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Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на 
българските художници“ (с решение по протокол №39 от 26.09.2019 г.)  
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква 

XIX РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
на СБХ, което ще се проведе на 29, 30 ноември и 1 декември 2019 г. 
(петък, събота и неделя) от 9 часа на адреса на управление на 
Сдружението в гр. София, ул. „Шипка“ 6, в изложбената зала на 
първия етаж, при следния дневен ред:

Отчетен доклад на Управителния съвет на СБХ за периода 6 юни 
2016 г. до заседанието на ОС. Отчетен доклад на Контролната 
комисия на СБХ.

1. Промени в Устава на СБХ.
2. Избор на Председател на СБХ.
3. Избор на Управителен съвет на СБХ.
4. Избор на Контролна комисия на СБХ.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе в същия ден от 10 часа на същото място и при същия 
дневен ред.
Материалите за XIX редовно Общо събрание на СБХ ще се раздават 
на 27 ноември (сряда) и на 28 ноември (четвъртък) 2019 г. от 10 до 17 
часа в сградата на СБХ на ул. „Шипка“ 6.

***
Обръщаме се към вас с молба да ни донесете актуална творческа 
биография или каталог/каталози за попълване на базата данни на 
съюза в отдел „Личен състав“ на СБХ. 
Можете да изпратите и електронни версии на материалите на  
адрес: press@sbhart.com
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА
25 ноември 2019 г. – 5 януари 2020 г.
oткриване – 25 ноември, 18 часа, ет. 1

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – „Г. С. РАКОВСКИ“ 125

Млади художници – живопис и скулптура 
Изложба конкурс по идея на Тодор Стайков
4 – 16 октомври 2019 г.
откриване – 4 октомври, 18 часа

Иван Велчев – живопис
23 октомври – 9 ноември 2019 г.
откриване – 23 октомври, 18 часа

Ташко Попов (1948 – 2017) – живопис
14 – 30 ноември 2019 г.
откриване – 14 ноември, 18 часа

Отражения. Изложба живопис на Валентин Топалов
с подкрепата на банка Piraeus bank 
4 декември 2019 г. – 15 януари 2020 г.
откриване – 4 декември, 18 часа

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“

Нереална реалност – Гергана Димитрова, живопис
8 – 28 октомври 2019 г.
откриване – 8 октомври, 18 часа

03
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ФОРУМ МАЛКА ГРАФИКА

ОРГАНИЗАТОРИ
СБХ – секция „Графика и илюстрация“, галерия „Арт алея“ 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки 
автор може да представи до 3 произведения, създадени през 
последната година, подписани самолично и професионално съобразно 
общоприетите изисквания. Няма ограничения за техника.
Графиките се предават без паспарту и без рамка.

Размери
Максимален формат на хартията – 30 х 32 см. Изображението може 
да варира в допустимите граници за графика малък формат.

Допълнителни изисквания
За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки 
автор да предостави CD, съдържащо информация на български 
и английски за произведенията: автор, размер, техника, година 
на създаване, цена и снимки на творбите в резолюция: 300 dpi или 
същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa1@abv.bg

Такса
Изисква се такса в размер на 10 лв., която не подлежи на връщане, 
независимо от резултатите на селекцията.
Графичните листове се приемат без рамки. Секция „Графика и 
илюстрация“ осигурява тяхното рамкиране.

СРОКОВЕ
Представяне на работите: 31 октомври 2019 г. от 10.00 до 17.00 часа в 
секция „Графика и илюстрация“ – СБХ, ул. „Шипка“ 6, ІV етаж.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
И тази година организаторите се солидаризират с инициативата 
„Само за фенове“. 
В рамките на петия форум ще бъде проведена акция на графични 
произведения. Това е възможност, насочена към ценителите и 
колекционерите на графика да се сдобият с произведения на любимите 
си автори на атрактивната цена от 50 лв. 
Акцията ще бъде от 11.30 до 17.30 часа в галерия „Арт алея“ в деня на 
откриването – 20 ноември 2019 г.
Който желае да се включи в нея, може да представи произведения 
без рамка и паспарту с размер на хартията до А4. Няма ограничения 
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на техника, брой на графичните листове и година на създаване. 
Допустимо е творбите, участващи в акцията, да са допълнителни 
бройки от тиража на същите произведения, участващи в изложбата.
Ще бъдат присъдени 3 награди – за цялостно представяне, за млад 
автор, за принос при популяризиране на събитието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ 
В СИТЕ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ – 2020

На 13 септември 2019 г. жури в състав: председател – Антон 
Стайков, живопис – Любен Генов, графика – Десислава Христова, 
скулптура – Иван Русев, критика – Христина Грозданова, 
сценография – Весела Статкова, керамика – Румяна Дочева, мон. 
изкуства – Сашо Рангелов, комикс – Петър Станимиров, секция 13 –  
Росица Гецова, графичен дизайн – Светлин Балездров в присъствието 
на представител на КК на СБХ – Цвятко Остоич, избра 12 автори, 
които ще пребивават по 2 месеца в ателиетата на Сите де-з-ар в 
Париж през 2020 г., както следва:

Лиляна Караджова – 9 точки
Анастасия Андреева, Атанас Ташев и Моника Попова – 8 точки
Снежана Симеонова – 7 точки
Боряна Вълчанова, Дамян Дамянов, Елиана Стоянова-Борозанова 
и Филип Попов – 6 точки
Калина Сертева – 5 точки
Цветан Стоянов и Димитър Димов – 4 точки

Резерви
Стефан Коцев, Анелия Николаева

ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА“

Жури в състав: председател Любен Генов, Елена Темелкова, Камен 
Цветков, Христо Шапкаров, Георги Стойчев, Валентин Господинов и 
Кирил Гогов определи следните награди:

Голяма награда на СБХ – Данаил Атанасов (Перник)
Живопис – Георги Андонов (Кюстендил), Валентин Топалов  

     (Перник)
Графика – Станислав Божанов (Кюстендил)
Приложно изкуство – Ангелина Станчева (Благоевград)
Награда в категория „Скулптура“ не се присъжда.

05
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PRESENTS! SHAKE THE SUMMER 
COCKTAIL*. ИЗЛОЖБА НА  
ЙОРДАН ПАНКОВ / J.PANK
5 – 30 юли 2019 г.
галерия „Райко Алексиев“, София

Забъркването на летен коктейл е нещо 
повече от сътворение на ново удо-
волствие. Прави се с усет за вкус, цвят, 
темперамент и с нюх за точната доза, 
с която да постигнеш върховно изживя-
ване на сетивата. Рецептата на J.PANK 
си остава тайна, но задължителните 
съставки, които той винаги употребя-
ва, са настроение в изобилие, хедонизъм 
до себеотрицание, доза ирония, щипка 
хумор, разточително количество заха-
росани плодове от Едем, горчива нотка 
ехидност и, разбира се, задължителната 
сламка за удавници, без която всичко би 
изглеждало някак си прозаично. Всички 
тези съставки са сериозно миксирани и 
предназначени за директна консумация. 
Дизайнерската опаковка е за максимал-
на симулация на визуален и емоционален 
разкош, а ледът ще ни изстуди до пълно 
изтрезняване! 
О, да! 
Това не е грешка, а ефектът от лет-
ния коктейл на J.PANK, който ни плисва 
кубчета лед в лицето, за да изтрезне-
ем от маранята на лятното слънце, да 
изтръпнем от ужаса на нашата пълна 
заблуда, че реалността е именно това, 
което настоящият свят ни предлага, и 
да почувстваме студа на собствената 
си отчужденост от него.
Неоновите светлини, ярките цветове 
и големите мащаби на произведенията 

правят залата на галерия „Райко Алекси-
ев“ един малък Лас Вегас, в който може 
да си направим selfie за спомен в know 
where от образи, символи, реминисцен-
ции и готови матрици за мечтани све-
тове. Това са типичните за J.PANK сю-
жети от митологията и картините на 
стари майстори, които говорят сленга 
на днешния ден и езика на европейския 
комикс, японските аниме и манга до Уолт 
Дисни студията. Част от тях авторът 
е ситуирал на фон от „червено мерло“, 
който покрива стените в галерията и 
засилва усещането за покачване на тем-
пературата и нуждата да бъде охладено 
и правилно темперирано съзнанието ни 
на консуматори.
Рефренът „Нищо ново под слънцето“ 
J.PANK издига до слоган от образи. Той 
само сменя формата им, маскира ги в раз-
нообразни опаковки, за да ни се харесат 

J.PANK / от изложбата, фрагмент

06



СБХ бюлетинброй
05 / 2019

7

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

толкова силно, че да ги пожелаем. Пот- 
реблението, рекламата, различните 
стимулации и симулации са във фокуса на 
J.PANK. Той разпръсква приказните си ге-
рои, населява и създава нашия илюзорен 
свят. Образите му надничат от принта 
на T-shirt върху гърдите на русокоса ма-
дама, спират погледа ни върху етикета 
на бутилката бира или ни забавляват 
във формата на 3D обекти, овладявай-
ки напълно пространството. Грани-
цата между шегата и сериозността е 
толкова тънка, колкото леда, който се 
стопява под лъчите на лятното слънце, 
разглеждайки тази изложба. Нейното по-
върхностно възприемане може да ни под-
хлъзне към още и още коктейли на изоби-
лието, но последствията като след вся-
ка алкохолна напитка и чужда симулация 
са регресивни както за организма, така 
и за съзнанието. Граничното състояние 

е именно квинтесенцията, която ав-
торът иска да постигнем. Свободното 
присъствие на сюжетите и образите в 
заобикалящата ни среда е провокацията, 
която авторът ни отправя в опита си 
да ни изведе извън лабораторното прос-
транство на галерията и същевременно 
да задържи съзнанието ни върху същ-
ността им.
Консумацията на тази изложба не крие 
рискове за вашето здраве. Напротив. Тя 
е оздравителна глътка, която не само 
ще хидратира съзнанието, но ще укрепи 
сетивата ни и ще подхрани съпротиви-
телните сили на „изгубения в превода“ 
от заливащи ни образи организъм.
За целта рецептата това лято е една – 
J.PANK коктейл в галерия „Райко Алексиев“!

Ирина Дакова, куратор на изложбата

J.PANK / от изложбата, фрагмент
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РУМЕН ЖЕКОВ 
В НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ
12 юли – 29 септември 2019 г.
Национална галерия – Двореца

Изложбата на Румен Жеков в Нацио-
налната галерия е четвърта поред от 
стартиралата през 2018 г. програма под 
надслов „Българските художници днес“.
Името на художника е свързано с та-
лантливото поколение съвременни ав-
тори, които започват творческия си 
път от края на 90-те години на ХХ век. 
Румен Жеков завършва живопис в НХА, 
в класа на проф. Петър Михайлов, през 
1988 г. Той е един от основателите на 
група „Ръб“ и член на група „Диско 95“. 
Преподавател е в Академията за музи-
кално, танцово и изобразително изку-
ство в Пловдив. Художникът се изявява 

в различни области – живопис, рисунка, 
фотография, пърформанс, инсталация и 
други. 
Обединена под наименованието „Из-
брано“, експозицията обхваща широк 
диапазон от творчеството на автора 
и представя едни от най-значимите му 
произведения. В селекцията участват 
творби от Националната галерия, ГХГ 
– Пловдив и от частни колекции. Излож-
бата е подредена на базата на акценти 
и контрапункти и разкрива различни по-
соки в неговото развитие – от диплом-
ната работа на художника „Дворът на 
психиатричната клиника на бул. „Руски“ 
6“ (1988), през серии и цикли като „Нощ-
ни интериори“ (1988 – 1989) и „Белези и 
сенки“ (2005 – 2006) до сериите „Безсъ-
ници“ (2017 – 2018), една част от които 
той показва за първи път в София. 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Румен Жеков / Картини от цикъла „Безсъници“ 

08
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Художникът много бързо преминава през 
фигуративното в най-ранните си твор-
би – „Нощта е безкрайна“ (1988) и „Пор-
та в нощта“ (1989), за да достигне до 
деликатни и изведени до знаковост ком-
позиции в последните си серии „Безсъни-
ци“ (2017 – 2018), в които минимализмът 
е водещ артистичен избор. 
Живописта на Румен Жеков е богата 
на смислови нюанси и състояния, които 
авторът подбира и структурира в раз-
лични по формат и мащаби композиции. 
Всяка една от тях изследва определени 
граници и създава нова реалност. Худож-
никът търси вдъхновение от скритото 
послание на линиите и символите, като 
утвърждава логиката на последовател-
ност и отхвърля принципа на много- 
образие и наситеност в композицията. 
Картините му комуникират с езика на 
сенките, отраженията и сложните ла-
биринти на неговата фантазия. Подкре-
пени от деликатен, премерен и овладян 
колорит, те преминават от тъмните, 
наситени до черно сенки, през прозирни-
те нюанси на охрата и розовото, за да 
достигнат до баланса между духовното 
съдържание и внушението на изчисте-
ната пластична форма. 
В платната си Румен Жеков създава прос-
транства, конструира друга реалност, 
изследва различни гранични състояния 
чрез широкия спектър от геометризи-
рани или аморфно подбрани елементи. С 
изключителна лекота и само с няколко 
пестеливи линии и цветни петна той 
успява да създаде деликатна и наситена 
с много емоции вселена. Защото „същин-
ското въздействие на изкуството не е 
изобразителност, но е сугестия“, споде-
ля художникът.

Диана Драганова-Щир

ОСРЕБРЯВАНЕ НА ИНЕРЦИЯТА 
ИЗЛОЖБА НА РОМИЛ КАЛИНОВ
3 юли – 3 август 2019 г.
 галерия „Арт 36“, София

И това лято Ромил зарадва своите 
почитатели с концептуална изложба, 
съчетаваща художествена красота и 
граждански ангажимент.

И в двата елемента на заглавието се 
подразбират множество процеси и про-
яви. „Инерция“ – във физически план 
означава неподвижност или „самонедей-
ност“ като свойство на телата да ос-
тават в неизменно състояние на покой 
или движение, докато някоя друга сила 
не подейства върху тях.
Но тя може също така да характеризи-
ра състоянието на изкуството в дадена 
страна, поведението на нейните граж-
дани в политиката, икономиката, пра-
вото, държавата, образованието, нау-
ката, културата, нравствеността, се-
мейството, личния живот, много неща.
Едно такова поведение би могло да се 
стимулира, толерира и... добре да се ос-
ребрява от съгласилите се или предпо-
чели да влязат в тази „социална роля“, 
озъртайки се съобразително кой за кол-

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Ромил Калинов / от изложбата
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ко ще ги задвижи и тласне в поредната 
външно определена траектория.
Многозначни са и смислите на осребря-
ването в изложбата – както позитив-
ни, така и негативни. Сакрализиращо и 
профаниращо. Срещу 30 сребърника Юда 
е предал Спасителя. Ала сетне, обхва-
нат от разкаяние, ги е върнал и се обе-
сил, себенаказвайки се.
Забелязвам следните основни смисли на 
„осребряване“ в изложбата:
а) Технико-буквално. Поради ярките 
цветове, редувани ритмично-музикал-
но или преливащи едни в други, изниква 
известна редундантност на встъп-
ващите в множественост и изобилие 
цветови ленти, слоеве и вълни, риску-
ващи да избият в разточителност и 

излишество„лустро“, прекомерна осле-
пителна красота, което много се харес-
ва на простолюдите, жадуващи за „кич“. 
За да избегне тази опасност, характер-
на за масовото изкуство на попарта, но 
също за ар деко (а изложбата на Ромил е 
и един вид нео ар деко), той нанася върху 
гъмжилото от красиви тонове сребрис-
тосиви ивици ръчно или с помощта на 
валяци. По този начин се постига изис-
кано приглушаване на „блясъка“, понеже 
сивото, бидейки цвят и на среброто, е 
индиферентно спрямо екстремите на 
бялото и черното. Така хем се запазва 
живописното начало, хем се блокира рис-
кът от избухване в „излишество“...
б) Преносно-символно в концептуален 
план. След като е укротил опърнича-

Ромил Калинов / от изложбата
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востта на цветовете в музикално-
ритмични хармонии, Ромил се захваща 
с колажно-експериментално влаганите 
като редимейд намерени предмети, ос-
танките на експлоатирани от хората 
сечива и уреди, претърпели брак и пре-
дателски изхвърлени от употреба от 
прагматичните им „господари“ – хора-
та. Колажирайки ги, той ги превръща в 
преоткрити предмети, възкресявайки 
ги етернизиращо за нов художествен 
живот, като ги въздига за неутилитар-
ни функции възвишено-идеализирано в 
красиво художествено битие. Така той 
самият става техният Спасител и Ос-
вободител от предишното робство. За 
разлика от еколозите, той заявява худо-
жествено себе си като борец за еман-
ципация не само на природата от игото 
на хората, но и на битовите предмети 
от всекидневието, които освобождава 
и въвежда в нови естетически употре-
би, откривайки за нас неподозираните 
им качества да ни обогатяват душев-
но със своята вторична свръхприродна 
красота. Това е тяхното осребряване за 
зрителя и публиката – в преносен и неу-
тилитарен смисъл.
В тази посока Ромил творчески прилага 
разработените художествени мето-
ди, идващи от кубизма, дадаизма, Курт 
Швитерс, Марсел Дюшан, Йозеф Бойс, 
новия френски реализъм... И прави това 
неепигонално, а оригинално, изграждайки 
неподражаем свой собствен стил, чрез 
което заявява себе си като един от голе-
мите съвременни български художници.

Красимир Делчев

ТЕОДОСИ АНТОНОВ –  
ЕДИН СТРАННИК МЕЖДУ НАС

Как се стига от Монтана (някогашна 
Кутловица, Фердинанд, Михайловград) 
до Британския музей? Как художникът, 
пробвал се в почти всички възможни 
техники и форми на визуалното изкус- 
тво, открива себе си в пространство-
то на словото? Не зная дали сам Теодо-
си Антонов може да отговори на тези 
въпроси. Аз също се затруднявам. Във 
всеки случай с всичко, създадено от него 
през годините, той е доказателство, че 
това е възможно и че човек наистина е 
необхватна вселена.
Мисля, че Теодоси е белязан от своето 
време. Когато навлиза в изкуството, 
естетиката на 60-те години вече е 
отхвърлила догмите на соцреалистичес- 
ката изобразителност. Наложила е кул-
та към чистата пластика и това слага 
печат върху цялото негово поколение 
завинаги. Медалната скулптура, с която 

Теодоси Антонов / Данте е навсякъде и всякога
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свързваме най-вече името му, е обра-
зец на синтетичен лаконизъм, изискана 
линеарност и душевна концентрация. 
В малкия размер той успява да вмести 
толкова вибрации, колкото въображе-
нието му е родило. Не случайно тези 
камерни шедьоври са били оценени и раз-
четени като човешки послания в най-
престижните световни музеи.
Но овладял майсторството във визуал-
ния знак и достигнал съвършенство в 
него, Теодоси Антонов не се спира. В него 

сякаш бушуват стихии, които търсят 
други простори. Такава е неговата пое-
зия. „Завръщането на конете“ е завладя-
ваща стихосбирка – колкото структур-
но изведена и точна, толкова поразяваща 
с кавалкадите от метафори и прозрения, 
от внезапни пориви и изненадващи със-
тояния, които буквално те омагьосват и 
ти оставаш да кръжиш в тяхната орби-
та. А по това време излизат на бял свят 
и първите му прозаични книги. Как са се 
появили? Може би във влаковете, които 
Теодоси буквално е обожествил. Какво ли 
не е видял и чул той там! Имало е и има 
и други пишещи художници. Но прозата 
на Теодоси Антонов е нещо особено. Раз-
казите му са къси, спонтанни, загребани 
от живота. Те лежат някъде между би-
товата скица от делника и притчата. 
За мен този свят е непознат. Никога не 
съм се срещала с тези пластове от бъл-
гарския живот. Затова образите му ме 
интригуват и ме карат да се замислям по 
друг начин за човека и за неговото място 
тук, на земята. Не говоря за стилисти-
ка, а за характерна чувствителност. Тук 
сигурно си казва думата и северозапад-
ният корен. И няма как да не изплува име-
то на земляка му Радичков. Спрямо пре-
сованата закованост на медалните му 
пластики прозата на Теодоси Антонов е 
освободена от формални ограничения и 
се развива в някакъв задъхан ритъм.
Теодоси Антонов отбеляза своята 75- 
годишнина с изложба и с две нови книги 
– „Моите влакове“ и „Химия на весели-
ето“. И става ясно – той е както преди 
на коня. Коня, който никога не е яздил, но 
който се носи през цялото му творчест-
во – като вихър, управляван от неведо-
ми сили. 

Ружа Маринска

Теодоси Антонов / Ние
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ЗА ИЗЛОЖБАТА „ДОЛЧЕ ВИТА“  
НА РАДОСТИНА ДОГАНОВА
3 – 15 септември 2019 г.
галерия „Контраст“, София 

Настоящата изложба на Радостина 
Доганова представя пред софийската 
публика една малка част от нейното 
творчество, създадено в последно вре-
ме. Художничката повече от две десе-
тилетия живее и работи в Братислава, 
поради което е сравнително слабо по-
зната у нас. Същевременно това обсто-
ятелство до голяма степен определя 
нейния естествен интерес и вътрешна 
ангажираност към темата за идентич-
ността, особено значима за нея. Впро-
чем, погледнато най-общо, това е една 
от най-популярните и разнообразно 
разработвани теми в съвременното из-
куство. Този факт вероятно се дължи на 
многобройни обстоятелства и причини, 
които изпълват ежедневието на днеш-
ния човек – глобализацията, миграцион-
ната динамика, информационният бум, 
артистичното номадство.
Авторката представя живопис и рисун-
ки. Живописта ѝ включва основно плат-
на във формата на кръг с диаметър 90 
см. Техният характер е особен – те се 
разполагат някъде в междинната зона 
между традиционната картина и пла-
стическия обект. Показателно е и наи-
менованието на цикъла – „В търсене на 
идентичност“. Освен това съчетават 
в себе си едновременно спецификите 
на монументалното и на кавалетното 
начало, намирайки точния баланс между 
двете. Струва ми се, че именно това е 
и търсеният от авторката ефект – 
монументално, тъй като става дума за 
идеи и форми с надперсонален характер 
(архетипът на съвършения кръг, женско-
то начало, родовата памет) и кавалетно 

(интимна, чувствена игра с пластична-
та материя, емоционални, интуитивно 
намерени и реализирани трепети на по-
черка, богатство и подчертано разно-
образие на фактурата). Тук проблемът 
за идентичността функционира, така 
да се каже, на две равнища – социално-
биологично и родово-историческо. Тези 
планове се преплитат, взаимодействат 
помежду си и създават в крайна сметка 
една феерична живописна визия, коя-
то крие както препратки, асоциации и 
символи (око, свод, гнездо, ин-ян), така 
и сложни и нюансирани степенувания на 
цвета и на тона (доминира пурпурът с 
неговите особени конотации).
В някои платна художничката експери-
ментира с ефекта от свободното по-

Радостина Доганова / от изложбата
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тичане на боята, разчитайки както на 
естествените сили на гравитацията, 
така и на експресивните качества на 
самата материя, сякаш недокосната от 

човешка ръка, но едновременно с това 
активно включена в общото емоционал-
но звучене на творбата.
Що се отнася до рисунките, те са обеди-
нени около темата за еротиката, кон-
ципирана и интерпретирана в целия въз-
можен диапазон от интимно-човешки-
те измерения до космическите ѝ мащаби 
(Еросът от античната митология). Това 
са свободни, артистични рисунки с туш, 
които извайват пред нашия поглед ня-
какви своеобразни „графеми“, призвани 
в символно-знакова форма, така да се 
каже, да синтезират визуално неулови-
мото еротично начало. Във взаимното 
привличане и отблъскване, в контрасти-
те и едва доловимите взаимодействия 
на линии и пространствени планове се 
крие очарованието на тези много лични, 
импровизационно постигнати опуси.

Чавдар Попов, куратор на изложбата

Радостина Доганова / Долче вита

Радостина Доганова / от изложбата
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ОБРАТНО В УТРОТО НА БЪДЕЩЕТО –  
ИЗЛОЖБА НА ЕЛИЦА МАТЕЕВА-
ПАСКИНС
12 септември – 3 октомври 2019 г.
Галерия-книжарница ,,София прес''

Миналата година част от учениците на 
проф. Николай Майсторов взехме учас-
тие в изложбата ,,Проф. Н. Майсторов и 
ученици'' в НГ – ,,Квадрат 500''. Участи-
ето на Елица Матеева-Паскинс в тази 
изложба беше запомнящо се с мощната 
енергия в изказа на живописта и беше 
категорична заявка за продължение и 
развитие, на което днес сме свидетели 
в нейната нова изложба ,,Обратно в ут-
рото на бъдещето''.
Заглавието само по себе си подсказва за 
регресия на паметта и един рестарт на 
реалността. Онази измислена реалност, 
каквато е изкуството, Елица ни пред-
ставя с нов поглед, обновяващ сетива-
та, но съхранен във времето, и това е 
ценното. Човек се ражда артист и ни-
кой не може да го научи на това. Елица 
Матеева е не само от можещите худож-
ници, тя е и от четящите. С постоянно 
любопитство към света, с необикнове-
но чувство за хумор и самоирония, тя 
винаги има подръка едно тефтерче, за 
да не пропусне момента... Израснала е 
в София, в семейството на поета тек-
стописец Матей Стоянов (представи-
тел на софийската бохема). А обичта ѝ 
към морето и водните стихии носи от 
майка си – тази изложба е един реверанс 
към нея...
На пръв поглед изложбата показва един 
морски свят, който обаче ни отпраща в 
други измерения. Елица искрено и чисто 
ни води с надеждата за ново начало, в 
дълбочините на своите човешки стра-
ни – опит за мислен разговор със самата 
себе си. Затова е необходима смелост и 

ясна творческа позиция, която тя при-
тежава.
Всеки художник носи своя пластичен език. 
При Елица Матеева той е лаконичен, ба-
зиран на контраста, сякаш цветът е из-
дялан цялостно в образната система със 
своята категоричност и монументално 
звучене дори в малкия формат, който за 
нея е предизвикателство.

Елица Матеева-Паскинс / Издишане

Елица Матеева-Паскинс / Дъно
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Често се шегуваме, че Елица Матеева 
е скулптор в живописта – за нея фраг-
ментът е много важен. В тази изложба 
тя заявява своя интерес към произхода, 
раждането и границата между водата 
и въздуха – да останеш над чувстви-
телната мембрана. В картините ѝ при-
съства стремежът да си в граничните 
зони, но да не напускаш зоната на жи-
вот. Подсъзнателно се опитва да върне 
близостта, която губим с раждането... 
Елица ни отвежда там, на дълбокото, 
под водата, където си сам и в тази ти-
шина намираш абсолютния покой, далече 
от звуците на деня. Тя ни разкрива най-
съкровените си светове – в тях винаги 
има един разказ, кратки сюжети, при-
казка...

Картините ѝ неслучайно са с лаконични 
заглавия, без излишни обяснения, а жи-
вописта ѝ поставя на зрителя въпроси 
за размисъл. В изложбата „Обратно в 
утрото на бъдещето“ Елица Матеева-
Паскинс ни разкрива преживени мигове, 
които ни отвеждат в дълбокото, за ос-
мисляне и нова глътка въздух, с остро-
тата на надеждата (както споделя тя 
самата). Истинското изкуство е само 
това, което може да развълнува зрите-
ля и тази изложба е доказателство за 
това. 

Албена Щениовска-Еглофф

Елица Матеева-Паскинс / Тишината
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ГРАДСКИТЕ СТЕНИ НА  
СНЕЖИНА БИСЕРОВА
Изложба графика и арт книга
9 – 29 юли 2019 г.
галерия „Сан Стефано“, София

В серията „Градски стени“ Снежина  
Бисерова развива оригинална интерпре-
тация на една от глобалните теми в 
съвременните визуално-пластични изку-
ства. Става дума за персонален вариант 
на т.нар. Археология на паметта. Това е 
тема, която занимава редица художници 
в края на ХХ и в началото на ХХI в.
Тази тема при нашата художничка се 
изразява в търсенето и намирането на 
специфичен модус на съчетание между 
„естествените“ следи, които неумоли-
мо изтичащото време оставя в урбанис-
тичното пространство, във „втората 
природа“, съставляваща ежедневния фон 
и „производствената среда“ на собст-
веното ни съществуване, и, от друга 
страна, човешките намеси в нея, кои-
то са неизменна част от социалната  
антропология, разбирана и като наука, и 
като практика. Със средствата на диги-
талните технологични способи автор-
ката изгражда своеобразни палимпсести, 
при които традиционните изразни еле-
менти на езика на графичното изкуство 
– линия, щрих, петно, в повечето случаи 
са заменени от тонални съпоставки, от 
различни пространствени и фактурни 
градации, които по своите характерис-
тики се доближават до чисто живопис-
ния принцип на изграждане на формата, 
редуциран, естествено, до монохромния 
изказ на черно-бялото.
Сложните знакови конфигурации, включ-
ващи на моменти буквени и цифрови 
елементи, фигуративни мотиви и аб-
страктни форми, се разполагат кон-
центрирано в рамките на листа, като 

Снежина Бисерова / Градски стени

Снежина Бисерова / Книга
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се стремят да създадат усещането на 
наситена и визуално уплътнена смислова 
среда. От подобна амалгама се пораж-
дат специфични, бих ги нарекъл стерео- 
пластически ефекти, които съдържат 
множество символни и асоциативни пре-
пратки и същевременно впечатляват с 
динамиката на възможните перцептив-
ни вариации.
Върху обичайните образни параметри на 
графиката се наслагват и внушенията 
на авторската фотография, която служи 
за основа на представените произведе-
ния. Така механичното и ръкотворното 
се комбинират в многобройни, различни 
по характер съчетания, които обаче в 
крайна сметка се фокусират в една точ-
ка, определяща водещото смислово и об-
разно послание на серията – конфликтът 

между фиксираната статика на момен-
та, опредметена в материята на визу-
ално-пластическите изкуства (поради 
самата същина на тяхната специфика) и 
процесуално протичащото време, което 
тези изкуства, пак поради своите родови 
особености, не са в състояние по никакъв 
начин да реализират (за разлика например 
от поезията и музиката). Остава ни в 
такъв случай да се доверим на интуици-
ята си и на бездънните способности на 
нашата памет...

Чавдар Попов 

Снежина Бисерова / Книга
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СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА В 
ДЪРВО „ЯСНА ПОЛЯНА – 2019“

За пореден път на симпозиума по скулп-
тура в Ясна поляна се демонстрират 
творческите сили и импровизаторски-
те способности на участниците. Отно-
во скулптори от различни региони и по-
коления си дават среща, обменят опит, 
емоции и идеи сред прекрасната природа 
на Странджа в с. Ясна поляна, където 
творческата енергия на десетки авто-
ри се трупа от години и където създа-
дените от десетилетия дървопластики 
надничат от всяко площадче.
Смели, артистични експерименти, пре-
дизвикани от младежки ентусиазъм, как-
то и търсене на нестандартна гледна 
точка и собствен почерк обединяват 
младите автори. Майсторство, про-
фесионализъм и провокация към въобра-
жението демонстрират по-опитните 
творци. В техните произведения от-
криваме традиция и модерност, класика 
и авангард.
Да превърнеш дървесния ствол в ярко 
и неповторимо произведение е сложна 
като мисъл и трудоемка като работа 
творческа задача. Петимата автори, 
работили в Ясна поляна тази година, са 
постигнали органичност между образна 
символика и пластична интерпретация; 
използвали са различни изразни средства, 
за да предадат своята художествена 
идея. Всеки детайл в творбите е дълбо-
ко премислен и преживян.
В работата си „Очакване“ Владимир  
Мичев е изследвал пластичния потенциал 
на материала в стремежа си да проникне 
в същността на предмета. Този експери-
мент говори достатъчно, без да са необ-
ходими детайли и описателност. 
Светлозар Чавдаров насочва търсенията 
си на границата между фигуративното Владимир Мичев / Очакване
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и абстрактното, където се откроява 
структуропределящата роля на линията 
в организацията на композиционния гра-
деж на творбата „Десница“.

Разгърнатата в пространството ком-
позиция „Пъзел“ на Ивайло Милчев ярко 
изразява взаимоотношението позитив 
– негатив не само като пластичен, но 
и като концептуален проблем. Чрез по-
върхностния цвят тази работа получава 
допълнителна диференциация и визуално 
обогатяване.
Пластиката „Утро“ на Николета Ивано-
ва включва полуабстрактна образност. 
Съставена от елементи с по-големи и 
по-малки форми, превъзмогнала съпро-
тивата на материала, творбата вну-
шава деликатни душевни настроения. 
Чрез своеобразен ритъм на солидната и 
овладяна структура авторката реализи-
ра пластичните си стремежи.
Творбата на Никола Диков „Орнамент“, 
както обикновено, зазвучава хармонич-
но, като едно цяло. В пластиката има 
изразителност и динамика, подчертана 
материалност на дървото, придаваща 
сила и здравина. 
В експонираните работи могат да се 
видят класически пластични техники 
и експеримент в откриване на експре-
сивния изказ. Със сигурност този пленер 
постига целта си да обогати екстериор-
ната среда в град Приморско и село Ясна 
поляна, да провокира модерен поглед към 
изкуството на дървопластиката. Нова-
торството, разнообразните търсения, 
а и различните постижения всяко лято 
увеличават забележителната скулптур-
на колекция, с която организаторите на 
симпозиума Община Приморско, кмет-
ство Ясна поляна, читалище „Лев Тол-
стой 1926“ и СБХ трябва да се гордеят 
и нека им благодарим и ги поздравим за 
упоритостта и последователността, с 
която работят за развитието на сим-
позиума.

Марияна Илиева

Николета Иванова / Утро

Ивайло Милчев / Пъзел
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БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ  
В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ 
„АРТ-ЖИЖАЛ“
16 юли – 9 август 2019 г., Беларус

По покана на организаторите от град 
Бобруйск, Република Беларус, художници-
те Маргарита Иванова, Мария Йонкова и 
Спас Киричев участваха в Международен 
пленер по керамика „Арт-Жижал“ 2019. 
Тази инициатива бе осъществена с фи-
нансовата подкрепа на Национален фонд 
„Култура“.
За 16 години авторитетът на междуна-
родния пленер „Арт-Жижал“ значително 
израства сред професионалните среди и 
получава широка популярност. Неговата 
география се разширява извън границите 
на Европа и тази година включва страни 
от Азия, Латинска Америка, Близкия из-
ток и Африка. Участието в това съби-
тие способства за обмяната на опит в 
областта на керамиката, за надграждане 
и обмен на добри практики, увеличава 
квалификацията и уменията на художни-
ците.
За професионалните керамици е истин-
ско предизвикателство да работят в 
различни техники и да използват живия 
огън за изпалване на своите произве-
дения. Именно тук, в почивната стан-
ция „Вербки“, са построени три пещи 
за техниките раку, опушена керамика и 
солна керамика при високи температури 
до 1250 градуса. Чрез необичайната тех-
нология „обвара“, характерна за Беларус 
и Русия, бяха създадени интересни кера-
мични произведения. 
Имайки предвид девиза на пленера – „От 
традицията към съвременността чрез 
опита на майсторството“, автори-
те Маргарита Иванова и Спас Киричев 
свързват българските традиции със 
съвремието. Творческата им концепция 
е чрез създаване на съвременни деко-
ративни пластики да се популяризира 
българската култура в Република Бела-
рус. С умелото вплитане на глаголица-
та и кирилицата в пластиките си те  Мария Йонкова / Неравновесие
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подсказват, че именно от България Бела-
рус е получила писмеността, на която се 
пише и до днес.
Маргарита Иванова създава керамич-
ната пластика „Манастир – среднове-
ковен център на писмеността“, която 
остава в Бобруйския художествен музей, 
и творбата „Утринен портрет“, пред-
назначена за Могильовския областен те-
атър за драма и комедия в град Бобруйск. 
За творенията си авторката използва 
техниките раку и солна керамика.
Творбата на Спас Киричев „Пламъкът на 
писмеността“ е определена от комиси-
ята за експониране в Градската библио-
тека „А. С. Пушкин“ в гр. Бобруйск. Авто-
рът създава двете керамични пластики 
„Дива сила“ и „Маг“, които остават в 
колекцията на Бобруйския художествен 
музей. Скулпторът прилага керамичните 
техники опушена керамика и солна кера-
мика.
Мария Йонкова изгражда своята творба 
„Неравновесие“ от три части. За всяка 
от тях е използвала различна керамична 
технология, типична за пленера – опуш-
ване, обвар и раку, като същевременно 
желае да създаде у зрителя усещане за 
нестабилност на формата. Това е опит 
за съвременен прочит на традицион-
ната керамична техника обвар. Според 
регламента на пленера произведението 
е предназначено за интериорно прос-
транство.
В продължение на три седмици 21 ху-
дожници от осем държави работиха на 
живописния бряг на река Березина. Резул-
татът от техния труд, около сто про-
изведения, са експонирани в изложбата 
„Изкуството на живия огън“ в Бобруй-
ския художествен музей. 

Маргарита Иванова

АЗБУКА ЗА МАЛКИТЕ 
Изложба, посветена на „Азбука за 
малките“ от Александър Божинов, 
подготвена от Антон Стайков и 
Димитър Трайчев, книжарница „Пи 
Букс“, Варна, септември 2019 г.

Александър Божинов е карикатурист, 
живописец, стенописец, писател, сце-
нограф, създател на българския куклен 
театър, критик, публицист, сценограф, 
музикант, фолклорист, проектант на 
мебели, интериори, керамични съдове, 
дарител. Нарисувал е повече от 10 000 
илюстрации, карикатури, скици.
В тази изложба представяме страници 
от неговата книга „Азбука за най-мал-
ките“, издадена през 1921 г. Предишна-

Александър Божинов / Корица на книгата  
„Азбука за малките“, 1921
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та година той вече е публикувал с голям 
успех „Златна книга за нашите деца“. За 
радост на децата от XXI век този слад-
кодумец е написал спомени за това как е 
създал книгата. 
През 1990 г. редакцията на издателство 
„Български художник“ взема решение 
за преиздаване на „Азбука за малките“ 
на Александър Божинов. В писмото до 
„Предпечатно предприятие“ молбата е 
за цветоотделяне на 29 цветни ориги-
нала, 4 щрихови оригинала и 13 маски за 
цветните оригинали. 
Книгата на Божинов е част от новата 
библиотека на издателството – „Щур-
че“, която е „за стари книги, които не 
остаряват“, и една от целите ѝ е „връ-
щането на издателство „Български ху-
дожник“ към извора“ – „памет за мина-
лото и обич към бъдещето“. 
Книгата е отпечатана по „вида“ на пър-
вото издание. Отстранени са само бук-
вите от стария правопис. Кирил Гогов, 
художник на издателството, пише бук-
ви според изучаването в училище през  
90-те години на XX век.
Но сканираните и обработени с техно-
логията на 1990 г. картинки не могат и 
да се сравняват с чара на оригиналното 
издание, което представяме в тази из-
ложба. От оригиналното издание сме 
сканирали и обработили внимателно 
страниците, за да върнем паметта 
за далечната 1921 г. и да се опитаме да 
погледнем през очите на тогавашните 
деца.
В спомените на Божинов за процеса по 
работа върху книгата той пише: „1920 
година, през октомври, заминах за Берлин 
за по-продължително време. 
В Берлин се чувстваха последиците от 
несполучливата война на всяка стъпка. 
Жилищната криза беше голяма. Отидох 
в нашата легация да поискам услуга за 

квартира. Един от големите чиновници 
там, на моята молба да ми услужат, ми 
даде тоя утешителен съвет:
- Господин Б., идете в някой друг град на 
Германия. Тук няма абсолютно никакви 
квартири. Ето, аз имам брат, който за-
вършва след година своето висше обра-
зование, но ще продължи на друго място. 
- Благодаря ви крайно за съвета – казах 
на господин легационния съветник, – но 
аз искам тук, в Берлин, да бъда. Знам, че 
в Германия има и други градове. Казах му 
сбогом и напуснах обиталището му. 
След два дена, без много скитане, случай-
но наши студенти ми намериха много ху-
бава и удобна за моята работа квартира 
в Шарлотенбург, красива част на Берлин 
до не много голямото езеро Лицензее, и 
там се настаних и живях близо година. 
Там започнах и завърших втората моя 
книга за деца „Азбука за малките“. Кра-
сивата, тиха част на Берлин и езерото 
пред мене ми даваше подтик за спокой-
на и благодарна работа. През грамадния 
прозорец, пред работната ми маса се 
простираше езерото и в отморните 
часове аз гледах младежта от нашия 
квартал как гребе в малки, красиви лодки 
по него. А когато настъпи зимата и езе-
рото замръзна, купчина дечурлига, моми-
ченца и момченца, се хлъзгаха по гладкия 
лед и от време на време идеха пред моя 
прозорец, зачервени от студа, да ме пи-
тат: „ie spät ist es?“ (Колко е часът). 
Аз им посочвах часовника, а те засмени, 
радостни, бягаха да продължат пързаля-
нето. 
„Азбука за малките“ започнах през есен- 
та на 1920 година и завърших през про-
летта на 1921 година. Работех при добро 
здраве и пълно спокойствие, а и самата 
работа ме увличаше. Тая книга се отпе-
чата отпосле у нас лошо, но родителите 
и децата я приеха добре и тя се пласира 
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много бърже. Някои я наричаха „буквар“, 
обаче тя не беше буквар, в смисъл на 
учебник, а имаше за цел да бъдат по-
казвани буквите на децата преди школ-
ската възраст чрез картинки и трите 
форми на всяка буква: печатна, ръкопис-
на, главна и проста, та когато вече по-
стъпят в първо отделение (първи клас 
сега), да им е веднага ясно и леко да учат 
по-нататък. 
Стаята, в която живеех и работех, 
била почивна на моя хазяин... Тая зани-
мателна стая имаше по стените, от 
край до край полички. Там са били наре-
дени чашите, лулите и други символи на 
охолността, веселието и навика на моя 
хазяин, а стените бяха украсени и със 
стенописи – сценки от весели разходки 
на весели хора. През цялото мое пре-

биваване в тая къща аз не видях нито 
веднъж физиономията на хазяина... Ха-
зяина не видях, но хазяйката, съпругата 
му, идеше при мене почти всеки ден. Аз 
се възползвах от поличките и всяка вече 
готова рисунка я поставях на полицата, 
на показ. На работната си маса, голяма и 
много удобна за моята работа, бях пръс-
нал всичките си необходими неща: моли-
ви, писалки, бои, една-две книги с наши 
народни шевици, други книги с български 
орнаменти, детски книги АВС (немски и 
френски), за да се ориентирам в моята 
работа – изобщо занимателни работи. 
Хазяйката ми беше възрастна жена 
– тогава имаше 50-60 години, добра, 
любезна, много внимателна, интели-
гентна. Много я занимаваше моето съ-
чинителство. С голямо любопитство 
разглеждаше нарисуваните от мен 
вече работи и книгите по масата, въз-
хищаваше се от нашите шевици и ме 
питаше защо рисувам тези букви. Аз ѝ 
отговарях: „Такива книги нашите деца 
нямат, а трябва да имат.“ 
На масата ми имаше и една друга моя 
книга – „Златна книга за нашите деца“. 
Тя и нея разглеждаше с голямо любопит-
ство. 
„Вие, българите, сте хитри хора. Как 
ще седнете вие, солиден човек, да се 
занимавате с детски буквари? Вие сте 
изпратен от държавата, но неудобно ви 
е да го кажете. „И понеже нямах нито 
време, нито желание да я разубеждавам, 
тя си остана на своето. За това, като 
на „държавен пратеник“, тя се обръща-
ше към мене всякога с „Herr Professor“. 
В нейните очи минавах за много солиден 
човек. Може би защото цял ден рабо-
тех, много рядко ме посещаваше някой, 
не безпокоях хазяите си за нищо, а нем-
ците такива квартиранти ги наричат 
солидни.“

Александър Божинов /  
Страница от „Азбука за малките“, 1921
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Александър Божинов /  Страница от „Азбука за малките“, 1921
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Пи Букс е културно пространство, което 
обединява книжарница, кафе-библиоте-
ка, учебна стая и галерия. Дейностите 
са насочени основно към деца и юноши и 
имат само една цел – да заразяват с че-
тене, знания и добро настроение. Изцяло 
частна инициатива, която се осъщест-
вява с помощта на екип от неуморни 
хора. През октомври се навършва годи-
на от откриването на центъра, като 
за периода са организирани единадесет 
изложби и множество представяния на 
автори от различни области на лите-
ратурата, музиката, науката и образо-
ванието. Вече цяла година всяка седмица 
малките варненчета се събират в „Пи 
Букс“ на съботно четене за деца, за да 
слушат или разказват приказки. В ате-
лието се провеждат два курса по изоб-
разително изкуство, а филологическите 
занимания се водят от носители на съ-
ответния чужд език. Пожелаваме на де-
цата и младите хора да бъдат търсещи, 
любознателни и да влагат творчество 
във всичко, което им се случва. 

Антон Стайков

ПОЩЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД  
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО  
НА МАХАТМА ГАНДИ

Любовта ми към природата, склонността 
ми към ненасилие, предразположението 
ми към вегетарианство и аскетизъм, 
възпитанието ми  в уважение на истина-
та естествено насочиха интересите ми 
към йога, Индия, Махатма Ганди. В идеите 
на Ганди аз огледах собствените си въз-
гледи за света и живота. Така, той засели 
в мен своя дух и аз не преставам да се въз-
хищавам от неговия критерий за човека: 
„Човекът е човек дотолкова, доколкото 
е работил за доброто на хората.“
Хората се сещат за великите личности 
само във връзка с годишнини от тях-
ното рождение или смърт. А би тряб-
вало да живеят с духа на техните идеи 
ежедневно и всеки ден да им отдават 
своята признателност. Портретът на 
Махатма Ганди направих преди години, 
без конкретен повод, като лична почит 
към него. Това беше и една от причини-
те Министерството на транспорта и 
съобщенията да ми възложи проектиране 
на пощенска марка за 150 години от рож-
дението му. Портретът е непретенцио-
зен опит Махатма Ганди да бъде показан 
като обикновен човек – греховен, деге-
роизиран, скромен, аскетичен, естест-
вен, непосредствен, непринуден... 

Петя Топалова и Димитър Трайчев / Работа  
с деца по време на изложбата в „Пи Букс“

M 1:1

Стоян Дечев / Проект за пощенска марка 



СБХ бюлетинброй
05 / 2019

27

Всички акцентират върху политиче-
ската дейност на Ганди и ключовата 
му роля в борбата за независимост на 
Индия. Величието на Ганди обаче, него-
вата необикновеност, е в това, че той 
е обикновен, редови, простосмъртен и 
остава такъв до края на живота си. Той 
е лидер (ако тази дума въобще е подхо-
дяща за него), който не използва никакви 
прийоми, за да печели сърцата на хора-
та, който търси преди всичко себе си и 
истината, който винаги е в жертва на 
тези, които води или по-скоро на тези, 
които го следват. „Докато човек до-
броволно не се постави на най-последно 
място сред себеподобните, за него няма 
спасение.“ – пише той в автобиография-
та си. И още: „Ако искаш да намериш себе 
си, трябва да се загубиш в служене на 
другите“. Ганди е по-скромен, въздържан 
и аскетичен от всички. Това е, може би, 
единствения случай в историята, в кой-
то посветеният на другите (в общест-
вения и политически живот) наистина е 
такъв без никаква демагогия, а личния му 
пример е кристален и безукорен.  Зато-
ва, колкото и съвременният човек да му 

се възхищава, примерът на Ганди е чужд, 
далечен и нежелан в нашия модерен свят 
насърчаващ портеблението, консумаци-
ята, разточителството, социалното 
разслоение, фалшивия блясък, ефимерния 
успех, егоизма, позата...

Марката е оформена с детайл от порт-
рет на Ганди, който съм правил преди 4-5 
години. Освен необходимите и задължи-
телни реквизити (номинал, текстове и 
др.) композицията съдържа флага на Ин-
дия и думата сатяграха (привързаност 
към истината, култ към истината). 
Написана на хинди, тя застъпва част 
от челото на Ганди. Това е опит образ-
но да се напомни за най-същественото 
в идеите на Махатма Ганди –  неговото 
откритие, с което той събира симпа-
тиите и подкрепата на световната 
общественост. В своята автобиогра-
фия Ганди отбелязва важността на тази 
дума, която трябва да обозначи смисъла 
на неговата обществена дейност. По 
тази причина той обявява конкурс сред 
съмишлениците си и след необходими-
те консултации избира точно нея – са-
тяграха. Макроотсечката от портрета 
е стремеж да се подскаже за величието 
на тази личност, която не се побира в 
рамките на нашите представи за света 
и човека. Заедно с това очаква се състоя-
нието му да внушава неговия аскетизъм, 
сдържаност, смиреност, благородство, 
всеопрощаващо великодушие, чистота 
на помислите, безмерно човеколюбие и 
алтруизъм. Силният контраст на черве-
ното и черното с графичната си сила е 
намек за екзотичната култура на Индия, 
както и за победата на светлината, съ-
буждането на съвременна Индия и ней-
ното възраждане.

 
Стоян Дечев
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Стоян Дечев / Портрет на Махатма Ганди, 
фрагмент  
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ИЗПОВЕД В РИСУНКИ. ИЗЛОЖБА 
НА СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ 
10 – 21 септември 2019 г.
галерия „Арте“, София

Човешкият живот е динамично проти-
воборство, което всеки трябва да пре-
одолее сам. С това послание ни посреща 
една необичайна за монументалиста 
Станислав Памукчиев експозиция в гале-
рия „Арте“. Трийсет и пет произведе-
ния, които художникът нарича рисунки, 
населяват изложбената зала. Те са под-
редени по цикли и носят наименования 
като „Опуси“, „Към дома“, „По пълнолу-
ние“, „Завръщане“. 
Рисунката априори е откровение. В този 
ред на мисли подредбата на рисунките 
по цикли се асоцира с паралелни разми-
сли на твореца, ориентирани към лич-
ното и общочовешкото. За Станислав 
Памукчиев е важна мисълта – код на 
съзиданието, като преживяване, като 
общуване със себе си. В тази изложба 
той пресъздава своя път в рисунки – 
виждаме страсти, съмнения, тревоги, 
изпитания, прозрения, смирение. 
Изложбата е ретроспекция на лично 
преживяното. Чрез тези творби Памук-
чиев позволява на зрителя да надникне в 
душата му. Той изобразява обич, страст, 
покаяние и въздигане, като трансформи-
ра персоналното усещане до универсална 
категория.
Рисунките са камерни като формат, но 
монументални като звучене. Въздейст-
ват лаконично, синтезирано, компакт-
но. В привидната абстрактност на 
облика им творецът претворява бипо-
лярната природа на човека. Битието е 
заключено в границите между бялото и 
черното, между тревогата и радостта, 
гибелта и съзиданието. Контрастът, 
борбата на бялото и черното и тяхната  

непрекъсната трансформация са уплът-
нени със смисъл.
Акцентът в изложбата е паното „Пре-
минаване“ – голямоформатна рисунка, 
изпълнена в смесена техника. Тя прави 
мост във времето (започната е през 
2001 г. и е довършена през 2019 г.) не само 
като пластически изказ, но и като сми-
слов сегмент; сякаш сплотява и осмисля 
отделните цикли. Тя е потвърждение, 
че Станислав Памукчиев като творец е 
воден от съмнението, от динамичната 
трансформация на мисълта, от автореф- 
лексията и превръщането на конкрет-
ното в универсално.
За проф. Памукчиев цветът е знак. Той 
е сред художниците, които се изразяват 
подчертано монохромно и пестеливо. 
Той е познат като автор, отдаден на 
естетическа аскеза. В поредица от ри-
сунки виждаме как цветът се завръща. 
Събудената експресивност проблясва, 
но колоритът не е живописна самоцел, 

Станислав Памукчиев 
На откриването на изложбата
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а семантичен инструмент – червеното 
маркира болка, грях, вътрешна борба, си-
ньото обозначава чистота, а златното –  
уловена свръхестественост. 
Рисунките в изложбата са сложни като 
реализация и дълбоки като замисъл,  
носят концентриран заряд и пластове 

от смисли. В тях всеки е призван да се 
ориентира сам за границата на свобода-
та, за срещата на духа и материята, за 
същностите на битието.

Даниела Чулова-Маркова

Станислав Памукчиев / Преминава
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ДАРИНА ЦУРЕВА
СТЪКЛЕНИ РИСУНКИ
17 септември – 4 октомври 2019 г.
галерия „Стубел“, София

Както повечето останали люде, дори 
изкуствоведът (цивилен или не) поняко-
га има предпочитания. Аз например пред 
художниците тесни специалисти, цял 
живот рисуващи в един жанр, с един сю-
жет, в една техника, в един стил (макар 
и „авторски“), със същите повтарящи 
се мотиви, маниер, внушения, ефекти 
или „хватки“, многократно предпочи-
там онези, които се развиват, проме-
нят, обогатяват, поемат самопредиз-
викателството и риска да експеримен-
тират. Но в крайна сметка можещият 
творец е интересен в различните си 
артистични ипостази, а неможещият 
си остава безпомощен, колкото и да 
гримира представата за константната 
си индивидуалност.
Дарина е живописец с еднакво богати 
опит и биография. За пръв път видях 
изложена нейна работа на стъкло преди 
около четири години в състава на една 
малко противоречива изложба на учени-
ците на Иван Кирков, както и сега, в га-
лерия „Стубел“. Изненадата да я възпри-
ема по този начин беше много приятна, 
но тогава нямах представа дали става 
дума за епизодичен опит, или за творче-
ска посока с траен интерес. Днешната 
изложба, чийто редуциран вариант не-
отдавна беше показан в галерия „Йордан 
Кювлиев“ в Сливен, безуговорочно де-
монстрира второто, заявено от самата 
своя авторка като „ново приключение“. 
Приключението е вълнуващо, защото 
е в няколко посоки. Едната е в чисто 
медиумен план. Непредубеденият по-
сетител на изложбата в „Стубел“ на 
пръв поглед би решил, че става дума за 

печатна графика. Но само на пръв по-
глед. Графичното внушение, дължащо 
се на общо взето монохромната осно-
ва на творбите, се оказва колажирана 
с черен и бял картон или хартия или е 
нанесена с акрил. Над нея има въздушен 
пласт, затворен в „кутия“, покрита от 
носеща рисунка, гравирана върху стъкло. 
Изкушените да нарекат тези произве-
дения гравюри върху стъкло предлагат 
още една алюзия за графика, въпреки че 
то едва ли е съвсем прецизно, тъй като 
в случая това са уникатни творби, а 
гравюрата предполага отпечатък, най-
често в тираж. Откритията в новото 
приключение на Дарина представляват 
композитни произведения, комбиниращи 

Дарина Цурева / Липсващ елемент
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съдържанието и въздействието на 
трите си пласта – константната ос-
нова, гравираната върху стъклото ри-
сунка и самата естествена, разтворе-
на във въздушния пласт светлина. Така 
променящите се с ъгъла на наблюдение 
творби на Дарина получават и допълни-
телен акцент от зоната на опарта. До-
пълнително инелектуално предизвика-
телство е обстоятелството, че двата 
елемента, от който те са съставени, 
са най-крехкият материал – хартията, 
разпадаща се, гниеща и изгаряща при 451 
градуса по Фаренхайт, и един от най-
трайните, практически вечното в при-
родни условия стъкло.
В нормативен план „стъклените ри-
сунки“ на Дарина, както и всяко друго 

произведение на визуалните изкуства, 
демонстрират съотношението на 
двата свои компонента – стилистиче-
ски и наративен. Първият би могъл да 
бъде определен като естетика на гра-
фичния минимализъм, намиращ се около 
границите на нефигуративността. А 
вследствие на горното наративният 
на практика отсъства и е превърнат в 
антинаративен. Заменен е с нещо много 
по-адекватно по отношение на езика на 
съвременните арт форми: асоциативно 
въздействащият ключ към индивидуал-
ните разчитания. Чисто естетският 
конфликт между бяло и черно, между 
силует и щрих, между плоскост и обем, 
оставащ в граничната зона между об-
раза и отсъствието му, се превръща в 
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Дарина Цурева / Непозната форма
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извор на сетивни внушения. А самите 
те в конкретността на тази експози-
ция се изпълват със знаците на някаква 
монументална антиутопия, по-скоро 
дори дистопия на далечно минало или 
на близко бъдеще, в която присъстват 
форми, обеми и тотеми в ситуации, 
откъснати от място и време. При-
състват и движение, и плътност, и 
застинал звук, а също и напрежение и 
баланс, всичко това, обединено от логи-
ката на сътворената от художничката 
композиция и естетика. Качествата 
на последната са резултат от нещо 
особено интересно: яркоцветният, до 
неотдавна подробно детайлният жи-
вописец Дарина Цурева е фокусирала по-
лихромността на по-ранното си твор-
чество в една точка, концентрирала го 
е могъщо в черното, което всъщност е 
отсъствие на цвят, и в бялото, събира-
що целия спектър в бързо въртящия се 
диск с цветната таблица. Поотделно и 
черното, и бялото са еманация на неви-
димост, но с оригиналия опит на своите 
гравирани стъклени творби Дарина ги е 
превърнала в произведения, излъчващи 
графичната мистика на тайнствени и 
непознати идоли. Редукцията на спек-
търа до черно и бяло превръща метода 
в изобразителен двоичен код, с който 
авторката постига еквивалент на по-
лихромията, а в съчетанието на колаж-
ните пластове и игрите на светлината 
през гравираната стъклена повърхност 
тя успява да открие нещо наистина 
рядко – 50 нюанса черно! 
 

Филип Зидаров

НАЦИОНАЛНИ ЕСЕННИ ИЗЛОЖБИ 
ПЛОВДИВ 2019
„ПОЕТИКА НА ОБРАЗА“
1 – 30 септември 2019 г.

Проектът „Поетика на образа“, На-
ционални есенни изложби, отново се 
превръща в пространство, в което се 
съвместяват и кореспондират различни 
авторски позиции и медии – живопис, 
скулптура, фотография, рисунка, инста-
лация. И тази година през месец септем-
ври изложбите в Балабановата къща, 
къща „Хиндлиян“ и къща „Мексиканско 
изкуство“ в Старинен Пловдив са диалог 
между изкуства, автори и публика.
За седма поредна година проф. д-р  
Галина Лардева е куратор на Есенните 
изложби в Пловдив. За тазгодишното 
издание тя споделя: „Визуалният образ 
може да се опише като силово поле, кое-
то в темпоралните рамки на своето 
медийно излъчване фиксира определено 
състояние от даден процес. На крехка-
та и неустойчива територия на това 
състояние са отпечатани множество 
следи, в него се пазят проекциите на 
разнопосочни противодействия, като 
например сблъсъкът между същността 
и проявлението, неразтворени остатъ-
ци от връзки, преноси и прекъсвания… 
Поетиката на визуалните образи днес 
може да се мисли като подвижна плат-
форма за свързване и комуникация между 
визуалните провокации (…) Най-напред 
перспективата на поетика засяга ав-
торовите намерения, авторовия ин-
струментариум, изразните средства и 
медии, насочени към изграждането на 
комплекса на образната цялост. На пръв 
поглед тук сякаш срещаме някогашната 
поетика, възприемана като учение за 
това как се създават произведения на 
изкуството. Само че тук обхватът на 
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това учение и условията, при които то 
се провежда, са разширени до невъзмож-
ност: всеки участник във визуалната 
комуникация, независимо от характера 
на своята производителност на образи, 
играе едновременно ролята на обучаващ 
и обучаем в този процес на създаване.“ 
Арт директорът предлага концепцията 
си за поетика на образа на участниците 
в проекта, за да им послужи като прово-
кация в много посоки, предоставяйки им 
поле за свободна интерпретация. 
В Балабановата къща художникът Стоян 
Куцев привлича вниманието на зрителя 
със своята провокативна живопис, из-
следвайки иконичния знак, но изведен от 
първоначалното му значение и тълку-
вание. Непрекъснато експериментира с 

материала и разработва техниката от 
няколко години, като най-предпочита-
ни остават за момента промишлените 
бои. Един от акцентите в изложбата му 
е специална композиция, създадена вър-
ху кристалин. Основните теми, които 
разработва в творбите си, са социални, 
политически – информацията, която ни 
залива от медиите. Типичните знаци от 
всекидневието, множеството от над-
писи като push, mall, roma и т.н., които 
сме свикнали да виждаме всеки ден, при-
ели сме ги като даденост или „като над-
пис, който срещаме много често и той 
става като една кодировка за нашето 
съвремие“, тук, в живописните плат-
на на художника, имат особено място, 
образ. Това от своя страна е решение, 
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което кара наблюдаващия да се приобщи 
към неговото изкуство, анализирайки ос-
вен композицията и изразните средства. 
Във втората зала на Балабановата къща 
зрителят има възможност да се докосне 
до съкровения свят на художника – дет-
ството, или по-точно споменът за него. 
В композициите кръговете или точките 
не са просто това, което някои могат да 
видят, а стилизирани реално съществу-
ващи обекти в природата. Той създава 
динамични композиции, които се явяват 
визуална провокация и игра със светлина 
и сянка, цвят, форма и символ. 
Дебютант в рамките на тазгодишното 
издание е Кристина Вътова. В своята 
изложба в двора на Балабанова къща тя 

представя цикъл графики със заглавие 
„Leaf it as it is“, в които главната идея 
е да покаже „графиката като техника 
с много повече възможности, отколко-
то просто отпечатване (тиражиране) 
на едно и също изображение множество 
пъти. Цикълът графики се „състои от 
множество малки плочи във формата на 
листа, които са отпечатани в различни 
комбинации, композиции и цветове, като 
по този начин всяка графика представля-
ва един неповторим оригинал, по-свобо-
ден прочит на графиката като техника, 
по експресивно представяне на иначе 
традиционните техники като офорт и 
акватинта, както и свободата при само-
то отпечатване на графиките (без па-
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сери или шаблони)“, споделя авторката.  
А интерпретацията оставя всеки зри-
тел сам да прецени – дали във формата 
на листо се появява гора, или друг образ. 
Говорейки за образ, няма как да не отбе-
лежим 35-те фотографски изображения 
„Животинските човеци“ на Иглена Русе-
ва в къща „Мексиканско изкуство“. Нача-
лото се поставя още през 1982 г., по вре-
ме на следването ѝ, във вид на 12 лепени 
фотомонтажа, като тогава авторката 
е провокирана от приказките и митове-
те, както и от убеждението, че всеки 
човек прилича и носи характеристиката 
на някакво животно. През 2018 г. тя се 
връща към темата и засега продълже-
нието на проекта съдържа 64 цифро-

ви трансфотографии, които се надява 
един ден да обедини в книга със същото 
заглавие. „Животинските човеци“ от 
2018 – 2019 г. са по-скоро немногословни 
метафори, алегории на различни аспекти 
от съвремието ни: на властта, на ма-
териалността и лакомията от всякакъв 
род, на боледуващата от глупостта ни 
Земя, на раждането и смъртта, на вяра-
та и недоверието, на самотата в изоби-
лието и бедността...“ 
Интересни трансформационни задачи си 
поставя чрез пластиките обекти Надя 
Текнеджиева, които зрителят има въз-
можност да види в двора на къща „Мек-
сиканско изкуство“. Тя ги решава както 
чрез съчетаване на различни техники 
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(порцелан, глазура, фотография), извеж-
дайки обекта – керамични произведени,я 
от утилитарната функция, така и със 
самата форма, с образа, в една визуална 
игра между предмет и символ. 
За образа художничката споделя, че той 
„поражда различни значения, но без да 
се разлага, превежда изобразения пред-
мет или събитие от външния свят към 
вътрешния. Протича един вид обезве-
щяване на предмета и събитието, пре-
минаването им от реалността в худо-
жествен образ, чрез който изживяваме 
изобразеното.“ 
Живописта на Динко Стоев в Балабано-
вата къща (Дълбока зала) среща зрителя 
с експресия от цвят и образ, контраст 
на цветовете, драматични внушения 
за състояния на духа, на характера, раз-
падане, обединяване, конфронтация със 
собствения Аз, теми актуални и валид-
ни за днешното ни общество, много-
странни и различни разкази, истории, 
многозначни асоциации. В изложбата 
си той представя няколко живописни 
платна под общото наименование „За-
хапка“, в които главният персонаж е 
захапал желязо и виси в пространство-
то. В тях общото е „викът, безпомощ-

ността, които почти отиват до края 
на физическото и умствено изчезване. 
Това е човекът, който е стигнал до 
там“. За някои образът в картините на 
художника е драматичен, тъмен, от-
блъскващ, за други – хармоничен, тъй 
като съвпада с вътрешното светоусе-
щане, душевните терзания и сблъсъци у 
човека. 
В Балабанова къща акварелите на Ди-
митър Воденичаров по поетичен начин 
претворяват изобразеното простран-
ство, постигайки хармония, единство 
на образа и формата. В тази среда обек-
тите и предметите заживяват в нов 
свят, в който се преплитат реалност и 
илюзия, а силата на тяхното възприема-
не може да предизвика противоречиви 
усещания за странност и идилия. Освен 
серията с пейзажи особен интерес пре-
дизвикват и поредицата портрети. За 
тях художникът споделя, че макар и да 
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не носят името на портретувания, са 
портрети на реални лица, в които оба-
че детайлна характеристика не бива да 
бъде търсена за самото идентифици-
ране на образа, а по-скоро създаденото, 
предаденото усещане за него. 
Провокация в посока алегория на реката 
– реката като символ на чистотата, 
източник и извор на живот, ни пред-
ставя Николета Иванова в серията плас-
тики „Водовъртеж“ и монументалната 
скулптура „Марица“ в двора на къща 
„Хиндлиян“. Ще станем свидетели на по-
етичния образ на реката в метал – ръж-
диви железни тръби, грубо заварени, се 
пресичат, маркирайки особено движение, 
а в центъра на обекта сребърна нишка, 
фина и гладка, показва пътя на реката, 
чистотата, изведения образ. „Поетика-

та е в красотата на този образ, който 
не само носи живот на първично ниво, 
но създава и усещане за спокойствие, за 
хармония, за душевен мир, докато я съ-
зерцаваш“. Основна тема в изложбата 
е връзката между природата и човека и 
природата само по себе си.
 Една от основните задачи на артистич-
ния директор на Националните есенни 
изложби в Пловдив проф. д-р Галина Лар-
дева е представянето на млади съвре-
менни български автори. Зара Алексан-
дрова и Зоран Георгиев са от тези тво-
рци, които живеят и творят в чужбина, 
но активно участват и на българската 
художествена сцена. Фрагмент от една 
от представяните им работи е използ-
ван за бранда и рекламната кампания в 
тазгодишното издание на есенните из-
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ложби. В „Мааза“ на къща „Хиндлиян“ Зара 
Александрова и Зоран Георгиев се пред-
ставят с рисунка, обект и инсталация, в 
които се вплита фолклорна орнаменти-
ка, характерна за троянската керамика, 
която напуска границите на първообраза 
си и надхвърля обективната реалност. 
Чрез творбите си те разглеждат връз-
ката между традиционно и съвременно, 
връзката на художественото произве-
дение с мястото на експониране. В ин-
сталацията „Увеличаване на стойност-
та“ изложена в долното помещение на 
Маазата, представят върху дървени 
кутии за съхранение и транспортиране 
серия от традиционни български вази, 
които след счупване са слепени с япон-
ската техника кинцуги – използва се за 
реставриране на керамични съдове, като 
отделните парчета се слепват прециз-
но със специална смола и спойката се по-
крива със злато. Тук чрез тази техника 
обектът променя пъроначалния си вид, 
тъй като авторите увеличават разме-
рите на глинените съдове, до степен на 
хиперболизация. Не по-малко провока-
тивни са и серията рисунки „Асимилира-
ни обекти“ или античният настолен ча-
совник с махало „Старите времена бяха 
по-добри“, който на всеки четвърт или 
кръгъл час издава съответната мелодия, 
макар да се оказва трудна задача от-
гатването на истинското време поради 
наслояването на няколко часовникови 
стрелки върху циферблата. 
В тези девет изложби всеки има възмож-
ност да надникне зад образа на художни-
ка и да навлезе в поетиката му – била тя 
визуална или вербална, да се дистанцира 
от обективната действителност и да 
стане част от нова фикция. 

Наташа Ноева

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА 
БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА
4 – 27 септември 2019 г.
галерия „Райко Алексиев“, София

Фестивалът на съвременната българ-
ска керамика (ФБК) се организира всяка 
година. Началото на есента и възражда-
нето на изложбения живот в столицата 
започват с внасянето на керамиките 
на не по-малко от 30-40 художници от 
различни поколения в залите на галерия 
„Райко Алексиев“. Куратор на изложбата 
тази година е Елена Виденова, секретар 
на секция „Керамика“ в СБХ. 
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За почетен гост на изложбата по повод 
80 години от рождението ѝ е поканена 
Антонина Конзова. Художничката е ро-
дена на 31 юли 1939 г. в Казанлък. Тя също 
като много от утвърдените автори в 
областта на керамиката от това по-
коление е учила при проф. Венко Колев 
в Националната худжествена академия. 
Нейното творчество е приносно по 
отношение развитието на керамиката 
у нас. Представяна е в голяма част от 
общите художествени изложби, посве-
тени на керамиката – в предходни изда-
ния на Фестивала на съвременната ке-
рамика, в изложбата „Приложно. Декора-
тивно. Изящно“ в Националната галерия 
през 2004 г. и много други. Произведения 
на Антонина Конзова са притежание на 
големи художествени галерии у нас, ней-
ни творби са част от декоративното 
оформление на Националния дворец на 
културата. 
Представянето на Антонина Конзова 
е в началото на експозицията. Творби-
те „Родопска сватба“, „Козя пътека“, 
„Орел“, „Малко дяволче“, „Колона“, „Ста-
до кози“ и „Кушия“ ни потапят в света 
на народното изкуство и традициите. 
Във ФБК тази година участват 39 ав-
тори. Те представят всички съвре-

менни тенденции в развитието на ке-
рамиката в България през последните 
десетилетия. В изложбата присъстват 
произведения, които се връщат към 
традициите на керамичните съдове и 
пана, има творби, които могат да бъ-
дат определени като абстрактни, дру-
ги – като концептуални. В съвременна-
та керамика, както и в други изкуства, 
се наблюдава завръщане на интереса 
към натурата. Най-интересното в една 
подобна съвременна изложба е препли-
тането на всички тези линии и невъз-
можността творбите да бъдат ясно 
разграничени, дефинирани и обособени 
според определени теоретични рамки. 
„Чинии 1, 2, 3“ на Георги Стойнев съ-
четават класически за изкуството на 
керамиката подход – еднакви по раз-
мер „чинии“, които се открояват със 
съвременен художествен език, силно 
въздействие посредством контраста 
между червено и черно. Те имат широко 
символно значение, което, съчетано с 
един от най-древните символи – кръ-
гът, превръща тази творба в един от 
акцентите в изложбата.
Подхождайки към разглеждането на 
изложбата на този формален прин-
цип, също така силно въздействащи са 
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творбите на Иван Костов, озаглавени 
„Под знака на Куентин Тарантино „Екс-
перимент“. В тях посетителите могат 
да бъдат примамени или подведени да 
потънат в цялата изложба, чийто огле-
дален образ е обгърнат от плътни кера-
мични обеми. 
„Митологични образи 1“ и „Митологични 
образи 2“ на Милена Иванова, както личи 
и от заглавията, неслучайно наподобя-
ват антични антропоморфни фигури. 
В случая можем да видим съвсем ясната 
връзка на материала, който е харак-
терен за тях – глината, керамиката, 
които подобно на древните символи 
устояват на времето. Изграждането 
на обемите, декоративните рисунъ-
ци, характерни за експонатите, които 
могат да бъдат видени в почти всеки 
исторически музей по света, са прене-
сени в многократно увеличен мащаб и са 
интерпретирани по съвременен начин. 
Можем да забележим още една тенден-
ция, свързана именно с увеличаването в 
мащаб при интерпретацията на дадени 
обекти. Тя може да се проследи в пред-
ставените от няколко от авторите 
произведения, които се придържат в 
различна степен към натуралистично-
то претворяване. Примери за това са 
творбите „Английски булдог“ на Георги 
Апостолов, който посредством кера-
миката, сравнително едри обеми и без 
излишни детайли успява да вдъхне жи-
вот на кучешката глава. Кураторката 
на изложбата е поставила до нея произ-
веденията на Деляна Георгиева „Фосил 
1“, „Фосил 2“ и „Фосил 3“. Макар да не 
подценявам съществуването на подоб-
ни и по-големи фосили, бих причислила 
и тях към споменатата тенденция. 
Въпреки прецизността по отношение 
на детайла, бих казала, че в подхода на 
авторката се открива нещо много важ- 
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но за работата с керамика – диалог с 
материала. Художничката е постигнала 
натуралистична достоверност, усе-
щане за материя и подобно на споме-
натото при описанието на творбите 
на Милена Иванова, тук отново бихме 
могли да говорим за сходство и връзка 
между дълговечното съхранение на вка-
менелостите и сходството с глината, 
керамиката. 
„Непредвидими форми“ и „Произход“ на 
Пенчо Добрев, които представляват 

многократно уголемени, керамични пу-
канки, също са пример за вече спомена-
тата тенденция. Тези творби навярно 
биха могли да бъдат окачествени като 
натуралистични, но също така и като 
съвременни, концептуални. Безспорно 
в случая е овладяването на материала, 
подчиняването му на целите на худож-
ника и отсъствието на случайно полу-
чени ефекти.
Десислава Петрова „Когато морето е 
още в главата ти“ е пример за унищо-
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жаването на ясно разграничените по-
нятия и преминаването на керамиката 
в сферата на скулптурата. Творбата 
представлява натуралистичен скулпту-
рен портрет в синьo, в който се откро-
яват множество фини детайли, миди, 
морски звезди. 
Цикълът на Мария Вълчева „Омагьосана-
та земя“, от една страна, се доближава 
до една от най-класическите форми на 
керамиката – съдовете, от друга – се 
отдалечава от нея, като заменя тради-
ционните за българското изкуство деко-
ративни елементи с илюстрации. Разно-
образните по форма съдове, подредени 
на белия постамент, разгръщат пред 
посетителя образите подобно на книга. 
Сред най-интересните произведения 
в изложбата са онези, които най-об-
що бихме могли да определим като аб-

страктни. Един от най-утвърдените в 
областта на керамиката автори, който 
е и носител на наградата на фестивала 
тази година, е Димитър Николаев. 
Въпреки богатия си опит и близо 40 го-
дини творчески път, по повод получава-
нето на настоящата награда той споде-
ля, че както досега, така и в бъдеще ще 
се стреми да се пази от собственото си 
его. Според него в керамиката най-важен 
е диалогът с материала. Художникът не 
бива да надделява над глината. Овладя-
ването на материала е занаятчийство. 
Останалото е въображение и интуиция, 
игра, в която с опита художникът доби-
ва интуиция. Чрез глината художникът 
създава илюзия, отпечатък на впечат-
ления, наблюдения, преживявания, кои-
то застиват посредством водата и 
огъня. Творбите му, включително най-
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абстрактните, са именно такъв отпе-
чатък на нещо видяно, усетено, което 
глината му позволява не само да пренесе 
в материал, но и да доразвие. 
Димитър Николаев е един от най-инте-
ресните съвременни художници, които 
живеят в столицата, вълнуват се от 
появата на нови паметници и скулптури 
в градската среда, от унищожаването 
на сгради паметници на културата, от 
провеждането на конкурси в различни 
области на изкуството, а не само в тази, 
на която самият той е посветил своята 

работа. Всички тези интереси, прежи-
вявания намират отражение в неговите 
творби и ги правят така въздействащи. 
Той е художник, който има отговорно и 
сериозно отношение към своята работа 
и е критичен към работата на останали-
те – критичен, както в добър, така и в 
„лош“ смисъл. Именно тази критичност, 
присъща на аналитичен човек като него, 
е още една от предпоставките да бъде 
толкова добър художник. 

Христина Грозданова
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БРУТАЛИЗЪМ, БЪЛГАРИЯ И 
ЖЕНИТЕ В АРХИТЕКТУРАТА 
Изложба „Stefka Georgieva 1923 – 2004. 
Architektin im staatlichen planungswesen 
in Bulgarien“ / „Стефка Георгиева 1923 –  
2004. Една архитектка в системата 
на държавното планиране в България“, 
част от сериите „Architektur im 
Ringturm“. Виена, Wiener Ringturm,  
27 юни – 27 септември 2019 г.

На 26 юни 2019 г. във виенския „Ринг-
турм“/„Ringturm“ се откри изложбата 
„Стефка Георгиева 1923 – 2004. Една ар-
хитектка в системата на държавното 
планиране в България“. Куратори на из-
ложбата са българката Анета Булант-
Каменова, която от 1980-те живее и 
проектира във Виена, и австриецът 
Адолф Щилер, който организира архитек- 
турните събития и изложби в галерията 
повече от 20 години. 
„Рингтурм“ е централата на една от най-
големите застрахователни компании 
в Австрия и Европа – „Wiener Städtische 
/ Vienna Insurance Group“, която развива 
активна културна политика, свързана 
със страните, където оперира – основно 
Австрия и Централна и Източна Европа. 
Във входното фоайе на сградата се нами-
ра архитектурната галерия „Architektur 
im Ringturm“, в която частната компания 
показва и популяризира архитектурната 
култура на страните, с които има иконо-
мически връзки, с поне по три архитек- 
турни изложби на година – меценатска 
политика, характерна по-скоро за англо-
саксонския свят, която обяснява интере-
са на този виенски адрес към българската 
архитектура конкретно. 
В тази връзка, логично, това не е пър-
вата българска архитектурна изложба, 
която се открива във виенския „Ринг-
турм“. През 2007 г. там беше подреде-
на голямата обзорна изложба „България. 
Архитектурни фрагменти“, която се 
опита да направи общ преглед на бъл-
гарската архитектура от Възражда-
нето до строителния бум и наградите 
„Визар“ (с всички рискове от такъв го-
лям и амбициозен обхват). 
Ретроспективна изложба на български 
архитект в чужбина е събитие. Българ-
ската архитектура рядко присъства във 
влиятелни прегледи на съвременната 

Стефка Георгиева / Дипломатически блокове  
в кв. „Изток“, София, 1970
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архитектура, трудно излиза от сянката 
на тракийско-византийско-османската 
екзотика и все още не е заявила отчет-
ливо мястото си в европейската архи-
тектурна история. 
Факт е, че българската архитектура 
трудно може да намери с какво да изнена-
да света (за добро или лошо най-извест-
ната българска сграда в момента е полу-
разрушеният Дом-паметник на БКП на 
старопланинския връх Бузлуджа). Стефка  
Георгиева обаче е много удачен избор, 
при това навременен и с потенциал за 
най-успешен международен експорт. 
Защо? По минимум три причини.
Първо, Стефка Георгиева е архитект с 
много характерен почерк, проектирала 

някои от най-впечатляващите сгради 
от втората половина на XX век у нас 
– вила „Магнолия“ в Евксиноград, покри-
тата тенис зала „София“ в Борисовата 
градина, трите високи дипломатически 
блока на ул. „Жолио-Кюри“ в столичния 
кв. „Изток“, хотелската група „Фрега-
та“ в Слънчев бряг, хотела (или Дом 2) 
в резиденция „Бояна“, завършени през 
1960-те и 1970-те, в рамките на едва 15 
години. Всички те носят отчетливата 
естетика на следвоенния архитектурен 
брутализъм, пречупен и регионализиран 
през местния, български контекст (и 
всички те бяха достойно представени 
на изложбата във виенския „Рингтурм“).
Световният интерес към архитектур-

Стефка Георгиева / Покрита тенис зала „София“ в Борисовата градина. 1968
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ния брутализъм и следвоенната архи-
тектура на видимия бетон въобще бе-
лежи отчетлив възход през последните 
години, успоредно с разрушаването и ге-
тоизирането на много от емблематич-
ните бруталистки сгради и комплекси. 
Затова Стефка Георгиева, която заедно 
с Никола Николов е сред майсторите 
на стила у нас, стои съвсем адекватно 
като непозната, но качествена находка, 
която да допълни световната карта с 
още няколко важни сгради от периода.
После, професионалният живот на Стеф- 
ка Георгиева преминава като архитект 
в българските следвоенни държавни 
проектантски организации – „Главпро-
ект“ и „Софпроект“. А държавно пла-
нираното архитектурно проектиране 
и строителство в момента е обект на 
сериозен интерес в страните, които 
не са били част от Източния блок. И за-

щото, както казва Адолф Щилер, рабо-
тата на тези организации не е особено 
позната в Западна Европа, но най-вече 
заради носталгията по следвоенната 
социална държава, когато през 60-те и 
70-те години на ХХ век из цяла Европа 
(и на изток, и на запад) много архите-
кти изоставят частната практика и 
започват работа в големи държавни или 
общински организации. Така се създават 
архитектурни колективи, които про-
ектират множество публични сгради 
и пространства, а някои от най-види-
мите и значими сгради в градовете на 
следвоенна Европа са създадени именно 
от архитектите в рамките на тези 
колективи. 
И накрая, Стефка Георгиева е жена. А 
през 2017 – 2018 #metoo движението 
достигна и архитектурния свят. Архи-
тектки правиха флашмоб на открива-

Стефка Георгиева / Изглед от изложбата в Ringturm
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Стефка Георгиева / Дипломатически блокове в кв. „Изток“, София, 1970
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нето на Венецианското архитектурно 
биенале през 2018 г.; отново се заговори 
за малкия брой жени, носители на най-
престижната световна архитектурна 
награда „Прицкер“ (общо две); отвори се 
темата за несправедливото изключване 
на Денийс Скот Браун от наградените и 
даването на „Прицкер“ за 1991 г. само на 
нейния дългогодишен партньор в книги, 
проекти и в живота Робърт Вентури; 
Ричард Майер се пенсионира принуди-
телно след мощен сексуален скандал, а 
голяма част от събитията около 100-го-
дишнината на „Баухаус“ мина под знака 
на преоткриването на ролята на жени-
те в школата. 
Така че изборът на Стефка Георгиева е 
удар и от тази гледна точка – светът 
търси и има нужда от непознати, силни 
и талантливи жени като нея, които да 
развее като знаме на професията. 
И все пак в какво успя и в какво не успя 
виенската изложба?
Главно в това, че виенската изложба 
не стана световен хит. И въпреки по-
тенциала на Стефка Георгиева да раз-
движи архитектурните среди, това не 
се случи извън няколко специализирани и 
културни издания в Австрия и България. 
Защо? Защото това беше всъщност 
една традиционна архитектурна из-
ложба – със снимки, чертежи и няколко 
текста, с добре подготвен и подробен 
каталог. Направена от професионали-
сти, които умеят да работят стегна-
то и да произведат изложбен продукт в 
рамките на пет месеца. Именно поради 
краткото време за подготовка веро-
ятно изложбата нямаше достатъчно 
архивен материал, липсваха оригинал-
ни или възстановени чертежи, както и 
макети на ключовите сгради на Стефка 
Георгиева, видеа, документи, извадки от 
преса дори, които да я поставят в исто-

рически, културен, социален контекст 
и най-вече да създадат усещане за духа 
на времето. Гореспоменатите поне три 
силни причини за успешен международен 
експорт (брутализъм, държавно архите-
ктурно планиране, жените в архитек-
турата) не бяха изведени като тема, 
която да привлече капризното внимание 
на архитектурния свят и така той да 
преоткрие една от най-добрите българ-
ски архитектки не само от близкото ни 
минало, но и въобще. 
И все пак виенската изложба е важна. 
И то именно като виенска изложба. Не 
само защото показва добре изглеждаща 
българска архитектура „за износ“ и не 
само защото отваря отново темата за 
непознатите лица на българската архи-
тектура. Важна е най-вече защото през 
Виена в България има шанс да се върне, 
преоткрита, една забравена, а за много 
хора днес и тотално непозната част от 
историята на българската архитектура. 

Анета Василева

***
Авторът на този текст присъства на откри-
ването на изложбата „Stefka Georgieva 1923 –  
2004“ като съавтор в каталога към нея, в ро-
лята си на български архитектурен историк и 
изследовател на архитектурата на ХХ век и 
като създател и сълектор в лекционния курс 
„Българската архитектура от втората поло-
вина на ХХ век“ към катедра „История и тео-
рия на архитектурата“ на УАСГ.

Фотографии:
стр. 44, 45: ©Archiv-Stefka-Georgieva / Детайл  
©Adolph-Stiller; стр. 46: © Ringturm / ©Анета 
Василева; стр. 47: © Archiv-Stefka-Georgieva. 
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СКУЛПТУРЕН ПАРК  
В „ЮЖЕН ПАРК 2“ – СОФИЯ 

От края на 2018 и началото на 2019 г. е 
в ход реализацията на проект на секция 
„Скулптура“ към СБХ за осъществяване 
на скулптурно парково пространство в 
София. Идеята е подкрепена и ще се раз-
вива с логистичното, материално и фи-
нансово съдействие на Столична общи-
на, фондация „Арт център – Илинденци“ 
и спомоществователят Емил Иванов, 
както и от други такива, привлечени 
от Столична община, съпричастни към 
идеята. За целта Столична община пре-
доставя територия в „Южен парк 2“, в 
зоната между Национален музей „Земята 
и хората“, хотел „Хилтън“ и Софийски 
арсенал – Музей за съвременно изкуство. 
Проектът ще се провежда на няколко 
етапа, в продължение на няколко години, 
под формата на скулптурни симпозиуми, 
като основното място за създаване на 
скулптурните фрагменти е базата на 
фондация „Арт център – Илинденци“ в  
село Илинденци.
На всеки от етапите ще се реализират 
по около пет скулптурни намеси, които 
влизат в задължителна комуникация по-
между си и със средата, за която са пред-
назначени. За първия етап след журиране 

от комисия (в състав: Иван Русев, Ангел 
Станев, Емил Попов и Стефан Лютаков) 
бяха избрани пет проекта, които да 
продължат и да подготвят своите визу-
ализации за явяване пред Художествения 
съвет на Столична община.
Условие на организаторите от Столич-
на община и фондация „Арт център –  
Илинденци“ е проектите да са съобра-
зени с преминаващите посетители на 
парка и техните домашни любимци, да 
подобряват условията за комуникация и 
рекреация и да бъдат разположени вър-
ху или около съществуващи пешеходни 
пътеки, оформени от хората в парка. 
Самовъзникналите пътеки са групирани 
в преплетени зелени триъгълници с обо-
собени ядра. Авторите интерпретират 
различните състояния на преминаващия 
човек. Това са обхождане, провиране, за-
бързване, забавяне, сядане, на кръсто-
път. Това е причината наименование-
то на първия етап да се нарича „Преки  
пътеки“. 
В него участват Арт група „7+1“ (Илко 
Николчев, Йоханес Артинян, Камен Цвет- 
ков, Панчо Куртев, Цветослав Христов, 
Рашо Митев, Орлин Иванов и Иван Сто-
янов). Архитектурната част в подго-
товките за явяване пред съответните 
институции е с любезното съдействие 
на арх. Георги Даскалов, който е част от 
представящия проекта колектив.
След проведеното разглеждане на от-
делните проекти от Художествения съ-
вет на Столична община бяха направени 
допълнителни препоръки за представяне 
на 3D визуализации на художествените 
проекти и по-детайлна разработка на 
отделните намеси спрямо конкретната 
среда, по които колективът работи в 
момента.

 Иван РусевЦветослав Христов / Проект 
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ГРАФИКА

Настоящият материал слага начало на платформа, която в 
продължение на няколко броя ще разглежда различни измерения 
на съвременното графично изкуство. Концентрацията на ня-
колко различни събития, фокусирани върху съвременната бъл-
гарска, европейска и световна графика, сред които XX Между-
народно биенале на графиката във Варна и VIII Международно 
триенале – София е повод за бъдещи анализи и дискусии.
Поредицата е част от проектите: Дискусионен форум „Меж-
дународното биенале на графиката – Варна 2019: посоки и 
тенденции в съвременното графично изкуство“, подкрепен 
от фонд „Култура“ – Варна и Кампания за изследване и популя-
ризиране на графиката, осъществяван с помощта на програ-
ма „Публики“ на НФК.

НАГРАДИ НА XX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
НА ГРАФИКАТА – ВАРНА 2019 

ГОЛЯМА НАГРАДА НА ГРАД ВАРНА
Патипон Супанпонг (Тайланд) 
„Следи от живот“ VII
2019, гравюра на дърво, 72 х 120

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО
Лукаш Конюши (Полша)
„Обитаема структура“
2017, офорт, 68 х 98

ТРИ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ
Виктор Мануел Ернандес (Мексико) 
„Вечно завръщане към инволютивния цикъл“
2018, гравюра на линолеум, 76 х 99
Онник Каранфилян (България)
„Oлтар I“
2018, смесена техника, 92 х 50
Янко Орач (Словения)
„Ноктюрно BV 2“
2019, акватинта, 59 х 98

а к т у а л н о
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XX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
НА ГРАФИКАТА – ВАРНА 2019
13 август – 30 септември 2019 г.

Създадено преди 40 години, днес Меж-
дународното биенале на графиката във 
Варна заслужено се нарежда сред ав-
торитетните и влиятелни културни 
събития в света. Негова основна цел е 
периодично да представя актуалните 
тенденции и съвременните достижения 
в графичното изкуство през фокуса на 

класическите способи за печат. 
Биеналето на графиката във Варна е 
първото не само в България, но е и едно 
от най-старите в Европа. Идеята се 
ражда през 1979 г. във Варна. Същата 
година се провежда първото издание 
като Национална изложба. От 1981 г. 
биеналето се превръща във форум с ин-
тернационално участие. През годините 
сред участниците и носителите на на-
градите на Международното биенале на 
графиката са световни имена като Дадо, 

а к т у а л н о

Виктор Мануел Ернандес / Вечно завръщане към инволютивния цикъл
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Албин Бруновски, Виктор Вазарели, Вин-
цент Хложник, Акира Куросаки, Конито 
Нагаока, Владимир Величкович, Владимир 
Гаджович, Марк Фризинг. През 2001 г. 
Международното биенале на графиката 
(МБГ) е включено в културните маршру-
ти на Европа и оттогава е под егидата 
на ЮНЕСКО. Високият международен ав-
торитет на биеналето се доказва и от 
традиционно големия брой участници 
от цял свят в неговото двадесето, юби-
лейно издание. 
От постъпилите над 708 графични 
творби на български и чуждестранни 

автори след селекция бяха допуснати за 
участие 446 графики на 327 автори от 
57 държави, сред които се открояват 
колекциите на Тайланд, Полша, Италия, 
Русия, САЩ, Турция, Сърбия, Аржентина, 
Япония, Китай, Индонезия, Пуерто Рико, 
Непал. Селекцията е дело на жури, пред-
седателствано от Ирина Мутафчиева, 
историк на изкуството и дългогодишен 
директор на Галерия за чуждестранно из-
куство – София, и членове: доц. д-р Дени-
ца Янева – преподавател във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, доц. Йохан Йотов – 
ръководител катедра „Графика“ в НХА –  
София, Албена Спасова – преподавател 
в НХА и организатор на международни 
изложби, Венцеслав Антонов – директор 
на МБГ – Варна. 
Непосредствено преди откриването на 
биеналето международно жури с предсе-
дател проф. д-р Аксиния Джурова, Бълга-
рия, историк и критик на изкуството, 
проф. д-р Филип Маурер, изкуствовед и 
галерист от Австрия, проф. Стоимен 
Стоилов, България, Владо Гьоревски, ди-
ректор на триеналето на графиката в 
Битоля, Северна Македония, и Венцеслав 
Антонов – директор на Международно 
биенале на графиката – Варна, определи 
следните награди: с Голямата награда 
на град Варна беше удостоен Патипон 
Супанпонг, Тайланд, със Специалната 
награда – Лукаш Конюши, Полша, и три 
равностойни награди за Виктор Емануел 
Фернандес, Мексико, Онник Каранфилян, 
България, и Янко Орач, Словения. 
XX Международно биенале на графика-
та – Варна е документирано в луксозен 
цветен, двуезичен каталог, който се раз-
праща до участниците във форума и до 
културни институции в страната и по 
света. В експозицията художниците убе-
дително и артистично дават нов живот 
на традиционните графични техники, 

а к т у а л н о

Онник Каранфилян / Олтар I
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доказвайки, че в днешния дигитален свят 
те продължават да са актуални чрез не-
изчерпаемите си възможности. Биенале-
то на графиката във Варна се превърна 
в годините в международна културна 
институция и платформа, която респек-
тира и възхищава със своите мащаби и 
обхват. 
Поредното му издание е не само продъл-
жение на започнатото преди повече от 
четири десетилетия. То доказва, че би-
еналето е пример както за съхраняване 
на традициите, така и за пренасяне на 
художествени послания като един от 
най-значимите и уважавани артистич-
ни форуми в тази област на визуалните 
изкуства у нас и в чужбина. Международ-
ното биенале е повод за провеждане на 
дискусионен форум, иницииран от СБХ и 
подкрепен финансово от фонд „Култура“ 
– Варна, който цели да допринесе за ви-

димостта и осмислянето на юбилейното 
издание. Той възражда традицията на 
провежданите в миналото обсъждания, 
осъвременявайки я със средствата на но-
вата дигитална и рекламна култура.
Базиран върху автентични интервюта, 
архиви, фотографии, каталози, доку-
ментация, форумът съчетава различни 
гледни точки за проявления и проекции 
на графичната култура, регистрира по-
стижения и проблеми, провокира акту-
ална платформа за оперативна критика 
и отстоява мястото на стойностната 
визуална култура в публичното и ме-
дийното пространство. Дискусионни-
ят форум е отворен към участници от 
Варна, страната и света, които биха 
искали да се включат на живо или вир-
туално към него. Интересен елемент 
в пространството на XX МБГ е излож-
бата на фотографа Саркис Саркисян –  

а к т у а л н о

Янко Орач / Ноктюрно BV 2
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Серджо под заглавието „Кадри от жури-
та“, отразяваща периода от 1980 до сега.
Как оценяват биеналето част от чле-
новете на журито и един от участни-
ците в изложбата в пространството 
на Градската галерия на Варна „Борис 
Георгиев“? 

Владо Гьоревски, директор на графич-
ното триенале в Битоля и член на меж-
дународното жури: „XX-то биенале е 
стълб в концепцията за съхраняване на 
пиетета към класическите традицион-
ни графични техники, което е приносно 
към цялата световна визуална култура.“ 

Онник Каранфилян, участник и носител 
на награда: „Тези хубави биеналета и 
триеналета из цял свят са спасителни 
острови за графиката. Защото графи-
ката е най-интелектуалният жанр и тя 
няма да се превърне в онова нещо, което 
наричаме съвременно изкуство в смисъ-
ла, в който зрителя стои и се чуди за 
какво става въпрос. И тези триеналета 

и биеналета са островите - духовните 
пространства, където ние можем да 
се срещаме със световната графика, а 
по-хубаво от това няма. Нека да про-
дължават още дълго време, защото 40 
години, 20 издания са много сериозна ра-
бота и отговорност към редица поколе-
ния графици, формирани благодарение на 
Варненското биенале.“ 

Филип Маурер, изкуствовед и галерист 
от Австрия: „България е един център 
на класическите техники в графиката 
– изумително, за разлика например от 
биеналето в Краков, където по-скоро е 
в посока на компютърната графика, а в 
Любляна – на социалното, медийно изку-
ство. Една от най-интересните страни 
на тези техники е, че ръцете ти се из-
цапват, работиш със сила, мускули, из-
ползваш всичките си пръсти, дланите, 
а това е един вид приключение, което 
можеш да почувстваш с твоите очи, 
ръце, нос, а не с употребата на дигитал-
ните медии и програми, които не пре-

а к т у а л н о

Владо Гьоревски, член на международното 
жури

Онник Каранфилян, носител на награда и  
Филип Маурер, член на международното жури
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доставят тази възможност. Има едно 
особено усещане и дълбока връзка между  
художника и материала. Много важен въп- 
рос, на който трябва да си отговорят 
повечето автори, е дали трябва само да 
работят за пазара и дали да се съобразя-
ват с него. И е щастлив и показателен 
фактът, че все още се забелязва жела-
ние и хъс у младото поколение худож-
ници да работят със старите класиче-
ски техники и са готови да участват 
в такъв престижен форум, какъвто е 
биеналето във Варна… С всяка изминала 
година нараства участието на графици 
от целия свят. Представете си за какъв 
голям мащаб говорим тук – това е вече 
за двадесети път, каква комуникация 
със света и различните школи предос-
тавя Международното биенале във Ва-
рна – огромна възможност, несъмнена 
класа, високо ниво!“ 

***
Организатори са Община Варна, Минис-
терство на културата и СБХ.
Пряк изпълнител е Галерия за графично 
изкуство – Варна. МБГ се провежда под 
патронажа на кмета на град Варна. Най-
значима е подкрепата за биеналето от 
Община Варна, която изцяло осигурява 
неговото финансиране. Фигурата, коя-
то е знакова за събитието и е в осно-
вата на неговото създаване, е големият 
художник Стоимен Стоилов. 
 

Албена Спасова, Наташа Ноева

а к т у а л н о

Патипон Супанпонг (Тайланд) / Следи от живот VII
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На 19 септември 2019 г. в ХГ 
„Станислав Доспевски“ бе от-
крита третата Национална 
графична изложба „Георги Ге-
расимов”, която представи 33 
автори с 62 творби. С равно-
стойни награди бяха удостое-
ни Цветан Казанджиев, Румен 
Нечев и Михаил Маламски. На-
градата за млад автор на име-
то на Георги Герасимов получи 
Ива Данкова. Наградата на 
Съюза на българските худож-
ници бе за Веселин Дамянов – 
Вес, а за почетен принос бе 
отличен университетският 
преподавател по изобрази-
телно изкуство Христо Даци-
нов. Съпътстващо събитие е 
изложбата „Георги Герасимов 
– непознатият график”, 
включваща 97 графики и ри-
сунки, създадени между 1928 и 
1971 г. През май изложбата гос-
тува в БКИ в Прага.

Любомир Михайлов получи 
първа награда на 39-ия Между-
народен конкурс за карикатура 
– Истанбул, един от най-ре-
номираните конкурси за кари-
катура в света.

От 2 април до 3 май 2019 г. в 
ХГ „Христо Цокев“ – Габрово 
Красимир Яков изложи творби 
от последните две години – 
74 плакета, 22 от тях на са-
мостоятелен постамент. 
В галерия „Кракра“ – Перник 

от 16 май до 15 юни бе пока-
зана самостоятелна изложба 
живопис на Костадин Коста-
динов. 

Изложба скулптури и рисунки 
на житейския и творчески 
тандем Николина Канаро-
ва и Недко Кръстев по повод 
70-годишнината от рожде-
нието на Недко Кръстев бе 
представена в ХГ – Карлово 
от 5 до 31 юли 2019 г.

На 8 август 2019 г. в Худо-
жествена галерия – Добрич бе 
открита изложбата живопис 
на Здравко Тошев-Здравец.

От 8 август до 4 септември 
2019 г. в галерия „Папийон“ –  
Варна Христо Йотов (живо-
пис) и Григор Мицев (скулп-
тура) показаха съвместната 
си изложба „Имагинерни из-
рази“.

Акварелната творба на Ан-
дрей Янев „... от един прозо-
рец“ (135 х 120 см) бе избрана 
за участие в Осмото между-
народно биенале на изкуства-
та в Пекин 2019, открито на 
27 август.

Изложбата живопис „Отраже-
ния“ на Десислава Минчева бе 
представена в галерия „Аст-
ри“, София, от 20 юни до 13 
юли 2019 г. 

Скулптурата на Слав Недев 
„Вечнозелената клонка“ в 
парк „Розариум“, Казанлък, 
беше официално открита на 
27 август. Това е втората 
пластика на автора в парка.

 
На 20 септември 2019 г. в Ху-
дожествената галерия „Проф. 
Веселин Стайков“, Пещера, бе 
открита изложба живопис в 
памет на художника Стоян 
Раканов, посветена на 85 го-
дини от рождението му. 

Изложба на Атанас Хранов 
„Sailor’s bay - Гран Канария“ бе 
показана в галерия „Ракурси“, 
Пловдив, от 8 май до 1 юни 
2019 г., за да ни покаже лицата 
на онези мъже и жени, които 
смело прекосяват океана и 
себе си.

„Обърната сетивност“ – из-
ложба на Анна Покровнишка 
(със съдействието на Сашо 
Стоицов) показва от 17 сеп-
тември до 6 октомври 2019 г. 
галерия „Аросита“, София.

От 1 до 20 октомври галерия 
„Нюанс“, София, представя 
изложбата „Трънливи наслади” 
– маслени картини на Катрин 
Томова.

Галерия „Пролет“ в Бургас 
представя самостоятелна 
изложба скулптура на Хари 
Арабян от 25 септември до 
20 октомври 2019 г.
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От 2 до 20 октомври 2019 г. 
в ХГ „Жорж Папазов" – Ямбол 
продължава самостоятелна-
та изложба на Вълка Паруше-
ва „Exxhibition“. Творбите са 
създадени в последните 3 го-
дини като част от колекция 
„Bright“. 

Изложбата „Текстури“ от 
13 до 26 септември в галерия 
„Резонанс“ – Пловдив е по-
редна проява на културния 
обмен Швейцария – България 
по инициатива на Асоциация 
„Авторска книга“ (Базел). Из-
ложбата инсценира визуални 
противопоставяния на осем 
авторски позиции, като че-
тирима от участниците, 
Шантал Анжело / Красими-
ра Дренска и Елиана Бюргин / 
Барбара Гроер са разработили 
общи проекти. 

Близо 50 творби съвременна 
българска и италианска гра-
фика бяха представени в из-
ложбата „Паралели“ в галерия 
„Сан Стефано плаза“ от 18 
септември до 5 октомври 2019 
г. Куратори на изложбата са 
Джакомо Миракола, директор 
на галерия „Капо д'Орлaндо“, и 
Велико Маринчевски.

Градска художествена гале-
рия „Борис Георгиев" – Варна 
отбеляза 80-годишнината на 

художника Радко Мурзов с из-
ложбата „Пътят“, открита 
на 2 октомври 2019 г.

На 26 септември 2019 г. в Кул-
турния център в Лесковац, 
Сърбия, бе открита изложба-
та „Пътни бележки“ на Сте-
фан Алтъков и Лаура Дими-
трова. През 2018 г. изложбата 
бе представена в БКИ във 
Варшава, в Културния център 
на Нови Сад, а през юли т.г. – 
в галерия „Атриум“, Белград.

На 26 септември в ХГ „Жорж 
Папазов“ – Ямбол бе предста-
вен най-новият каталог, пос-
ветен на 110-годишнината от 
рождението на проф. Панайот 
Панайотов, както и филма на 
Елена Димитрова „Строител 
на българската култура“.

Изложбата „Голо тяло 1896-
1945“ от музейния фонд на 
НХА от 26 септември до 16 
октомври 2019 г. слага нача-
лото на дългосрочен проект, 
наречен „Вечният конферанс”, 
чиято цел е да покаже пред 
широка публика творби от 
фонда на НХА.

Галерия „Париж“ – София пред-
ставя изложбата живопис 
„Мечти и спомени“ на Иван 
Стратиев от 17 септември 
до 8 октомври 2019 г.

На 26 септември в ХГ „Пет-
ко Чурчулиев“ – Димитров-
град бе открита изложбата 
театрални плакати „Пъте-
шествие плакат“, в която 
участват 11 млади автори от 
НХГ „Ц. Лавренов“ в Пловдив и 
НГПИ „Св. Лука“ в София.

Галерия Credo Bonum започ-
ва новия сезон с изложбата 
„Див живот“ на Симеон Сто-
илов, която продължава от 
19 септември до 13 октомври 
2019 г.

От 19 септември до 9 октом-
ври 2019 г. галерия „Ларго“ – 
Варна представя „Морски сю-
жети” – изложба – живопис, 
метал и скулптура на Вен-
цислав Марков.

Филип Седефчев представя 
скулптура и живопис в Град-
ската галерия „Любен Гайда-
ров“ – Перник. 

Керамикът Иван Кънчев бе 
допуснат до участие от Ку-
раторския съвет на XII Меж-
дународно биенале на съвре-
менното изкуство във Фло-
ренция, Италия, което ще се 
проведе от 18 до 27 октомври 
2019 г. 

х р о н и к а
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НЕЙКО ХРИСТОВ НЕЙКОВ (1959 – 2019)

Нейко Нейков е роден в София през 1959 г. в семейството на 
художниците Златка Дъбова и Христо Нейков. През 1979 г. 
завършва Художествената гимназия в София, а през 1987 г.  
– Художествената академия, специалност „Илюстрация“, 
в класа на проф. Борислав Стоев. 

Има участия във всички общи художествени изложби от 
дипломирането си до 1990 г. След това четири години жи-
вее и работи в Италия, осъществява няколко самостоя-
телни изложби в Модена, Биела и Торино. Негови творби са 
притежание на частни колекции в страната и в чужбина. 
Живее и работи в Самоков. 

Разнопосочните интереси на Нейко Нейков в областта на 
пластичните изкуства са начин да се забавлява чрез пра-
вене на изкуство, да осъществява идеи, да експерименти-
ра и най-вече да се чувства свободен.

ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ (1944 – 2019)

Любомир Чакъров е роден в с. Кипилово, Сливен, живее в 
Перник. Завършва Художествената академия през 1973 г., 
специалност „Графика“, при проф. Евтим Томов. Веднага 
след дипломирането си започва активното си участие в 
общи художествени изложби, в изложби на български гра-
фици зад граница. Участва в Първото и Второто биенале 
на графиката във Варна. Член е на СБХ от 1978 г., секция 
„Графика“.
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ЕЛЕНА ПАРУШЕВА (1959 – 2019)

Елена Парушева повече от 25 години работи във Франция. 
Оттам тръгва и славата ѝ на художничка, която променя 
облика на електрическите стълбове по света и ги превръ-
ща в арт инсталации. 

Родена е в Ямбол. През 1983 г. завършва живопис във Велико-
търновския университет при Станислав Памукчиев. Меж-
дународната ѝ слава на съвременен артист идва именно 
с преобразяването на нефункциониращите електрически 
стълбове. 

Проектира подобни трансформации и на телекомуника-
ционни антени и на вятърни турбини, Елена Парушева си 
отиде внезапно, в навечерието на рождения си ден и от-
криването на нейната юбилейна изложба в родния ѝ град.

НИКОЛИНА ЯНЧЕВА (1939 – 2019)

Николина Янчева е родена в град Бар, тогавашна Югосла-
вия. Завършва Московския текстилен институт. Участва 
с гоблени в множество изложби на приложното изкуство в 
България и чужбина. 

Професионалният ѝ път е свързан с модата и раз-
работките на Центъра за нови стоки и мода –  
София, където е водещ специалист. Като моден дизай-
нер участва в изяви на ЦНСМ в страната и извън нея. 
Член е на СБХ от 1974 г., секция „Текстил“.
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ЕЛЕНА БОТЕВА (1929 – 2019)

Елена Ботева е родена в град Севлиево, израства в София. 
Завършва живопис в Художествената академия при проф. 
Панайот Панайотов през 1964 г. 

Член на СБХ от 1968 г., секция „Живопис“. Представя твор-
бите си в многобройни национални, общи и групови излож-
би; има няколко награди за живопис. Последната ѝ самос-
тоятелна изложба в галерията на „Шипка“ 6 е през 2014 г. 

Творческият свят на Елена Ботева е изтънчен и изискан, 
а от живописта ѝ струи любов и светлина. Очаровател-
ните автопортрети, портрети, пейзажи, интериори, 
натюрморти и цветя са изпълнени с привидна лекота.  
„Живописта за нея е обяснение в любов към обаянието 
на едно лице и магнетизма на една личност, или изповед 
пред естествената красота на природните пейзажи, пред 
градския чар на откритите пространства и интериори-
те, които обитаваме.“

i n  m e m o r i a m



Лукаш Конюши / Обитаема структура 
Специална награда на журито на  XX Международно биенале на графиката – Варна 2019
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