи заглавие
„През пустинята”. Това са четиридесет и
девет голямоформатни платна, правени
между 2010 и 2014 година. Ето какво казва
той за твобрите си:
„Пустинята — едно скрито дихание, едно
място с безброй опасности, но и с безмерна
естетика, захранваща ме като художник,
като откривател на неочаквана красота…
Кара ме да се чувствам песъчинка, една от
многото, но песъчинка със свой вътрешен
свят, свят, изпълнен със свобода, надежда,
вдъхновение… Какво ми остава, да повървя…“

Мими Добрева. Градина с. Ключ I

От 8 до 26 май в столичната галерия „Ракурси” беше показана изложбата на Андрей
Даниел – „Назад към Париж”, с картини, вдъхновени от пребиваването му във френската столица през 2012 година. Авторът
споделя, че: „градът, като че ли дава само-

Греди Асса - Агнец
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Изложбата „Астри – Уфици - Астри” се
състоя от 30 април до 12 май в галерия „Астри”. В нея са представени седем български
живописци и скулптори: Емил Стойчев, Вежди Рашидов, Захари Каменов, Крум Дамянов,
Любен Генов, Николай Янакиев и Светлин
Русев, които са част от колекцията на галерия „Уфици”. Експозицията съдържа освен
произведения на авторите, също така и
документална част с репродукции на автопортретите им, притежание на галерията.
На 23 април галерия „Нюанс” представи
живописна изложба на Емил Стойчев.
„В настоящата изложба ще бъдат показани 17 картини, създадени през последните няколко години. Сравняван с Франсис Бейкън, Гоя
и Пикасо, художникът трудно може да бъде
причислен към каквото и да е било течение
в изкуството. Магически реализъм, сюрреализъм, експресионизъм са само реплика от
възможните стилистични рамки, от които
обаче авторът умело и някак си палаво се
измъква” – казват от галерията. Изложбата
ще продължи до 23 май.

Емил Стойчев - Утро

На 24 април галерия „Арте” ще представи
една от най-харизматичните художнички в
българското изкуство – Веса Василева. Привлекателна със своята аура и с ярко изявен
индивидуален почерк, тази артистична
натура остави своя печат в областта на
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изящната и приложна графика, оформлението на книги, пощенски марки и особено в
живописта. Изложбата включва най-новите
й творби, както и ретроспективен поглед
– представителни творби от 80-те години
на миналия век (серията „Кукерски маски“,
натюрморти и пейзажи). Изложбата продължи до 7 май.

Веса Василева - Митове и легенди

Националната изложба „Карикатура” е
традиционно събитие – ежегоден преглед на
най-високите постижения на съвременните
български художници, работещи в областта
на различните жанрове на карикатурата.
Организира се от секция „Карикатура” към
Съюза на българските художници. Тази година изложбата се състоя през целия месец април – от 1 до 26-ти. Целта й е да стимулира
развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася за популяризиране творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина.
Експозицията събра последните творби
на автори, познати ни от периодичния печат. Темите както винаги са разнообразни,
вдъхновени от ежедневието, политиката,
проблемите на съвременния човек. Политическата сатира и шаржовете на популярни
личности представляват една значителна
част от показаните произведения. Участват 44 автори с над 400 произведения.
По време на откриването, на официална
церемония, бяха връчени следните награди:
голямата награда на СБХ – Илиян Славков;
награда на секция „Карикатура” – Цочо Пеев;
награда „Доньо Донев” – Ивайло Цветков; на-

хроника
града на Дом на хумора и сатирата, Габрово
– Любомир Михайлов; награда за еротична
карикатура, присъждана от Георги Чалъков
– Анри Кулев; награда „Хриле и копита” –
Светла Христова

39-та национална изложба
на карикатурата - плакат

На 19 май във фоайето на театър „София”
Любен Стоев показа инсталации и рисунки
по мотиви от „Опера за три гроша” от
Брехт. Събитието се състоя в рамките на
денят на Бертолт Брехт в театър „София”.

Любен Стоев. - Виенски бал

„Знаци от пътя” е съвместна изложба
на Десислава Денева и Атанас Гаджев, която се състоя от 16 април до 9 май в галерия-книжарница „София прес”. Заглавието е
по-скоро метафора за случайните знаци и
съвпадения, които понякога се появяват по
пътя, отколкото изведен общ принцип на
сходство между художниците.

Изложбата на представителството
на СБХ в Стара Загора се състоя от 2 до
17 април на 4-тия етаж на галерията на СБХ
на ул. „Шипка” 6. Тя е от серията, станали
вече традиционни изложби на художници –
членове на съюза, обединени в творчески
сдружения от различни региони в страната.
Дейността на старозагорското представителство датира от 1946 година, помещава
се в собствена сграда и е организатор на редица изложби – прегледи на българското визуално изкуство, както и на Международния
пленер на живописта. Последното подобно
представяне в София е било преди почти 30
години, затова изложбата е сама по себе си
събитие за художествения живот в Стара
Загора.

Атанас Гаджев - Отломки

Стефан Баев - Тунджанска импресия I
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В експозицията са събрани 30 автори от
няколко поколения, активно работещи в
града и региона, които се представят с 81
творби. Показани са най-новите търсения
на млади художници като Дамян Баев и Александър Генов, както и на вече утвърдените
имена Злати Златев, Красимир Зарков, Стефан Владов, Стефан Баев и други.
От 8 до 23 май в галерията на СБХ на ул.
„Шипка” 6 се състоя изложба илюстрации на
Александър Алексов. Зрителите можаха да
видят както емблематични за автора оригинални илюстрации, така и негови графични и живописни творби. Организаторите
успяха да съберат много инересни работи
на Александър Алексов от всички периоди на
неговия професионален живот, които представиха на българската публика

люлка. Буквата Н е поглед към футуристичен
град, разпознат от въображението на гледащия. В него геометрията на сградите, създава пласт след пласт, навътре в пространството, докъдето поглед стига. Подобно на
процеса на писане, в който пишещият е този,
който изгражда от буквите смисъл, така и
в тази изложба публиката е тази, която ще
изгради от картините букви нови светове.” –
казва за изложбата изкуствоведката Весела
Ножарова.

Пламен Маков - За буквите в картини

Александър Алексов - Илюстрации

„За буквите в картини” е последната изложба на Пламен Маков, която той представи в галерия – книжарница „София прес” от
15 до 30 май. „За живописеца Пламен Маков
буквите са предизвикателство, тема, която
го вълнува от години. В настоящата изложба, в рамките на 12 платна, той връща абстрактната буква към образа. Всяка една от
големите по формат картини е портрет на
една буква от кирилската азбука. Като всеки
портрет и този е опит да се улови най-характерното както на знаково, така и на асоциативно ниво. Всяка буква и всеки звук извикват
конкретни обекти. Така буквата С е живописен разказ за съня. Нощта извиква контурите
на образи, С се превръща в луна, в леговище, в
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На 9 април художникът Валентин Дончевски откри своя самостоятелна изложба
,,Еклектичен калейдоскоп” в Българския културен институт в Братислава, Словакия.
Официалната покана е изпратена от г-жа
Ваня Радева – директор на центъра. Събитието беше включено в честването на
Франкофонските празници, тъй като е предизвикало интереса на френския посланик с
факта, че Валентин Дончевски е участвал
на Есенния салон в Париж през 2005 г. и през
миналата 2013 г. На откриването присъстваха както посланици и официални лица от
Франция, Белгия, България и Словакия, така
и ценители и приятели на българското изкуство. Изложбата беше също така посетена
и от посланиците на Монако и Люксембург.
Във връзка с честването на 24 май и Великденските празници, след подмяна и преаран-

хроника
жиране на част от картините, изложбата
ще продължи и през месец май под надслов
,,Светещи знаци”.

кри в Деня на Европа, 9 май, в ГХГ „Асен и
Илия Пейкови”, град Севлиево.
Калин Антонов е оригинален художник,
чиито картини зареждат с енергия. Ярки и
колоритни, жизнеутвърждаващи, възпяващи природата , красотата и мъдростта,
те ни връщат вярата, че светът е все пак
хубав и добър. Художникът е участвал в 59
общи изложби, като последната е Четвъртият национален конкурс „Алианц България”.
Експозицията съдържа 29 творби – масло, акварел, въглен и ще продължи до 30 май.

Откиване на изложбата на Валентин Дончевски

Гинка Димова показа 28 абстрактни
творби, създадени през периода от 2012 г.
досега, в своя самостоятелна изложба, експонирана в залите на художествен музей
„ Георги Велчев”, град Варна. По време на
откриването на 15 април 2014 г. изкуствоведът Румен Серафимов представи творчеството на авторката и нейния артистичен път. Колекцията включва няколко цикъла
с наименования „Фауна”, „ Флора”, „ Аксесоари” и
„Композиции”. Изложбата продължава до

30 май 2014 г.

Гинка Димова - Аксесоари I

„Светът в багри” е осмата самостоятелна изложба на Калин Антонов, която се от-

Калин Антонов - На Хоталич

На 15 април в галерия за изящни изкуства
,,Ромфея”, гр. Пловдив, бе открита самостоятелна изложба – графика на художника Йордан Велчев. Показани са 32 творби, изпълнени в основните графични техники: дълбок
печат, литография, висок печат и монотипия, обединени в циклите „Тракийска земя”,
„Портрети” и „Голи тела”.
От 26 март до 2 април в столичната
галерия „Аросита” се състоя съвместната
изложба от живопис и графика „Предметите и реката” на Бисера Вълева и Анна Цоловска. Реално съществуващи обекти или
абстрактни спомени от миналото, опит
за порядък или опит за трансформация?
Вложените мисли, настроения и послания
са също толкова неопределени, непостоянни и хлъзгави, както предметите, обливани
от водата. Двете авторки сякаш се допълват в общото си желание да ни представят
един крехък и променлив свят от мечти,
вяра и илюзии, в който „преди” никога не е
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едно и също, а „сега” е такова, каквото
си го представим. И нежните живописни
импресии в картините на Бисера Вълева,
и изящният графичен почерк на Анна Цоловска излъчват онова подкупващо очарование на дълбока искреност, породена от
личния опит в изкуството, с което определено си заслужава да се запознаем – поне
този път и на тази изложба.
д-р изк. Румяна Александрова

В бургаската художествена галерия
„Петко Задгорски” на 25 април се откри
изложба на Георги Чапкънов с творби от
СГХГ – София и ХГ „Жорж Папазов” – Ямбол.
Изложбата продължи до 30 май.
От 15 до 30 май в ХГ „Петко Задгорски”
– Бургас се състоя изложбата „Бургас през
годините” – експозиция с творби от фонда на галерията.
Домът на хумора и сатирата в Габрово спечели наградата „Най-оригинален
плакат за събитие в областта на културния туризъм” на Международното
изложение „Културен туризъм” във Велико
Търново 2014, за плаката на 21-то международно биенале на хумора и сатирата в
изкуствата. Автор на отличения плакат
е Галина Павлова – участник и лауреат в
биеналето.

Анна Цоловска - Творба от изложбата

На 5 март в Българския културен център
в Берлин бе открита изложбата от проекта „Водите/Течащите води” на Анна Цоловска, Бисера Вълева, Десислава Денева,
Лили Балева и Боряна Перчинска (Берлин).
Авторите представиха живописни и графични произведения по темата.

Изложба на Нуша, Елза и Владо Гоеви
в галерия „Арте” от 8 до 21 май. „Владо,
Елза и Нуша – дори дългогодишното им
семейно съжителство не ги е лишило от
артистична автентичност и днес събирането им е по-скоро символична среща на
две различни поколения и като време на
утвърждаване, и като стилово-пластичен
възглед. И ако при Елза и Владо изповядването на творческата различност е в една
близка поетика, то при Нуша приказката е
от друга духовна вселена” – казва Светлин
Русев по повод изложбата.

Общ изглед от изложбата
Нуша Гоева - Срещи
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Изложбата „Природно – митологично”
е проект на Станислав Памукчиев, Стефан Лютаков и Свилен Блажев, представен от 7 до 26 април в галерия „A&G Art
Meeting”, Варна. Общото между тримата е именно използването на природни
материали като основно изразно средство, което е и причината да се съберат
заедно в подобна изложба.
Доц. д-р Кирил Божков получи престижното отличие „Рицар на четката”
в категория „Рицар на илюзиите” за 2013
г. на пищна церемония във Военния клуб в
София на 27 април 2014 г.
Отличието се връчва ежегодно от арт
център „Орхидея” на участници от международния проект „Картина от мнозина”.
На 20 май галерията „Жорж Папазов” в
Ямбол показа изложба на съвременни български накити с произведения от фонда.
От 22 до 28 май галерия „Арте” представя „Цветята” – акварели на Вежди
Рашидов. Познат като скулптор със силно изявен творчески почерк, майстор на
деформацията на формата, на мощните
и сурови образи, сега Вежди показва нежни, направо поетички акварели на цветя
и пейзажи – казват от галерията.

Любен Зидаров - Черен понеделник

Вежди Рашидов - Акварел
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i n memoriam
Махмуд Абдурахманов /1937–2014/

На 6 април тази година ямболският художник Махмуд Абдурахманов бе погребан в родното му село Козарево. Двайсетина дни преди да навърши 77 години Мути сложи палитрата
настрана.
Махмуд Абдурахманов е завършил Художествената академия, специалност „Сценография”
при проф. Георги Каракашев. Първата му самостоятелна изложба е през 1966 г. (графика и
живопис). Имал е самостоятелни изложби в Истанбул (1971), Париж (1974) и Берлин (1976).
Почивай в мир, Мути!

Росен Радоев /1951–2013/

През 1978 г. завършва Художествената академия в София, специалност „Дизайн”. От 1978 г.
участва във всички национални художествени изложби за приложно изкуство, както и специализираните изложби по дизайн. Член на СБХ, секция „Дизайн” и на секция „Пространствено
оформление”.
От 1999 преподавател по „Пространствен дизайн” във Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”, а от 2003 г. - доцент по „Пространствено оформление”. През 2009 г.
става професор в същата специалност.
Носител е на много наградиq сред които няколко първи награди и дипломи от национални
приложни изложби; наградата на ЮНЕСКО за плакат на тема „Културата – превилегия за всички” (1982); голямата награда „Проф. Стефан Баджов” – медал и диплом за успехи и принос в
областта на художественото-пространствено оформление (1996) и други.

Валентин Гондов /1961 – 2014/

Вeлко Алексиев /1943 – 2014/

Дългогодишен член на СБХ, работи в областта на художествената обработка на метала.
Бил е майстор и моделиер в предприятия като ДСО „Турист”, ТПК „Народно творчество”,
ДСО „Художествена и сувенирна промишленост”, изработвал е детайли и монументални произведения, а по-късно ръководи реализацията на всички работи от метал по украсата на
много обекти, сред които и НДК.
Участва активно в много национални и общи приложни изложби, работи в колективи за
декориране на различни обекти.
Ще го запомним с отзивчивия му и колегиален дух.
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Георги Трифонов - Съпротива 2

Завършва Художествената академия, специалност „Скулптура” през 1988 година, а от 1994та е член на СБХ, като дълги години е в ръководството на секция „Скулптура”. Активно
участва в художествения живот на Съюза. Работи в областта на монументалната скулптура и малката пластика, участвал в много общи, национални и регионални изложби, в конкурси
за паметници, скулптурни симпозиуми у нас, както и в чужбина: Словакия, Холандия, Германия
и други.
Талантлив скулптор, изключително толерантен и етичен в отношенията си, открит и
добронамерен човек, който ще остане завинаги в сърцата на своите колеги и приятели.

Георги Трифонов - Съпротива 2

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

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

