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Уважаеми колеги,
 
От името на УС на СБХ, Изпълнителното бюро и Стопанския съвет считам за уместно да ви 

запозная с казуса „АРТ Център” – Пловдив. Годините неглижиране на този проблем са изтрили 
от паметта не само на редовите членове, но и на тези, които са взимали решения при управле-
нието на СБХ, че в Пловдив притежаваме на ул.”Петър Шилев” 3 дворно място с повече от 5 
хиляди кв.м производствено хале, дърводелска работилница, канцеларии и друго имущество, 
по каквито искате цени, за повече от 2 милиона лева. И тъй като, неизвестно по какви при-
чини, през последните 13 години от въпросната собственост реално не е получен нито лев, е 
изгубен всякакъв интерес от страна на СБХ, но това не важи и за управителя на това друже-
ство – Георги Иванов. Буквално „атакувайки” УС с много логични писма за необходимостта от 
крупни инвестиции в съответния имот е успял да убеди ръководството на СБХ за създаване 
на обща фирма - „АРТ Център” ООД с 49% участие на съдружника Георги Иванов, който е и 
същевременно управител на Дружеството - единствен и несменяем от 1999 г. 

Новото ръководство на СБХ – ново не само защото е избрано през 2011 г., а защото пое 
тежестта и отговорността да изясни и приведе в ред имуществото на СБХ и безкомпромисно 
да търси пропуснатите ползи. Изследвайки всичките трансформации на Комбината за деко-
ративно-монументални изкуства от 1986 г., успя да получи нотариален акт на името на СБХ 
за имота в Пловдив. 

Седмица след като бе помолен да заплаща наем за ползване на „нашия имот”, Георги 
Иванов, в качеството си на управител на „АРТ Център” ООД, ни обясни, че той е собственик 
на въпросния имот и ни представи нотариален акт за същия, издаден месеци след датата на 
нашия такъв.

Уважаеми колеги, чудесно е, когато някой развива дейност върху собствения ти терен, 
като съхранява и облагородява чрез инвестиции, без да ти заделя нищо. Но когато обявява 
имота ти за свой, това надминава и най-скромните ми представи за морал и почтеност. Според 
Георги Иванов да ползваш терен и сгради като основа за работа на фирмата „АРТ Център” 
безплатно означава да придобиеш половината собственост срещу инвестиции, които сам си 
решил да направиш и сами по себе си не плодоносят за фирмата. Според нас само съдът може 
да възстанови справедливостта. Предстои ни дълга битка. И за да няма спекулации около ро-
лята на „благодетеля” на СБХ Георги Иванов, подробности и хронология на събитията, довели 
до тези тъжни факти, ще бъдат предоставени на вниманието ви скоро. В нея ще стане ясно 
кой пропиля имущество за милиони.

Анжело Красини, член на ИБ и зам.-председател на СБХ 

ПО-ВАЖНИ РЕШЕНИЯ И ВЪПРОСИ, ОБСЪЖДАНИ ОТ УС НА СБХ 
ЗА ПЕРИОДА ОТ 5 АПРИЛ ДО 17 ЮНИ 2013 г.

Управителният съвет взе решение Георги Иванов да бъде изключен от СБХ.
Изключването е основано на чл. 17, ал. 2, т. 2 от устава на СБХ, в която като причина за 

изключване се посочва следното: „ т.2. Изявени прояви и действия срещу правата и интере-
сите на съюза.”
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УС обсъди и прие идеи за задание за реконструкция на сградата на СБХ на ул. „Шипка” 6.

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

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

ОТНОСНО НОВИЯ САЙТ НА СБХ – sbhart.com: 
Всички членове имат право да се представят в него с портфолио по образец, което ВСЕКИ 

АВТОР САМ ПРАВИ. За целта членовете на СБХ, платили членския си внос, ще получат инди-
видуална парола за вход в системата. Пароли се получават по имейл, телефон или лично в 
Международния отдел на СБХ след проверка за платен членски внос.

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

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
юли 2013 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
„На керамиката с любов” – изложба на Росица Трендафилова 
21 юни – 8 юли, ет. 4, откриване – 21 юни, петък, 18 ч. 

Изложба – секция „Дизайн” 
21 юни – 8 юли, ет. 3, откриване – 21 юни, петък, 18.30 ч. 

Изложба – НХА, бакалаври 2013  
3 –  12 юли, ет. 1 и 2, откриване – 3 юли, сряда, 18  часа

Юбилейна изложба на Величко Коларски, живопис  
11 – 30 юли, ет. 4, откриване – 11 юли, четвъртък, 18 часа

Национална изложба Скулптура
16 – 30 юли, ет. 1, откриване – 16 юли, вторник, 18  часа

„Видими-невидими следи” – изложба на Цветослав Христов – Цупи, скулптура 
17 – 30 юли, ет. 3, откриване – 17 юли, сряда, 17.30 часа 

„Свещено и еротично” - изложба на  Кина Бъговска 
18 - 30 юли, ет. 2, откриване – 18 юли, четвъртък, 18 часа  

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ.  “РАКОВСКИ “ 125
Изложба живопис на Йордан Петров
2 – 12 юли, откриване – 2 юли, вторник, 18 часа

Изложба на Симеон Симеонов
откриване – 15 юли, понеделник, 18 часа
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НАГРАДИ НА ИЗЛОЖБАТА ПРОЛЕТЕН САЛОН – ПОСЛАНИЯ 2013, ЛОВЕЧ
Жури  с председател Любен Генов, председател на СБХ, и членове – Валентин Узунов, пред-

седател на представителството на СБХ в Ловеч, Долорес Дилова, председател на фондация 
ПИБ, Станимир Видев, определи тазгодишната награда за най-добро представяне на Изложба-
та „Пролетен салон – Послания 2013”, която се връчва на Кирил Колев за творбата му триптих 
„Три в едно”. Бе определена и извънредна награда от името на СБХ и фондация „Поддържане 
на изкуството в България” за творбата на Марта Димитрова „Кинетично движение III”.

НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ 
ПЕДАГОЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2013
Жури с председател Димитър Грозданов, член на ИБ и зам.-председател на СБХ, определи 

следните награди:
Награда на СБХ – Николай Тодоров, Добрич
Награда на Министерството на образованието, младежта и науката – Мартина Караивано-

ва, Велико Търново
Награда на община Велико Търново – Атанас Тотляков, Велико Търново.
Бяха номинирани следните автори: Ивано Бочев, Тодор Тодоров, Костадин Млячков, Марие-

та Конова – Велико Търново; Мартин Каличков – Габрово; Илко Николов, Десислава Денева, 
Бисера Вълева, Лилия Балева, Мария Златева – София. 

НАГРАДИ НА ОБЩАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД 24 МАЙ И 
ПРАЗНИКА НА БЛАГОЕВГРАД
Жури с председател Елена Панайотова, член на СБХ, и членове – Долорес Дилова, пред-

седател на фондация ПИБ, Антон Гошев, председател на представителството на СБХ в Бла-
гоевград, определи три равностойни парични награди за цялостно творчество от Община 
Благоевград на Ангел Ангелов, на Иван Милушев  и на Валентин Китанов. Бяха дадени и две 
равностойни парични награди от СБХ на Анна Покровнишка и на Любима Гошева.

НАГРАДИ НА XVIII ТРАДИЦИОННА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА „ПРЕДЧУВСТВИЯ” 
Жури от СБХ в състав Стоил Мирчев, Роберт Цанев и Нина Русева определи следните награ-

ди на XVIII традиционна изложба под мотото „Предчувствия” на художниците, живеещи или 
работещи на територията на район „Изгрев” в София:

Награда за постижение в областта на визуалните изкуства (за изпълнение) – Меглена Ша-
манова за творбата „Очакване”

Награда за млад автор – Геновева Рогова за творбата „Конкретно” - 1 и 2
Годишна награда на кмета на район „Изгрев” за 2013 г. – Юрий Гранитски за „Спомен – 

мечта”

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС 
Сдружение „Проектът Дъга” и секция „Комикс“ към СБХ организират Първа национална из-

ложба, посветена на съвременния българския комикс. Изложбата ще се проведе през август 
2013 г. на два етажа в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 в София.

Участници
В изложбата могат да участват български автори, които работят в областта на комикса, 

както и автори на комикси, живеещи и пребиваващи в България.

съобщения
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Технически параметри:
За изложбата не се приемат оригинали. Ще се експонират дигитални отпечатъци на коми-

ксите. Размери на екпозиционните табла: 500/700 мм или 700/500 мм – работите в този размер 
ще се експонират под стъкла, осигурени от организаторите. 1000/700 мм, 700/1000 мм – ра-
ботите в този размер трябва да са предварително подготвени от участниците в изложбата, 
каширани върху пенокартон, полипропилен, или друга основа, в готов експозиционен вид. 
Няма ограничения за формати с по-голям размер. В такъв случай експонатите трябва да са подготве-
ни за лесен и бърз монтаж (подрамка, руло в монтирани тежести и стабилна основа за окачване и т.н.). 
Участниците в изложбата могат да поръчат отпечатването на организаторите на цени: 
500/700 мм – 7 лв. за брой 700/1000 мм – 40 лв. за брой (цената е за отпечатване и каширане 
върху пенокартон и включва материалите).

Такса за участие - 20 лв.
Декларация за участие - Всеки участник подписва декларация за участие, която служи за 

договор между него и организаторите. В нея участниците се съгласяват:
- да отстъпят авторските права за използването на текстовете и изображенията в реклам-

ни и информационни материали с некомерсиална цел по време на изложбата в България и 
представителни участия в други държави 

- да предоставят творбите от изложбата за срок от две години за пътуващи изложби в 
България и други държави. 

Срок за предаване на работите на художниците: 
15 юни – 1 юли 2013 г. на адрес: 1504 София, ул. “Шипка” 6 Секция „Комикс“ – Албена Спасова 

Работите трябва да бъдат придружени от снимка и кратка автобиография, както и коорди-
нати за обратна връзка.

ИЗЛОЖБА CUM FIGURIS – ГРАФИКА И РИСУНКА
За участие в изложбата са поканени всички български художници, включително студенти.
Всеки автор може да представи до три произведения, изпълнени върху хартия.  
Допустими са всички техники, използвани в графиката и рисунката.
Форматът на всяка творба не бива да надвишава 50/70 см. 
Задължително условие е произведенията да са вдъхновени от конкретни литературни тек-

стове, без да са техни илюстрации. Необходимо е всеки художник да посочи заглавието и 
автора на литературното произведение, по което е работил.

Работите за изложбата се приемат на 7 октомври 2013 г. (понеделник) от 10 до 17 часа в 
СБХ, „Шипка”6, 4 ет., от Албена Спасова.

Селекционно жури ще определи колекцията с оглед на получените произведения и прос-
транството на залата. 

В процес на набиране е награден фонд, с който да бъдат отличени най-добрите постижения.
Предвижда се изложбата да бъде открита на 4. 11. 2013 г. в зала „София” на Столична 

библиотека.
Събитието е част от изложбения цикъл „Изкуството на българската книга”, осъществяван 

от секция „Графика и илюстрация” към СБХ съвместно със  Столична библиотека.

През юли 2013 г. ще се проведе Националната изложба на скулптурата. Всеки автор може 
да представи до три творби. В изложбата могат да участват и художници, които не са членове 
на СБХ.

Приемане на творбите – 12 юли от 11 до 18 часа в изложбената зала на ет.1.
Откриване на изложбата – 16 юли, 18 ч., галерия на СБХ, „Шипка” 6, ет. 1. 
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ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА
През декември 2013 г. ще се състои четвъртото издание на Фестивала на съвременната 

керамика. Той ще се проведе в София - галерия „София прес” (ул. „Славянска” 29) и галерия 
„Индустриална 11”. 

Проф. Красимир Джидров ще има почетно участие в изложбата.
В рамките на Фестивала се обявява конкурс на тема „Зелено”. Темата позволява широк 

спектър на тълкуване (младост, природа, екология, вечност и др.) В рамките на конкурса ще 
бъдат обявени награди.

Извън конкурса в изложбата се приемат и свободни произведения. 
Авторите, които желаят да бъдат включени в рекламните материали, трябва да предадат 

снимки на свои творби, с които ще участват във фестивала, в секция „Керамика” (ул. „Шипка” 
6 – Ани Шапкарова) до края на октомври. Снимките трябва да са в електронен вид.

За предаване на творбите на територията  на гр. София авторите ще могат да ползват 
транспорт от СБХ, като направят своевременно заявка.

Датите за приемане на творбите и откриването на изложбата ще бъдат съобщени допъл-
нително в бюлетина на СБХ.

ГРАФИЧНА БАЗА – БУРГАС ОТВОРИ ВРАТИ СЛЕД ОСНОВЕН  РЕМОНТ
В Графична база - Бургас „Тодор Атанасов“ се предлага възможност за работа в различни 

графични техники, като за целта базата е оборудвана с литографска и офортна преса, офорт-
ни мастила, офсетови плаки, специална висококачествена хартия.

Базата се намира на брега на морето в Приморски парк - Бургас. Разполага с три стаи, общо 
пет легла, два санитарни възела, кухненско помещение и двор с навес и външна камина. 
Цените за нощувки варират от 10 до 15 лв.

Информация за цени на печат и заявка: Графична база – 0898251202 (Георги Велков – ун-
друкер) и Дружество на художниците – Бургас – 056/840548 (Аделина Божанова)

e-mail: burgaskihudojnici@yahoo.com
facebook: Дружество художници
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СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
СБХ (12 ДУШИ) ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОТ ДВА МЕСЕЦА В СИТЕ ИНТЕРНАСИОНАЛ ДЕ-З-АР – 
ПАРИЖ, ЗА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА В КЮНСТЛЕРХАУС ШВАНДОРФ, ГЕРМАНИЯ (2-МА ДУШИ), 
ЗА ЕДИН МЕСЕЦ В МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ (1 ЖЕНА, РАБОТЕЩА В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА) И ЗА ТРИ СЕДМИЦИ В АРТЦЕНТЪР „ЛА ЕСКОСЕСА”, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ, (1 
АВТОР НА ВЪЗРАСТ ДО 40 ГОДИНИ) ПРЕЗ 2014.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват кандидати, които не са пребивавали в атели-

етата в Париж. В случай че някой от спечелилите конкурса се наложи да прекрати престоя си 
в Сите, независимо от причините, той/тя дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. 

В конкурса за Швандорф участват всички желаещи художници на общо основание (ако не 
са пребивавали в ателиетата там). Може да се участва и в четирите конкурса едновременно. 
Базата в Швандорф е специализирана за живопис, графика (литография и дълбок печат), 
инсталация, керамика, скулптура, критика и теория. Материалите и пътните се поемат от 
авторите. Възможните дати за Швандорф са от 1 март до 15 април и от 15 септември до 30 
октомври 2014 г. Авторите трябва да ползват немски или английски език.

В конкурса за Мюнхен, който е по договор със Съюза на художничките в Бавария (ГЕДОК 
Мюнхен), могат да участват само жени. Партньорската страна поема квартира и организира 
изложба на поканената авторка. Кандидатките трябва да ползват немски или английски език. 
Конкурсът е само по документи.

Желаещите да участват в конкурса за артцентър „Ла Ескосеса” (laescocesa.org) , Барсело-
на, Испания, трябва да представят CV и портфолио. Журито ще избере трима автори, чиито 
документи, включително кратък проект на английски език какво смятат да осъществят по 
време на обмена, ще бъдат изпратени в артцентър „Ла Ескосеса” за финална селекция. От 
испанска страна ще бъде избран един автор от България. По време на престоя се осигурява 
място за нощуване и работа, като със създадените по време на обмена творби се организира 
изложба за два дни в галерията на артцентъра. СБХ поема пътни в рамките на един дву-
посочен автобусен билет, т.е. 350 лв. Разходите за дневни и материали се поемат от автора.  
Кандидатите трябва да ползват английски или испански език. Конкурсът е само по документи.

Необходими документи за всички конкурси:
1. Молба
2. Творческа автобиография
3. Снимков материал или каталог, представящ автора, критически текстове.
4. Разписка за платен членски внос на СБХ.
Подаване на документи – на 2 септември 2013 г. на ул. „Шипка” 6, 4 ет., от 10.00 до 17.00 ч. 

в Международен отдел. 
Изисквания за изложбата (на кандидатите за Сите де-з-ар, Париж, и Швандорф, Германия):
- до три (3) творби в оригинал (за живопис, скулптура, декоративни изкуства);
- до пет (5) творби в оригинал (за графика);
- списък и копия на публикациите (за изкуствоведи);
- репродукции (за пространствено оформление, дизайн, стенопис, сценография и пр.).
Забележка: Възможната експозиционна площ за стенни творби е до 6 л.м, за пространстве-

но-обемни до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж 
от автора и не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в 
документален (снимков) материал.
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На същата дата (2 септември) участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби 
на 1 ет., в сградата на ул. „Шипка” 6 от 11.00 до 17.00 ч.

Не се допускат студентски и дипломни работи, както и творби, участвали в други конкурси 
на СБХ.

Решението на журито ще бъде обявено на 5 септември при откриването (18.00 ч.) на излож-
бата на кандидатите. Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и документите си 
в двудневен срок след датата на закриването й. 

Спечелилите конкурса правят дарение на творби за СБХ, КОИТО СЕ ПОДБИРАТ ОТ КОМИСИЯ 
НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАБОТИ В КОНКУРСА. Дисквалифицират се всички, които не 
спазват регламента. 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЖИВОПИС „ГРАДСКИ ПЕЙЗАЖ – ШУМЕН”
Националният конкурс за живопис „Градски пейзаж – Шумен“ ще се проведе във връзка с 

кандидатурата на град Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г.
Проектът се реализира с конкурс на Общински фонд „Култура“,  със съдействието на СБХ - 

София, „Ара арт“  -  София.  Организатор е „Арт център галерия Ива” – Шумен
СТАТУТ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националният конкурс-изложба „Градски пейзаж - Шумен“ за съвременна живопис се ор-

ганизира за пръв път в Шумен от Арт център Галерия Ива с намерението той да се превърне 
в традиционен. За участие са поканени всички художници от България, които приемат усло-
вията на този статут, с живописни творби, посветени на темата. 

Целта на изложбата е:
да привлече вниманието на българските творци  към Шумен и да им даде възможност за 

творческа изява, без ограничения в изразните средства и художествените похвати
да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и страната със съвременните 

български художници и тяхното творчество.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1.Организатори на Националния конкурс-изложба са „Арт център галерия Ива” и Община 

Шумен.
2. Оперативната работа се извършва от „Арт център галерия Ива”.
3. Националната изложба „Градски пейзаж - Шумен“ се експонира на площ от 500 кв.м в 

залите на „Арт център галерия Ива”, Шумен, бул. „Симеон Велики“ 50
 III. НАГРАДИ:
Паричната награда e откупуване на творбата.
Наградният фонд на Националния конкурс за живопис “Градски пейзаж - Шумен“  е на 

стойност 2600 лв. и се разпределя, както следва:
1 място – 1300 лв.; 2 място  –  800 лв.; 3 място – 500 лв.
Предвиждат се и три поощрителни предметни награди, осигурени от фирма за производ-

ство на материали за художници „Ара арт“ - София.
Наградените автори получават почетен диплом.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ                                         
1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на този статут.
2. Творбите се изпращат на адрес: гр. Шумен , бул. „Симеон Велики“ 50 
Арт център галерия Ива, Георги Янков Георгиев
3.Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и 

обратно.
4. Приемат се живописни произведения, като размерите на творбата не трябва да са по-

малки от  размер 30/40. Необходимо е творбите  да бъдат рамкирани или оформени в подхо-
дящ за изложба вид.
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5. Всеки автор трябва да посочи продажна цена на своето произведение, като се съобрази, 

че при продажба комисионната такса за галерията е 25%.
6. Представените творби да са авторски, собственост на художника и да не са участвали в 

конкурси и изложби.
7. Всеки автор може да участва с не повече от три творби. На гърба на произведенията чет-

ливо да бъдат изписани трите имена на автора, името на творбата и датата на създаването.
8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан чет-

ливо с печатни букви. Формуляр за участие може да бъде свален от сайта на СБХ – sbhart.com.
9. Всеки участник трябва да приложи кратка творческа биография.
10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, 

но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенски и куриерски служби. 
11.Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до два месеца след закриване 

на изложбата, за сметка на участниците.
12.Жури определя участниците в изложбата и разпределянето на наградите.
13.Наградените  творби остават собственост във фонда на Галерия Ива.14. Всеки участник, 

подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат из-
ползвани от организаторите за рекламни цели на Националния конкурс- изложба 

V. СРОКОВЕ 
Срок за получаване на творбите в „Арт център галерия Ива”  - 30 септември 2013 г .
Откриване на изложбата и обявяване на наградите на журито  15 октомври 2013 г.
Закриване на изложбата - 15 ноември 2013 г.
 За контакти: Арт център галерия Ива, бул. „Симеон Велики“ 50, гр. Шумен
Георги Янков Георгиев, ръководител на проекта, тел. 0897 855  772
ел.поща: georgigeorgiev@abv.bg

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС НА ТЕАТРАЛНИЯ ПЛАКАТ 
В РАМКИТЕ НА СЕДМИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ В ОДЕСА, РУСИЯ
Международният театрален фестивал „Срещи в Одеса” ще се проведе за осми път от 2 до 

10 септември 2013 г. в Одеса. Той е признат за един от най престижните театрални фестивали 
в страните от бившия Съветски съюз.

За първи път тази година организаторите на събитието инициират международна изложба 
конкурс на театралния плакат, която ще се състои в Музея на западното и източното изкуство.

Условия
Кандидатите да представят плакати, направени в периода от 2008 насам, във формат А1, без 

ограничение в техниката.
Работите трябва да бъдат изпратени по електронна поща в *.jpeg, *tif  формат, най-малко 

150 dpi, заедно с попълнения формуляр, на адрес plakat2013@bk.ru най-късно до 25 юли 2013 г.
Журито селектира творбите, които ще бъдат отпечатани и изложени в Музея на Западното 

и източното изкуство.
От 1 май 2013 г. всички постъпили творби могат да се видят на сайта на конкурса - 

postercontest.org, и за тях може да се гласува. 
Награди
В края на изложбата журито ще определи три постера победители, на авторите ще бъдат 

връчени дипломи и награди.
Чрез гласуването в интернет (там участват всички кандидати)  ще бъде излъчен и награден 

победител.
Публиката на театралния фестивал, която ще посети изложбата, ще може да гласува и ще 

избере свой победител, който ще получи наградата на публиката. 
Всички кандидати, преминали предварителната селекци, ще получат дипломи за участие в 

Първата международна изложба конкурс на театралния плакат - Одеса 2013.
Формуляр за участие може да бъде изтеглен от сайта на СБХ - sbhart.com. 
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БОРИС ДЕНЕВ (1883 - 1969) – 
130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Благодарение на фондация „Поддържане на изкуството в България” и СБХ, както и на мно-
го галерии в страната, имахме възможност да си спомним за големия български художник Бо-
рис Денев, а по-младите зрители да се запасят със знания за неговото непреходно изкуство. 

Борис Денев е многоаспектна личност, една закъсняла, но необходима за България рене-
сансова фигура с увлеченията си освен по живописта и рисуването, още и по педагогиката, 
авиацията, конструирането на слънчеви часовници, перспективата, публицистиката, му-
зиката, бохемството. Той е от изчезващата днес порода на „високите” български интелек-
туалци, учили в чужбина (Мюнхен), завърнали се в България с мисията да внесат европейска 
култура в най-затънтеното кътче на родината си, с преклонно уважение към българския 
селянин, независимо че си остават свързани с градското светоусещане. Художникът е от 
онези наши творци, с които България би могла да се гордее поради доказаното им равнище 
и които епохата до 1944 г. ражда в такова изобилие и с такава оптимистична енергия. Де-
нев е запомнящ се силует сред спонтанно възникналия оркестър на „Бръмбъзъците”, който 
в 20-те години на ХХ век сякаш замества с бохемските си публични изпълнения изявите на 
българановците от предходния период, но вече в духа на „родното”. 

Интересна е и ролята на Борис Денев в художествените ни дружества. Силно впечатле-
ние правят първите му изложби в София като учител по рисуване от Търново. Те така впе-
чатляват критика Д. П. Даскалов, че той спонтанно пише как изкуството на младия учител 
удря плесница на професорския академизъм, а Елисавета Консулова-Вазова препоръчва на Ми-
нистерството на просвещението незабавно да отпусне стипендия на истинския талант, 
за да може да се обучава в чужбина. Присъствието на Денев в българските художествени 
дружества не е случайно, а винаги свързано с техните естетически платформи – в нача-
лото започва като привърженик на „Съвременно изкуство” не само защото дружеството 
възторжено го „осиновява”, но и защото споделя възгледите за необходимостта от пър-
венство на пейзажния жанр, за възприемането на импресионизма като модерен стил, при-
добил вече международна известност и с потенциални възможности за обогатяване и на 
българската живопис. Малките Деневи пейзажчета от София и Търново, от околностите на 
Мюнхен се посрещат с ентусиазъм от колеги и зрители. Още в тях се забелязват две тен-
денции, сякаш взаимно изключващи се, които Денев винаги майсторски ще уравновесява и 
редува в свои картини или в свои периоди и дори ще се опитва да съвместява в едно и също 
произведение – влечението към конструктивните стойности в пейзажа, към структурата 
на терени и планове, към изява на тектониката в картината, изведени с категоричната и 
сигурна линия на майстор рисувач, но и тягата към предаване на моментното впечатление, 
към насищането на пейзажния мотив с лирично настроение. Балканската война, в която ху-
дожникът се включва активно, доразвива тази концепция за живописен израз – той върви с 
войниците и наблюдава с точно, вярно, искрено око скромния им живот между сраженията. 
Рисунките, които ни е оставил и досега остават ненадминат образец за репортажна ри-
сунка, наситена с лична оценка за всяка индивидуална съдба. От друга страна, във военните 
си картини като че ли е единствен сред българските художници във визуалното обобщение 
на войските и войниците – в тези композиции отделният човек не е важен, важно е обеди-
неното присъствие на масите. 
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Борис Денев - Общ изглед на Търново с река Янтра
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През 20-те години Борис Денев е член на дрижество „Родно изкуство” и е привлечен от 

идеите за завръщане към родното в неговата дълбинна същност, а не чрез повърхностни-
те му етнографски идентификации. Ето защо той разбира „родната” сюжетност свобод-
но, без ограничения. Пейзажи и фигурални композиции стават все по-драматични и мону-
ментални. Пробва сили в две големи платна на религиозни теми като „Праведният Йов” и 
„Голгота” – без иконографски аналог в българската живопис. Символизацията на образите е 
подкрепена и от яркия колорит. В тези платна и в живописните си пейзажи с манастири 
или тъмни реки със скали напред излиза отново декоративната линия, която повечето при-
върженици на „родното изкуство” също поддържат. Не само по мое мнение най-ползотвор-
ният период на Борис Денев, в който той е на гребена на модерното, съчетано с родните 
мотиви, е именно периодът на 20-те години. Втората линия – импресионистичната от-
стъпва, но не заглъхва, а просто акомпанира в мигове на отмора от експресивните, тежки 
символични композиции и пейзажи. Многоликостта на Деневите търсения е в разнообразие-
то на теми и сюжети – престоят в Италия обогатява неговата пейзажна палитра с топло-
та и интимност. Появява се и интерес към портрета, който ще се разгръща в следващите 
години с портрети на съпругата, на дъщерята Славка, на приятелките на дъщеря му – Вера 
Мутафчиева, Лада Брашованова. Но и той като К. Щъркелов, колкото и да е добър и в този 
жанр, си остава преди всичко пейзажист. А през 30-те и 40-те години на ХХ век имиджът 
му на пейзажист е утвърден до степен на официализиране. През тези години Борис Денев е 
сред най-известните и най-купуваните български художници. Двайсет и пет годишната му 
творческа дейност се чества много тържествено. Престижните му участия в изложбата 
на седемте най-изявени български живописци в Белград (1933), Парижкото изложение (1937) и 
комисарството му на българското представяне във Венеция (1942)  утвърждават този пе-
риод от творческия му живот като най-успешен. И Денев както други български художници 
изминава през него видима творческа промяна – познатото завръщане към картинното. 
Променя се главно стилът му, или по-точно – приближава се до насоката, която чертаят 
Новите художници, но в един по-умерен и реалистичен вариант. Оттогава датират добре 
познатите ни монументални панорами на Търново, на амфитеатрално разположени градо-
ве, подобни на родния град като Кавала, в които Борис Денев си играе с постройките като 
с кубчета. Големите маси от скали или ритмичното редуване на терени и планове продъл-
жават да го занимават, но вече като пластичен проблем. 

Новата власт след 9.Х.1944 г. е сурова към художника - прекарва 10 месеца в затвор и ла-
гер,  преживява изключване от СХБ и забраната да рисува на открито до възстановяване 
на членството му през 1956 г. 

Ако неговите съвременници виждат в Денев само добрия пейзажист, наричат го певецът 
на Търново, то днес е време да отстраним клишетата, да се загледаме по-обстойно в ран-
ния и дори най-ранния Денев, да потънем в неговите прекрасни артистични ескизи, където 
ръката е била свободна да засили експресията на цветове и форми, да се насладим на не-
говите писани с шарки мебели, да се възхитим на снимката от ателието му, в която той 
царствено позира сред любимите предмети на неговото бохемство и изобщо да опознаем 
Борис Денев в детайлите на неговия живот, съдба и творчество.

В мащабните изложбени прояви по случай 130 години от рождението на Борис Денев, 
които протекоха почти едновременно в три галерии – в СБХ, в „Алма матер” (СУ) и в гале-
рия „Дебют” на художествената гимназия, кураторът Весела Христова-Радоева прецизно 
бе подбрала най-стойностното от живописните творби и рисунките на художника. С неин 
текст и съставителство е издаден и луксозен каталог. Засега той е последният опит за 
съвременна интерпретация, която обаче дискретно оставя оценката на читателя. 

проф. Милена Георгиева
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АНГЕЛ СТАНЕВ В ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС  
Характерно за творчеството на проф. Ангел Станев е неуморното експериментиране, безком-

промисното поведение спрямо идеологическите клишета преди и модите днес. От края на 70-те 
години, когато неговите дръзки работи, обект на бурни спорове, преобразяват статуквото на 
наподобителството в българската скулптура, до ден днешен, той следва своите вглъбени проуч-
вания върху граничните възможности на пластичния език с аскетична всеотдайност. 

Няма друг скулптор в последните повече от три десетилетия, който да е толкова евристичен 
и съответно толкова копиран. Той създаде люлеещата се фигура, пластиките, които се отва-
рят като книги, двойния портрет, отпечатъка на фигурата като сянка до фигурата, направи 
възможно фактурата на скулптурната повърхност да говори чрез вградени бродерии, написани 
думи, отпечатани материи. Пропагандира поетиката на нещата, които изхвърляме, празните 
орехови черупки, чепките на гроздето, разпилените зърна кафе. Ратува снежната суровост на 
гипса и восъкът с меката си топлина да бъдат признати за окончателни материали. Съчетава 
бруталността на разчленената форма и крехкостта на рисунката, която е върху пластиката, а 
понякога част от скулптурната композиция. 

В галерия „Резонанс” от 18 май до 12 юни Ангел Станев показа: 
- едно от неговите многогодишни изследвания на звученето на вятъра в камбаните и звуците 

на гонговете. Ако композициите с камбани и кръгове са капани за празни пространства, съчетани 
с усещания за звуци, то в цикъла „Люлки” главните действащи лица са потенциалът за движение 
и празното пространство на люлката и ритъмът между люлките и ритмите на празните им 
пространства

- от книгите, които от никого не могат да бъдат прочетени, а само почувствани
- пет от яйцата, видения на трансформациите при зараждането на формите
- ангелския хор на колажите, чиито нотописи са изписани с върха на бръснача.

Красимир Илиев

Ангел Станев - Голям ескиз в черно и бяло, гипс
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ПЕТА ГЛУХА 
ТАКА В СТАРИТЕ ГАРИ СЕ НАРИЧА ПЕРОНЪТ, КЪДЕТО СЕ ЗАКАРВАТ 
НЕНУЖНИТЕ ВАГОНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАВЯТ

Наскоро прегледах 
едно, безспорно, полез-
но обемисто издание 
„120 години българско 
изкуство (съюзи, дру-
жества и групи 1892 
- 2012)“. В него е събра-
на  информация, която 
особено за художници 
като мен, които ули-
сани в своите твор-
чески цели, са пропус-
нали детайли в разви-
тието и проблемати-
ката на творческия 
живот сред  гилдията 
на художниците осо-
бено през последните 
години. Прегледах с 

интерес информацията за групи и движения, някои от които, просъществували за съвсем 
кратко във времето. С любопитство потърсих текст и фотоматериали за „Центъра за 
изкуство” в с.Илинденци, с който, признавам си, е свързан животът ми повече от 20 годи-
ни и за уникалната му стратегия за поява на актуално изкуство извън градската среда и 
традиционните музеи, формиран от група много сериозни автори, добре представени и в 
тази книга. Открих обширна информация за групи, фестивали, биеналета, институти, но за 
групата от „Центъра за изкуство Илинденци”, където в уникално изграждащия се скулпто-
рен парк на фона на неповторима природа се появиха най-различни форми свързани освен с 
камък, а и с цвят, слово, звук, светлина, дори летящи концептуални обекти. За целия този 
извървян в повече от десетилетие път открих само няколко реда, при това в края на кни-

гата придружени от една малка снимка.  
За неговият основен инициатор, според 
изданието, творчеството му приключ-
ва в далечната 1988г. с една от най-мал-
ките възможни снимки в тази книга. 

Преди месеци, когато някои от създа-
телите на тази книга се обърнаха към 
мен и нашата организация да изпратим 
информация и снимков материал за нас 
ни предупредиха обемът им да не е го-
лям и ние изпратихме няколко снимки, 
някои от които прилагам и сега. Никой 
не поиска текст. Оказва се, че изпрате-
ните от нас снимки до едни членове от 
екипа, не са стигнали до други членове 
от същия този екип на изданието и по 

Емил Попов - Път към звездите

Колективна работа „Форума“ 2003 г.

изкуство,  думи
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тази причина не са разглеждани и обсъждани. Така или иначе доверието художник-изкуство-
вед като водеща организация по отношение на тази книга е  разклатено.  

В крайна сметка съзнателно или не – изданието е отпечатано с отсъстващи съществе-
ни арт факти. Връщане назад няма. За историята остават само тези, които са пожелани. 
Вагонът е изпратен в забрава на 5-ти глух (без изход) коловоз за някои.

Убеден съм, че приоритетното представяне на едни автори, движения и тенденции, за 
сметка на други, притеснява не само мен, а и други колеги. Като все още пълноправен член 
на нашия съюз настоявам този текст и приложените към него снимки да бъдат публикувани 
в бюлетина на СБХ, с което се надявам да се предизвика дискусия и обсъждане на подходите 
при издаване на такива големи книги, които сами по себе си са сериозни послания във вре-
мето.

                                                                                                        Иван Русев
10.05.2013 г.

* * *
Книгата „Българско изкуство 120 години (1892 – 2012). Дружества, съюзи, групи” до голяма 

степен запълва съществена празнина в родната книжнина, посветена на един от най-ва-
жните периоди в историята на изобразителното ни изкуство. Трябва да признаем, че изку-
ствознанието ни все още е в дълг по отношение на цялостното описание, анализ и оценка 
на процесите, случили се в областта на живописта, графиката и скулптурата през този 
период. Подобни издания се броят на пръсти, ако изобщо съществуват. Книгата сумира 
изследователските усилия на солиден екип от специалисти и заедно с това представлява 
добра основа за подобни по-нататъшни разработки.

Както се вижда от заглавието, това е нито енциклопедично издание, нито история на 
изящните изкуства в България през посочения период в обичайния смисъл на думата. Ето 
защо целта не е и не би могла да бъде постигането на абсолютна фактологична пълнота. 
Систематизацията и цялостното представяне на огромния по своето богатство, разноо-
бразие и пъстрота художествен материал е винаги проблематична особено що се отнася 
до съвременния период.

Въпреки обективните трудности, очевидно са били неизбежни и на практика са допусна-
ти и някои пропуски. Това се е оказало възможно било поради кратките срокове, отредени 
за работата по изданието, било поради уязвимост на някои моменти от предварителната 
концепция, било поради небрежност или недоглеждане. Сега отчитаме, че безспорно са на-
лице имена, факти, събития и явления, които не са намерели място в изданието, за което 
редколегията искрено съжалява и се извинява на своите читатели. Държим да отбележим 
обаче, че те в никакъв случай не са умишлени или злонамерени и не се дължат на негативно 
отношение. Напротив – редколегията е отворена за всички конкретни и конструктивни 
предложения и допълнения, както и за мотивирани критически бележки, които ще бъдат 
взети под внимание при едно бъдещо издание. 

     

                                                                                                     От редколегията
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„МАТЕРИАЛ – ФОРМА – ОБРАЗ”. 
ИЗЛОЖБА НА ДИМИТЪР ХИНКОВ 
В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ”
Преди доста много години в една кураторска изложба на Ружа Маринска във Варна, в ко-

ято и аз участвах, се срещнах за първи път с творчеството на Димитър. Определено той 
центрираше своя талант още оттогава и показваше завиден творчески потенциал.

През годините художникът извървя своя резултат, като го развиваше с динамична прово-
кация и експериментаторски дух. Експериментът при него е основен показател за търсене 
и откриване на потенциала на художествените материали, даващи свобода на творческа-
та воля на художника.

Тази изложба е поредната граница на резултата, показваща естетическия каприз на авто-
ра в пластичната образност, извеждаща богатството на поетичния език на картините.

Тази експозиция е много компактна, единна като творческа визия, развита последовател-
но в отсечката на времето в последните една-две години. Живописни композиции, разигра-
ни с аскетична вибрация, монохромна тоналност, подкрепена с графична пестеливост на 
изразните средства.

Както винаги, и сега, в тази изложба, материалният субект на средствата, с които той 
изразява себе си, са много важна част от чисто формалната страна на неговото изкуство. 
Те създават една предметна органичност и са обединени от естетическата философия на 
образа.

Картини с абстрактна визия, натоварени с образна символика, знаци от реалния свят, 
следи от преживяна реалност, изградени обекти, където чисто материалният фактор - 
бои, основа от метал или платно, пясък и лакови наслоявания – агресивно обработвани, 
създават свят с духовни послания. Ако се вгледаме в картините, ще припознаем условни 
пространства на реални светове от пейзажи, образи, човешки фигури, натюрморти.

Най-важното в тази изложба е тъканта на единен процес - пространство, което ни зао-
бикаля, затваря, завладява, прави ни част от образите. Ние се сливаме, изчезваме и отново 
се раждаме, за да видим света по-различен – света на художника Димитър Хинков.

Николай Майсторов
14 май 2013 г.

изкуство,  думи

Димитър Хинков - Фигура
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ДИМИТЪР ТОНЧЕВ С ЮБИЛЕЙНА 
ИЗЛОЖБА В БУРГАС

Ако вярвах достатъчно в доказателствата на съзвездията, бих си обяснил моята склон-
ност да ценя изкуството на Димитър Тончев с обстоятелството, че сме родени на една и 
съща дата, а освен това и двамата сме от Айтос. Но тъй като съм скептичен към суевери-
ята, предпочитам да търся причината в характеристиките на самата му живопис, която 
открих още като студент в началото на 60-те години – един бурен период в развитието 
на нашето изкуство. И в дейността си като оперативен художествен критик не съм про-
пускал да отбележа неговите изяви на изложбите в Бургас и София.

Тончев работи главно в два жанра – пейзажа и портрета. Това, което обединява произве-
денията му, е концентрацията на усилието да разкрие обекта – природа, цивилизация, чо-
век. Конкретиката и външната прилика не го задоволяват, той винаги се стреми да „опоз-
нае”, да изяви своето възприятие на природния момент и да влезе във вътрешния свят 
на портретувания. Живописната му техника отразява напрежението от тази борба да 
„усвои” мотива или образа. Изключително материалната мазка, кресчендото на цвета, ко-
лоритните контрасти внушават повишено емоционално състояние, въвеждат и зрителя 
в неговото усещане и преживяване в процеса на превръщане на природата в културен про-
дукт – картина. Изображението е вече претворена действителност, то става паралелен 
свят. Показателно е, че художникът рядко избира панорамната гледна точка. В рамките на 
платното е затворен обикновено скромен отрязък от природата, а понякога художникът 
толкова се приближава до нея, че сякаш иска да влезе в мотива. Безкраят на морето не е по-
просторен от планинското било и не по-малко уютен от купчината стари къщи. Защото 
гледката е минала през отношението на твореца към природата – тя е винаги извор на 
различни състояния и настроения, а не просто „красива гледка”. Именно поради това есен-
ните дървета са още по-цветни, морската шир – още по-синя, а мазката още по-плътна.

Портретът е трудна област, той изисква вникване в чуждия характер, в друга душев-
ност. Това предполага или спазването на дистанция от модела, или, напротив, опит за от-
ъждествяване с него. Димитър Тончев избира втория път, той не може да бъде безразличен. 
И ранният портрет на Георги Баев – Джурлата, е показателен в това отношение. Уловен 
в характерна поза, както винаги потънал в себе си, нарисуван върху един неутрален фон, 
сякаш взет от неговите картини, големият представител на бургаската група на худож-
ниците не позира, а живее. Женските портрети съчетават изящество на пропорциите с 
вътрешна вглъбеност.

Тук се срещаме с една друга черта от същността на автора – неговата склонност да 
търси корените на нещата, философската му настройка. Тази линия пробива в „Ателие”, 
където предметите се превръщат в атрибути, символизиращи по-мащабни категории 
– стенният часовник безмилостно отмерва времето, гипсовата маска на силен предава 
двойствеността на човешката природа, конструктивността на интериора доминира над 
„реалистичността” на малкия пейзаж, поставен на статива. Дори в портретите намират 
място редица конструктивни елементи, сред които шахматният „орнамент” заема важно 
място, наред с вертикалите и мрежите. Сблъсъкът между природа и цивилизация, който 
занимава художника, намира пряк израз в индустриалния гигант –Нефтокомбината. Сама по 
себе си сложната промишлена конструкция предоставя импулс за разсъждения и за промяна 
на живописната идеология. Тук преобладават правите линии, дъги и ъгли, непознати дото-
гава в творчеството на Тончев. 

А това предполага и други правила в изграждането на картината. В редица картини съби-
рането на различни машинни елементи напомня традициите на футуристите и констру-
ктивистите от европейския и руския авангард от началото на XX в. Тази тенденция се 
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проследява дори в портрета. В тримата големи на бургаските художници (Джурлата, Кирил 
Симеонов и Ненко Токмакчиев) както образите, така и фонът са футуристично изградени. 
Това съчетание между динамика и стабилност на пластиката придава на картината силно 
внушение. Но, макар и увлечен по конструктивизма,Тончев никога не стига до стерилност 
на геометризацията и не изоставя ролята на колорита в цялостното внушение на кар-
тината. Именно наситените и вътрешно тоново разработени цветни петна оживяват 
конструктивистката композиция.

Митко скоро ще навърши 80 години, от които повече от половин век са отдадени на 
изкуството, на интересите му в различни културни области, на преподаване, общуване, 
размисли за философските проблеми на нашето време. Остава му да продължи по пътя, 
който често е обект на неговите картини – пътя към себеразкриването.

Иван Маразов 
Изложбата на Димитър Тончев е в залата на Дружеството 

на бургаските художници до 29 юни
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ИЗЯЩЕСТВО, ВИРТУОЗЕН 
РАЗКАЗ И ОЩЕ НЕЩО... 

Галерия „Арте” представи Ясен Гюзелев с оригиналите на илюс-
трациите за книгата „Баскервилското куче” от Артьр Конан 
Доил на испанското издателство Vicens Vives, Barcelona. 

Ясен Гюзелев за пореден път демонстрира своето майстор-
ство с една камерна като звучене и могъща като присъствие 
изложба. Художникът илюстратор представя „Баскервилското 
куче” по начин, който транскрибира адекватно, артистично и 
в същото време с ярко изявена авторска физиономия произведе-
нието на Артър Конан Дойл. 

Гюзелев притежава дарба да потапя в атмосферата на про-
изведението. Лично аз нямах нужда изобщо от словото, за да 
„прочета” действието. Всички са чели произведението на Ко-
нан Дойл. Самата подредба на изложбата също предразполага 
към прочит. Рисунките са подредени в хода на повествование-
то и така зрителят се увлича в пространството на романа и 
потъва в атмосферата на събитията. 

При прехода между двете зали има предствавено резюме-ле-
генда с цел по-добра ориентация и възприемане на всичко с един поглед.

Илюстрациите на Гюзелев въздействат самодостатъчно - те успяват ярко да отразят 
разказа, да разкажат историята, да я уплътнят и направят образно впечатляваща. 

Принципно Ясен Гюзелев не разчита на помпозни средства. Неговите произведения се 
отличават с пестеливост с цел да се изяви виртуозното владеене на рисунката. Синте-
тични като изразителност, разработени детайлно с почти педантична изчерпателност, 
неговите образи носят преди всичко характер. Той до такава степен умее да се потопи в 
атмосферата на книгата, която илюстрира, да намери онези тънки нюанси, които да го 
отведат към образната конкретност и спецификата на всеки един от героите, че като ху-
дожник Гюзелев има много лица. Той може да овеществи добър или лош герой, да илюстрира 
приказка, поема, пиеса или роман, да се огледа в миналото или съвремието със забележител-
на адаптивност.

Той не превежда словото в образи, той го овеществява и одушевява. Четенето с Ясен 
Гюзелев е забавно, интригуващо, емоционално, изтънчено и много респектиращо. При него 
ръкотворното е водещо и именно тази ръкотворност, доведена до виртуозност, го прави 
уникален за родната и европейската арт сцена. 

Изложбата излъчва изтънченост, ритъм, умение за акцентиране, изящество. Всяка рисун-
ка носи някакво особено спокойствие на своето създаване, но и напрегнато очакване, което 
се крие в спецификата на самия роман. 

Ясен Гюзелев не просто илюстрира. Той с образи разказва така, че доминира над текста. 
Неговите произведения акумулират спецификата на словото и излъчват максимално коли-
чество информация - на ниво образ, разказ, символ, емоция. Гюзелев разбива статуквото 
на властващата унифицираща технологичност при илюстрирането на издания. Неговите 
произведения носят чистата ръкотворност и издават майсторството на своя създател, 
който нито за миг не се поколебава да се прикрие зад компютърните ефекти, зад улеснени-
ята, предложени от техниката, или зад удобното печелене на време. Той инвестира толко-
ва, колкото е нужно, в една илюстрация, за да живее в синхрон със себе си и да остави във 
всеки елемент късче от душата си.

Даниела Чулова-Маркова
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА 
ХАРТИЕНОТО ИЗКУСТВО В СОФИЯ, 
24 АПРИЛ – 2 ЮНИ 2013 

Феерия от завладяващи цветове, изтънчени форми и смели трансформации се оказа 
тазгодишното издание на „София хартиен арт фест“ на фондация „Аматерас“. В много 
столични галерии наши и чуждестранни автори представиха свои проекти (живопис, 
графика, скулптура, сценография, текстил, плакат, мода, видео и интерактивни инста-
лации, пърформанси, уъркшопи), свързани с хартията:

1. За пети пореден път галерия „Арт Алея“ (постоянен партньор на фондацията по 
проекта) е домакин на Международната изложба конкурс за хартиено изкуство малък 
формат. До настоящия момент в рамките на този проект проекта са показани произ-
ведения на над 400 автори от 35 държави. Наградата за български автор тази година 
получи Лаура Димитрова. 

2.Експозицията в Софийската градска художествена галерия – „Послания от светлина“, 
съдържа произведения на 13 творци от Австрия, Австралия, Аржентина, Германия, Ко-
рея, Полша, Франция, Холандия, Швейцария, Япония, голяма част от тях членове на све-
товната асоциация на авторите, работещи с хартия – IAPMA. Хелене Чахер (Германия), 
която е дългогодишен председател на асоциацията, предложи на нашите зрители осо-
бено изразителна геометрична композиция „Огледалце, огледалце”, изградена от еднакви 
правоъгълни листове бяла ръчна хартия и златни квадрати.

3. В навечерието на фестивала свежото, нестандартно и иновативно пространство 
на СОХО (Софийска холистична коуъркинг компания, ул. „Искър” 4) стана арена на цветен 
карнавал, изпълнен с музика, прожекции, изложба и ревю. Участие взеха студентите от 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

4. В галерия „Академия“ преподавателите и студентите от Националната художест-
вена академия подготвиха специална програма, наречена „Превъплъщението на харти-
ята“, с включени обща изложба, интерактивна инсталация на групата „DAMA-12“ (Ангел 
Чобанов, Боряна Чернева, Илияна Кънчева, Радостина Тодорова) и пърформанс на студен-
ти от специалност „Мода“ с ръководител доц. д-р Яна Костадинова. 

5. Националният исторически музей приюти изложбата „Изкуството на ръчната кни-
га от цял свят”, където видяхме и произведения на българските художнички Красимира 
Дренска, Цвета Петрова, Кристина Якимова – възпитанички на специалност „Изобрази-
телно изкуство” към СУ „Св. Климент Охридски”.

6. Представителна селекция от творби на 40 изтъкнати наши художници (Михаела 
Пъдева, Мария Златанова, Анна Бояджиева, Десислава Денева, Симеон Панайотов, Лаура 
Димитрова и др.), използващи хартията в своето изкуство, беше подредена на тре-
тия етаж в галерията на СБХ на „Шипка” 6. Изложбата, озаглавена „Българско хартиено 
изкуство“, е родната интерпретация на много от използваните днес традиционни или 
съвременни художествени техники на работата с хартия, пречупени през призмата на 
националното ни светоусещане и душевност.

7. Известни със своите силни традиции и високи постижения в тази област, худож-
ниците от далекоизточните държави Япония, Корея, Китай, Малайзия, Индия и Тайван 
откриха изложби в галерия „Финес“ (придружени с демонстрация на калиграфско писмо – 
Кихачиро Нишиура, Япония) и в галерия „Мазда“ (японско хартиено изкуство, придружена 
отново с демонстрация на калиграфия). Особено впечатление направиха двете уникални 
пана от ръчна хартия на Ацуми Мурата (Япония), инсталацията на Аяко Абе (Япония), 
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както и произведенията на Кумой Яджима (Япония), изработени с помощта на метални 
фини нишки, облечени в ръчна японска хартия.

8. Експозицията „Хартиена скулптура“, разположена в Центъра за култура и дебат 
„Червената къща – Андрей Николов“, бе парад на нестандартните идеи и иновацион-
ните технологии в изкуството. Творчеството на автори от Япония, Корея и Холандия 
се съчетава с това на българските им колеги по един поетичен и триизмерно осезаем 
начин. Михаил Артамонцев, Силвия Артамонцева и Велика Прахова също бяха сред учас-
тниците в тази изложба.

9. В три галерии („Икар“, „Арт център Алтера“ и „Арт център Форум“) бяха изложени 
художествени произведения от хартия на автори от европейски държави. Изключител-
но разнообразни по отношение на творческите си търсения, сюжета и техническото 
изпълнение,Чармиън Полак (Англия), Катрин Дардел (Швейцария), Маргарета Манервик 
(Швеция), Кейт Скйернинг (Дания), Лииса Малкамо (Финландия), Кирсти Гротмол (Норве-
гия), Рагхидур Стефансдотир (Исландия) смело експериментират с всякакви видове хар-
тия - обикновена, индустриална, рециклирана, най-фина ръчна хартия и дори хартиени 
продукти от съвременния бит.

И накрая, но не на последно място по важност, следва да отбележим и самостоятелни-
те изяви на Ян Мержичка (Чехия), графичен дизайнер и преподавател в Пражката филмо-
ва академия, с изложбата „Механика на тълпата“, открита в Чешкия културен център; 
на Ина Дамянова с „На ръба“ във „Фабрика 126“ и на Данаил Кондиков с „Неизказано“ в 
галерия „Артамонцев“.

Третото издание на „София хартиен арт фест“ на фондация „Аматерас“ и тази година 
поднесе на софийската публика очаквано интересни събития. Единствен по рода си в 
цяла Европа, фестивалът има многофункционална насоченост, давайки възможност за 
поредна изява на древните традиции и на съвременните иновации, на провокацията и 
на експеримента в хартиените фантазии на творците от цял свят.

Румяна Александрова

изкуство,  думи

Изложбата на Шипка 6



СБХ бюлетин брой
05/2013

22

ХРИСТО СТЕФАНОВ – 
ОТ АТЕЛИЕТО ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА 

Ще върна лентата назад. През 1999 г. за мен като историк на изкуството и като човек беше 
същинско удоволствие да се запозная с Христо Стефанов. Много от колегите ми го познават от 
повече време, но за мен това познанство очерта в представите ми цели епохи и дефинира образа 
на един необикновен човек и изключителен творец. Христо Стефанов е художник със забележи-
телна култура, с изтънчено възпитание и удивителна способност да облече видяното еднакво 
добре в думи и в образи. Картините му увличат, респектират, карат те да мислиш, а разказите 
му очароват, пренасят в различни земи и култури, които впоследствие виждаш как изплуват от 
картини и стенописи.

За изложба като настоящата никак не се пише лесно. Тя е ретроспективна като характер. 
Макар и с малко закъснение, тя отбелязва 80-годишния юбилей на художника. В нея се откриват 
емблематични творби от различни десетилетия, тя е своеобразен прочит на едно творчество - 
от повече от пет десетилетия. Анализи на отделни творби са безсмислени. Изложбата носи духа 
на ателието на художника, носи цялостното присъствие на неговия творчески дух.

Често пъти името на Христо Стефанов се свързва с пловдивската група, събрала автори като 
Йоан Левиев, Димитър Киров, Енчо Пиронков и Георги Божилов-Слона. Завършили образованието 
си в Художествената академия почти синхронно и принадлежащи към артистичната атмосфера 
на град Пловдив, в началото на 60-те години те сплотяват усилия, търсейки пътя към новото 
и различното. Приятелството им преминава в творческо сътрудничество, което постепенно 
утвърждава словосъчетанието пловдивска група. Редом с аналогични творчески търсения и пла-
стически сходства, един от най-силните фактори, подкрепящи разглеждането им като група, е 
личното им осъзнаване като общност и творчески кръг. 

Христо Стефанов ярко се откроява като артистично присъствие не само в групата, но и 
в българското изкуство. Създал картини, стенописи, мозайки, рисунки, графики и сценографии, 
той е своеобразно явление на художествената ни сцена. С какво се отличава той? С виждане, с 
интересен асоциативно-символен  поглед, с разнообразен подход, подчинен на рационалното ин-
терпретиране и майсторско владеене на форма и пространство. Той е въплъщение на “интелек-
туалния” тип художник. Той рядко разчита на чистата емоция, на необузданото, хаотично арт 
преживяване. При него всичко е усмислено, уплътнено от познания, от интелектуални натрупва-
ния, които правят всеки детайл, създаден от него, дълбок, закономерен, концептуално обоснован.

В тази експозиция на Христо Стефанов откривам следните репери - съотнасяне на традиция и 
модерност,  пространството като територия на философски търсения на формално и смислово 
ниво, игра на образи и знаци, отворена, динамична комуникация. Чрез пластове от първични и 
привнесени значения във всяко десетилетие Христо Стефанов създава семантична мозайка. За 
нейния прочит помага селекцията на куратора Филип Зидаров, който реконструира един твор-
чески път, открит в ателието. 

Христо Стефанов съчетава съзнание за историчност, пространствена игра, разрушаване 
на очаквана структура с цел изграждане на нова. Подобно на “малките  историйки”, присъщи 
на постмодернизма, които разкъсват монопола на големите наративи, платната му създават 
впечатление за единно “фрагментирано” цяло. Христо Стефанов през целия си творчески път 
се вълнува от границата между реалното и изобразеното. В произведенията си той съчетава 
динамичен тип взаимодействие - образ-среда-зрител. Христо Стефанов умее да интерпретира 
традицията. Той успява да я въплъти в пластични решения, в тематичен репертоар, насочен към 
история, регионална принадлежност, национален идеал, в приемственост. Художникът обичайно 
използва традиционни средства за предаване на една идея, но с ново значение, с нов визуален и 
смислов код. Така всеки елемент от еклектичното пространство е знак за единство. Напълно в 

изкуство,  думи



СБХ бюлетинброй
05/2013

23

духа на постмодернизма той умее да трансформира, да играе със смисъла, да поражда асоциации, 
да разказва и да загатва.  

Творчеството на Христо Стефанов е богато, многообразно, а биографията му е изпълнена с 
невероятни преживявания, артистични контакти, световни професионални изяви. Всичко това 
го прави един от колосите на българското изкуство, а изложбата се превръща в артефакт, кой-
то трябва да бъде видян.

Даниела Чулова-Маркова
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ИЗЛОЖБА КЕРАМИКА НА
ХРИСТО ЙОНКОВ 

Името на Христо Йонков се свързва основно със създаването, организирането и налага-
нето на единствения по рода си пленер по съвременна керамика - „Арт керамика“, който се 
провежда в продължение на 19 години в Троян.

Учениuк  на проф. Венко Колев, Христо Йонков е художник с индивидуален и разпознаваем 
стил. След множество участия в чужбина през последните години ( Международно биенале 
за керамика, Шанхай, 2010, Европейски керамичен контекст, Борнхолм, Дания, 2010, Между-
народен пленер на съвременна керамика, Сарагоса, Испания, 2012, и др.) авторът представя 
самостоятелна изложба в София, която е един завършен етап на пластичните му търсения 
през годините, изразени в уникален личен стил и изграден почерк.  

Христо Йонков е автор с пластична чувствителност и мощна, като изграждане и при-
съствие форма.

Произведенията му са изпълнени с много енергия, дълбока символика и непринудена и из-
пълнена с  живот пластика. „Във всяко едно от тях аз отпечатвам ръцете си и оставям по 
нещо от себе си“ – споделя авторът.

Усещането за сила и вечност е подкрепено и от различните видове глина и комбиниране-
то на опушени тъмни и по-светли нюанси и преливания, създадени изцяло от нагласата и 
емоцията за свобода и неограниченост, която художникът изразява главно чрез фактурата 
на материала и изграждането и формообразуването на керамичната творба.

Пластичните обекти в изложбата на Христо Йонков въздействат като визуални знаци, 
които ни препращат към усещането за нещо древно, непреходно и много истинско. 

Изложба на автора с творби от последните четири месеца се състоя от 4 до 18 юни в 
галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6.

Диана Драганова - Щир
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В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ“
На 11 юли 2013 г. в галерия „Арте” бе открита 

изложба, събрала под темата на пейзажа две от 
най-ярките и интересни съвременни личности 
в българската живопис. Художничките Калина 
Тасева и Десислава Минчева са майка и дъщеря, 
а представянето им за първи път една до дру-
га показва в пълна степен, че талантът може 
да действа като обединителна над-категория, 
защото колкото двете художнички са различни 
в изразните си средства и в емоциите, които 
стоят в основата на живописните им търсе-
ния, толкова те са и равностойни. 

 Галерия „Арте” предлага на почитателите 
на тихото, съзвучно и едновременно с това 

драматично вълнуващо изкуство на Калина Тасева да видят последните работи на худож-
ничката, създадени специално за пространството на галерията. Дългият творчески път на 
изявения майстор на портрета и голямоформатни фигуративни исторически композиции е 
определен от продиктувана отвътре необходимост да следва собствени принципи в живо-
писната материя, които неотклонно следва във времето и в последните години ювелирно 
и синтезирано вмества и в по-малкия формат.

 Десислава Минчева представя пейзажи, вдъхновени от природата на Китай, и портре-
ти, създадени през последните месеци. 

Наситеното и интензивно, поетично изящество в пейзажите на Калина Тасева и филигран-
ната мелодичност в работите на Десислава Минчева са истинско събитие за ценителите.

Галина Декова* * *
КАЛИНА ТАСЕВА НА 86
Преди повече от половин век, когато подготвяла композицията „Левски пред турския 

съд”, в Шумен, пред Томбул джамия, Калина Тасева срещнала няколко турци с „характерни 
лица”. Били тихи, достолепни хора над средна възраст. Тя рисувала, а те позирали между 
приказките, но колкото с любопитство, толкова и с респект. Накрая един от моделите, 
най-старият и важен, вероятно ходжата, се харесал, харесал и художничката и извадил от-
някъде един орех. Дал й го. И така я отвел. До прага. До прага на Храма.

Един орех, непреднамерен жест на симпатия и благодарност. Един орех, ритуален поклон 
пред Красотата и Истината. 

Отдавна са изчезнали този орехи в българските земи и времена. В литература се превър-
нали, казват, ама и това не е сигурно. 

Дълго не ги виждах, а те току-пред очите ми. Пет малки, търкулнати, разпилени уж слу-
чайно орехчета в „Натюрморт със сини шишета”, рисуван от Калина Тасева през 2004 г., 
точно петдесет и една години след „Левски”. Картина с памет за европейска живописна 
традиция  и с категорична смелост за автентично себеотстояване в нея. Пет малки ка-
фяви петна в нищото на бялото, приковали в ясен мащаб всички обеми, красиви в своята 
неразкрасеност, усмиряващи изблика на червеното и синьото, носещи белезите на онази ос-
тра чувствителност и състрадателна човечност, озарили това платно, а и цялото твор-
чество на Калина Тасева.

Може още за тях. Но друго е важно. Пет са те. И има за всеки. Те са благосклонността на 
художника към нас, към всеки, за да прозрем живописта. Те са милостта и дарът да бъдем 
отведени и явени. На прага.

Честито! И благодаря, госпожо Тасева!
Добромир Колев
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РОМАНТИЧНИ РАЗХОДКИ С 
ЛОРА МАРИНОВА 

От 31 май до 21 юни Арт галерия „Ларго“ 
във Варна представя варненската худож-
ничка Лора Маринова. След участието й в 
сборна изложба на фамилията Маринови и 
след самостоятелната й изява през 2011 г. 
това е третата изложба на Лора в „Лар-
го”. В двайсетината живописни платна, 
включени в „Романтични разходки”, зри-
телите могат да видят една позитивна, 
усмихната и вдъхновена Лора Маринова. 
Носталгичните и минорните теми са ос-
танали в миналото, картините искрят 
от светлина и топли багри, темите са 
любимите на художничката – импреси-
онистични пейзажи от морската градина 
и сцени и етюди от различни оперни и те-
атрални постановки. 

Настоящата изложба бе открита в 
навечерието на 60-ия рожден ден на вар-
ненската художничка. Никой не би го пред-
положил, гледайки свежата, елегантна и 
красива жена пред себе си. Освен младеж-
ката фигура Лора е съхранила свежестта 
на чувствата, еуфорията на твореца от 
заобикалящата го красота. А тези свежи 
емоции са изразени върху платното със за-
маха и умелата ръка на все пак зрял автор, 
с майсторството на наследничка на велик 
художник, със самочувствието на творец, 
овладял най-тънките умения на този тру-
ден занаят. 

Дъщерята на известния варненски художник Янко Маринов печели своите почитатели 
през годините с нежния си, импресионистичен рисунък, брилянтна палитра и естетските 
и добре подбрани теми в картините си. „Романтичните разходки” се случват в парка, в 
любимата Морска градина, но и в балната зала или в малките улички на Кайро, които худож-
ничката е кръстосвала преди 15 години. 

Като изтъкнат български импресионист Лора представя няколко пейзажа, изцяло изгра-
дени върху играта на светлината и сянката, с много едри мазки, някои от тях рисувани 
буквално на един дъх. Откриваме любимите цветове на художничката – всички нюанси на 
зелено, лилаво, златножълто. В малкото бижу, наречено „Светлина и сянка”, една слънчева 
пътека ни повежда напред под сводовете на дърветата. Голямоформатното платно „Край 
езерото” ни потапя в красотата и романтиката на разходката в парка в летния следобед. 
Различните сезони придават различна красота на парка, играта на светлината е различна. 
Затова и Лора не подминава чара на пролетта в „Пролет в градината”. А багрите на есен-
та блестят с цялата им пищност и яркост в „Есенна лоза”. 
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И в тази изложба присъстват любимите на авторката етюди от театрални и оперни 
постановки. Почитателите на Лора познават много добре нейните балерини, които са 
любима тема в картините й. И в настоящата изложба ще се насладим на платно, в което 
дъщерята на Янко Маринов е уловила своите героини „Зад кулисите”. Красотата и изяще-
ството на моделите извикват възхищение, позите подчертават най-съкровените мигове 
на съсредоточаване и подготовка за представлението. Особено интересен акцент в из-
ложбата е триптихът „Рождения ден на инфантата”, вдъхновен от пиеса на Оскар Уайлд. 
Тъжният край на малкото джудже с разбито от младата инфанта сърце е само загатнат, но 
играта на лицата, развитието на сюжета в трите платна ни припомнят изключителните 
сценографски постижения на Лора в дългите й години работа като сценограф на Варненска-
та опера, театър и балет. 

Нели Вълчева 

НЕТЛЕННО ВРЕМЕ 
ГАЛЕРИЯ „ХАН ХАДЖИ НИКОЛИ“, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, МАЙ 2013 Г.

 „Нетленно  време“ е названието на изложба, която отбелязва 30 години от дипломи-
рането във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ на група живописци от ателието на Станислав 
Памукчиев, преподавател в университета (1979 - 1984 г.).

Извън сантимента и интимното чувство на съхранено приятелство, съпреживяно от-
кровение и артистично допускане изложбата свидетелства личното развитие и творчески 
траектории на осем художници и техния преподавател.

Преживели в младите си години с колективен патос света на изкуството, откривайки се 
за него и намирайки  своите лични проекции, днес в творческата си зрялост всички те имат 
своята реализация и видимо присъствие в съвременното българско изкуство. Като част от 
поколението, което навлезе в средата на 80-те години в художествения живот – време, в 
което българската живопис разширяваше границите си с многообразието от силно индиви-
дуализирани артикулации, тези художници утвърдиха във времето качеството на своето 
лично откритие, свой свят и поетика. Произлезли от единството на едно учебно ателие, с 
уроците за пластическия строеж на картинното пространство, днес те са в широкия диа-
пазон от фигуралност до пластично абстрастен идиом. Изтънчената естетическа чувст-
вителност на Йордан Парушев до витализма и парадоксалността на Валентин Дончевски; 
сюрреалният поетичен свят на Ирена Парашкевова до минималистичниятредукционизъм 
на Симеон Панайотов и деликатната импресивност на Антоанета Анчева; експресиите на 
Стефан Баев и Елена Парушева до иносказателността в притчите на Николай Стоев заед-

но с концептуализирания пластицизъм 
на Станислав Памукчиев – създават бо-
гатството от естетически внушения 
в тази експозиция.

Днес Станислав Памукчиев и него-
вите първи студенти от випуск 1983 
- Елена Парушева, Ирена Парашкевова, 
Антоанета Анчева, Йордан Парушев, 
Валентин Дончевски, Симеон Панайо-
тов, Стефан Баев, Николай Стоев, се съ-
бират в топлината на спомена и с въл-
нението от срещата в настоящето.

Станислав Памукчиев

изкуство,  думи
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ЕДИНАЙСТА ИЗЛОЖБА НА 
СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ 
„ИДЕНТИЧНОСТИ” НА „ШИПКА” 6 

„Идентичности” е проект на художници, които се изразяват с визуални форми, базира-
ни върху актуалните идеи и задачи в изкуството. Възприел стратегията на иронична ал-
тернатива от антиконформистки настроени автори, проектът защитава художествени 
практики, елиминирали комерсиалното изразяване в творби повече като интелектуално 
пространство за размисъл, отколкото за съзерцание.

През годините „Идентичности” се утвърди като пространство за артистична свобода 
на различни творчески индивидуалности, работещи за нормализиране на съвременното из-
куство като най-вярно отражение на нашата отворена културна идентичност.

Визуалният език иронизира потребителската социална реалност, традиционния консер-
ватизъм на посттоталитарното ни общество, инфлацията на културни ориентири или 
нагласите за реставрация от политици и псевдоинтелектуалци. Художниците създават 
изкуство с позитивно съдържание, участват в иновативните процеси, отразяват проти-
воречията и духа на времето, създават изкуство, което се развива, което има бъдеще. 
Творбите им са предизвикателство към зрителите, миксирайки с хумор различни съвремен-
ни практики.

С креативното си съзнание художниците от „Идентичности” интерпретират реалните 
обекти и символите от ежедневието в провокативни и концептуални творби.

Моделът на презентация е в широки параметри и включва от материални до ефимерни 
алтернативни практики – инсталации, асамблажи, живописни решения, обекти, монтажи, 
скулптури, конструкции, дигитализирани и принтирани фотографии, видео, пърформанси...

Художниците от „Идентичности” представят една оптимистична изложба, с творби, 
които отразяват живота, отворени са за нови открития и поставят иронични въпроси. 
Провокират интелектуално напрежение и съмнение в традиционните представи. Художни-
ците поемат рискове, създават творбите си с радост, с достъпни средства и форми от 
ежедневието.

Изложбата предлага изключително разнообразие от носители на разнообразни послания 
– експресивна работа с боята (Любен Генов, Георги Карантилски, Свилен Стефанов) или раз-
мити очертания на грамадни фрагменти, базирани върху фотографски материал (Богдан 
Александров,, Цветан Стоянов, Катерина Дюлгерова) от абстрактни внушения с редуцира-
на цветност (Христо Шапкаров, Симеон Панайотов, Явор Виделов, Асен Евтимов, Андрей 
Севдин) към монохромни фигуративни (Дора Славова, Момчил Георгиев, Злати Димов-Де-
зире, Димитър Грозданов), работа с естествени или синтетични пигменти или живопис, 
принтирана върху винил (Мартина Караиванова, Анна Покровнишка). Монтажни техники, 
колажи, радикална работа в монументален формат с тиксо и полиетилен (Дан Тенев). Асам-
блажи с банални предмети от супермаркетите (Ивайло Попов, Калин Балев, Цветан Цен-
ков, Ангел Ангелов) и иронични обекти (Добромир Иван, Любен Костов, Георги Георгиев, 
Кирил Апостолов, Ангел Илчев), присвоявания или пародийно имитиране, заемки, цитати, 
гротескни деформации на образи с въображение и чувство за хумор (Злати Димов-Дезире). 
Инсталации, конструкции като метафори на делничните ни тревоги (Ангел Ангелов, Орлин 
Дворянов, Ивайло Попов, Десислава Морозова, Радка Йорданова, Мария Евтимова) – скромни 
индустриални продукти или перфектно завършени до блясък, гротескно уголемени детайли 
(Иван Влъчков Иванов, Петър Даскалов).
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Внушения за игра с наратива и медийни практики, фотографии и видеозаписи от пърфор-
манси (Силвия Лазарова, Георги Георгиев), кадри, подобни на риалити шоу (Ралица Игнатова), 
автентични карти за навигация (Елена Панайотова), шаржови заемки от комикси или ани-
мацията и автентичното излъчване на ръчната хартия (Геновева Рогова).

Художниците от „Идентичности” работят в изключително широк кръг от визуални 
практики, изразни средства, форми на въздействие и технологии, разкриващи менталната 
природа на съвременното изкуство като активна рефлексия на действителността.

Тази изложба е културно събитие не само с броя на участващите художници, а преди всич-
ко с високото качество на творбите и свободата на изразяване.

В единайсетата изложба на съвременни форми „Идентичности” участваха 37 художници 
с 82 творби. Първата изложба е организирана през 2004 г. в град Дупница. През 2007 г. е 
издаден каталог и CD. През 2008 г. изложбата е реализирана в София, в галерията на СБХ на 
„Шипка” 6. Организаторите на „Идентичности” оказват своята благодарност към худож-
ниците, дарявали свои творби за фонда на бъдещата галерия: Ангел Ангелов, Горан Ангелов, 
Кирил Апостолов, Свилен Стефанов, Радка Йорданова, Петер Цанев, Ивайло Попов, Геновева 
Рогова, Георги Георгиев, Андрей Севдин, Злати Димов-Дезире, Орлин Дворянов, Богдан Алек-
сандров, Цветанка Христова.

Даряваните творби и бъдещото обогатяване на фонда на галерията ние приемаме като 
перспективна база „Идентичности” да се развие в биенале на съвремененните форми и гале-
рия за съвременно изкуство в Дупница.

Организаторите смятат и занапред да утвърждават чрез „Идентичности” новите идеи 
в изкуството, нови практики и автори за нормализиране на националната арт сцена.

Ивайло Попов, куратор
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„ДА ЗАПИШЕШ ЖИВОТА” 
ИЗЛОЖБА НА РОСЕН РАШЕВ – РОШПАКА В ГАЛЕРИЯ 1908

 Познатият със специфичен, причудлив артистичен стил Росен Рашев – Рошпака отново 
ни радва с нова интересна изложба. „Да запишеш живота” - така художникът именува сво-
ето последно представяне пред софийска публика в Галерия 1908. Като основна отправна 
точка за изложбата художникът представя своето възхищение от красотата и загадъч-
ността на древните рунически знаци и символи. Росен свързва и интуитивно пресъздава 
цялата своя образност, целия свой жизнен свят, всичко запаметено от детството, всички 
странни и вълшебни образи от родната Бешовица в последния си проект.

Той „записва” сякаш и невъзможното. През картините му ни гледат типичните негови 
същества, вплетени сякаш неподвластни на време и пространство. Авторът търси връз-
ката образ–текст–писменост, като ни въвлича в своя неповторим стил на претворяване. 

     Ето какво пише самият автор в преслиста на изложбата;
„... Започнах с всички тези знаци и лабиринти да създавам текст-рисунка. Идеята е платно-

то да изглежда досущ като „лабиринтите на живота”, в него всички се лутаме, някои бързо 
откриват посланията, други отделят време и енергия, за да разгадаят своето предназначе-
ние, за трети това е основен път по житейския калдаръм...”

     Росен Рашев – Рошпака предлага един свой „запис хронология”, един свой позитивен 
прочит и преразказ на невидимата за мнозина магия около нас, която ние не забелязваме 
и някак пропускаме между работа, ангажименти, разочарования и проблеми. „Да запишеш 
живота” носи свое многостранно жизнеутвърждаващо послание, а разчитането му може 
да е предпоставка за преоткриване на забравени или неосъзнавани лични артистични или 
съкровенни територии...

Николай Маринов

изкуство,  думи

Росен Рашев 



СБХ бюлетинброй
05/2013

31

STUDENTS FEAT. PROFESSORS  
ИЗЛОЖБА НА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“, 
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 Съвместните художествени изяви на университетски преподаватели с техните бивши 
или настоящи възпитаници винаги са подходящ момент за равносметка от постигнатите 
през годините резултати в обучението, професионалното израстване и реализацията на 
младото ни творческо поколение.

Тази година общата изложба на преподавателите и студентите от специалност „Изоб-
разително изкуство“ към СУ „Св. Климент Охридски“, открита на 7 май в столичната гале-
рия „Дебют“, съвпадна с провеждането на международния фестивал на хартиеното изку-
ство, организиран от фондация „Аматерас“. Въпреки неизбежните различия във възрастта, 
светогледа и техническото изпълнение, произведенията на представилите се участници 
въздействат като едно цяло, създават цялостен поглед върху сериозните постижения на 
тази школа. Заедно със своите преподаватели – проф. д-р Стефан Алтъков, проф. Буян Фил-
чев, проф. д-р Орлин Дворянов, проф. д-р Бисера Вълева, доц. д-р Анна Цоловска, доц. Лаура 
Димитрова, в изложбата се включиха и Красимира Дренска, Цвета Петрова, Александър Бай-
тошев (докторанти), Кристина Якимова, Виолета Апостолова (бивши възпитаници), Сил-
вия Аначкова, Юлиян Найденов, Евелина Банкова, Красимир Костов (настоящи студенти).

В рамките на Международното биенале на хартиеното изкуство, особено признание за 
високото ниво на теоретичната (цветознание, обща история на изкуството, педагогика и 
методика на обучението по изобразително изкуство) и практическата (живопис, графика, 
скулптура, приложни изкуства) подготовка са успешните творчески изяви на Красимира 
Дренска (в Петата международна изложба на хартиеното изкуство в малък формат, гале-
рия „Арт Алея”, в изложбата Изкуството на ръчно изработената книга от цял свят в НИМ 
и в изложбата „Българско хартиено изкуство” “Шипка” 6), Цвета Петрова (в споменатите 
изложби в НИМ и на “Шипка” 6) и Кристина Якимова (в НИМ). На Петата международна 
изложба на хартиеното изкуство в малък формат, галерия “Арт Алея”, тяхната преподава-
телка, доц. Лаура Димитрова, получи наградата за български автор.

Като инициатива съвместното представяне на преподавателите и студентите от 
специалност „Изоб-
разително изкуство“ 
към СУ „Св. Климент 
Охридски“ е колкото 
тривиално, толкова 
и провокативно. За 
младите ни художници 
обаче оттук започва 
истинският живот в 
изкуството – по пътя 
на творческия пламък, 
на съревнованието и 
на надеждата. Време-
то на мечти, различни 
от тези в студентско-
то ателие.

Румяна Александрова

Лаура Димитрова – Пътуване към земята 
Красимира Дренска – Дух и материя (в карето) 
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110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА СТОЯН СОТИРОВ  

 Изложбата, посветена на 110-годишнината на Стоян 
Сотиров (1903-1984 г.) (в галерия София прес, 21 май – 20 
юни 2013 – бел. ред.), е поредна среща с творчеството 
на един автор, който има важен принос и е оставил зна-
чителна следа в българското изкуство за дълъг период 
от време. Присъствието му в продължение на повече от 
половин век на художествената сцена в страната се ре-
ализира на фона на съдбовни промени, на превратности 
и обрати, често пъти с драматичен характер, които 
неминуемо рефлектират и върху художествената прак-
тика. Поляризацията на съвременните оценки за качест-
вата, характеристиките и реалните измерения на тези 
драстично различни периоди и исторически епизоди съз-
дава кръг от проблеми, чието интерпретиране и нов 
прочит очевидно предстоят. Впрочем неизбежно това 
се отнася с не по-малка значимост и за историята на из-
куството, която също жалонира своето присъствие в 
тези години. Оттук и съвсем естественото изискване 
за ново осмисляне на тази материя, което означава не 
само препрочитане и нови интерпретации на установе-

ното, но и опити за откриване на нови факти, създаване на възможности за уплътняване 
и обогатяване на регистъра на изследваната материя. Към това следва да се спомене още 
един феномен, който следва да се коментира по-скоро културологически, отколкото само 
изкуствоведски: това е ситуацията на много плътно, жизнено, открито и пристрастно 
ангажиране на авторите художници, работещи в периода до 1944 г., с разнообразни, често 
пъти разнопосочни политически и естетически платформи. Тази ситуация е променена още 
първите години след въпросната дата в посока на един все по-очевиден и налагащ се (с вся-
какви средства) конформизъм, а що се отнася до изключенията – житейски и на полето на 
изкуството - те очевидно генерират проблеми за своите адепти.

В измеренията на една подобна оптика творчеството на Стоян Сотиров може да се 
разгледа именно като феномен, който запазва константност по отношение на отстоявана 
позиция, пристрастност и ангажираност и именно тази характеристика в присъствието 
на художника в обществено-политическия и художествения живот го поставя в позицията 
на перманентен дискомфорт. Достътъчно е да споменем, че Стоян Сотиров е един от 
основателите на Дружеството на новите художници и е негов председател за периода 
1932-1942 г. За периода след 1944 г. битува нагласата, че Стоян Сотиров е художник, който е 
познат преди всичко със своите голямоформатни, често пъти политически силно ангажира-
ни творби. Тази визия за художника е подкрепена от едно интерпретативно поле, създаде-
но през 60-те и 70-те години, със силно политически привкус, което акцентираше основно 
върху идеологически постулати. Впрочем самият художник и неговото творчество трудно 
се побират в рамките на тези догми и това не минава без конфликти с властовите инсти-
туции независимо от ангажираността на художника. В неговия житейски път има една про-
дължителна пауза (приблизително между 1940-1960 г.), в която той не показва, а и не работи 
толкова интензивно с областта на живописта. Причината за това може да бъде открита в 
особеностите на единствената направена преживе от художника самостоятелна изложба 
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през 1978 г. Показаните на тази изложба и събрани на едно място произведения показват, 
че несъмнените модернистични влияния, на които е подвластно творчеството на Стоян 
Сотиров преди Втората световна война, продължават да се развиват и в следващите две 
десетилетия в посока търсене на здрави, сякаш инженерно конструирани монументални 
форми, едри скулптирани човешки фигури, пестелив колорит. Очевидна е близостта на 
този начин на работа с монументалната живопис, но това е констатация, която е на-
правена постфактум, когато този начин на работа вече не представлява толкова остро 
идеологическо предизвикателство. Или както обикновено става, орбитите на житейското 
и творческо движение на автора са много по-сложни, богати и многопластови... 

Тази постепенно променяща се визия за художника се допълва много успешно от излож-
бите „Непознатият Стоян Сотиров” (София, изложбена галерия „Шипка” 6, 1985 г.), както и 
от тази, посветена на неговата стогодишнина (София, изложбена галерия „Шипка” 6, 2003 
г.). Настоящата изложба също има подобна цел - да представи нови и непознати страни 
на едно творчество, което постепенно, но същевременно настойчиво разкрива сложен и 
богат вътрешен живот, колебанията, съмненията и разнопосочните търсения на неспоко-
ен творчески дух, високата степен на упорство и самодисциплина в реализацията на по-
ставена художествена задача. Изложбата е камерна като формат, защото е посветена 
именно на тези често пъти недостъпни измерения на творческия труд. В експозицията са 
показани непознати рисунки на автора (диригентът Костантин Илиев), неизвестна досега 
пейзажна живопис (серията „Балчик”) или пък малко познати камерни произведения. Зрите-
лят става съпричастен на колебателните движения на съзнанието, изправено пред естети-
чески избор, докосва се до непосредственото излъчване на рисунки и подготвителни скици 
за бъдещи творби или среща неочакваната, но парещо изразена визия на сексуалността, 
при това от автор, който досега не е демонстрирал подобна интерес към тази страна 
на човешкото битие. Всички тези произведения,  сравнително равномерно разположени 
в десетилетията, през които художникът е работил, за пореден път доказват, че Стоян 
Сотиров е автор неизменно отстояващ своето авторово кредо, своята висока степен 
на себевзискателност. Неговият път в изкуството е многомерен и пълнокръвен, сложен, 
многопосочен и неповторим.

Борис Данаилов

ПРОНИКНОВЕН ИЗРАЗИТЕЛ НА 
ПРИРОДНОТО СЪСТОЯНИЕ  

В Унгарския културен институт в София е подредена ретроспективната изложба “Вдъх-
новение от Унгария и Родопите”, посветена на 80-годишнината от рождението на Петър 
Стайков (1933 – 1990). Неговото изкуство е като родопски ствол – корените му черпеха 
сили от родната земя, снагата му беше пропита от яркия колорит на народната шевица, а 
клоните му се извисяваха, вдъхновени от достолепните измерения на природата.

Като живописец и график той беше посветил изкуството си на Родопите. Родопският 
пейзаж беше неговата съдба, предопределена още от баща му – пловдивският художник Ана-
стас Стайков, известен като един от големите откриватели и изразители на родопския 
пейзаж в изкуството ни.

Част от експозицията на Петър Стайков включва творби, създавани на пленери от Ро-
допите. Безлюдните пейзажи всъщност са изпълнени с живот, с усещане за одушевено при-
съствие. Пластичната моделировка на голите масивни скали внушава идея за органичност 
на плътните монолитни структури на формите. Със своя многопластов колорит авторът 
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постига не само обемност, но и състоянието на хар-
моничност и величественост на богатите природни 
феномени. 

В експозицията могат да се видят платна с обоб-
щаващо-декоративен характер („Алафранга”), в които 
преобладават чистите тонове и ярката интензив-
ност на багрите. В тях е намерило израз чувството 
на автора за синтез между непосредствената родоп-
ска пейзажност и живописната етнографска традиция 
от региона – поетичното въздействие на изконното 
народно изкуство, на народната носия и пъстрата ше-
вица.

Както подсказва названието на изложбата, в нея са 
включени пейзажи от Унгария, които Петър Стайков 
твори на пленери в тази страна. Пейзажи, носещи 
друг характер, на далечна и нетипична за балканския 
регион природа, чиито релефни и климатични особе-
ности, с присъщата игра на светлината, са преживени 
и пресъздадени от художника. Той е доловил и успешно 
е претворил естествения природен ритъм, който е 

очевидно по-различен от родопската пейзажна структура, постигайки изразителна експре-
сивна живопис.

Стайков посвещава голяма част от своето творчество на сценографията, затова е ред-
но да припомним, че от 1957 г., след като завършва живопис във Художествената академия 
в класа на проф. Панайот Панайотов, до края на живота си е уредник в художествената 
галерия в Смолян, а 33 години се изявява като художник проектант и сценограф в Родоп-
ския драматичен театър в Смолян. Освен че има 12 самостоятелни живописни и графични 
изложби, той оформя над 200 театрални постановки. Проектира сценография като гост-
художник в театрите в Пловдив, Хасково, Ямбол и в други градове. Създава декорите за 
„Майстори” на Рачо Стоянов (Смолян, 1958 г.), “Време разделно” от Антон Дончев Хасково, 
1974 г.), “Едит Пиаф за себе си” (Смолян, 1985 г.) и др.

Йонко БОНОВ

ИЗЛОЖБА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
ХУДОЖНИЦИ ОТ НГПИ 
„ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“  

 Гергьовден събра в Трявна, в галерията на фонд „13 века България“, настоящи и бивши пре-
подаватели от художественото училище в града – негови възпитаници, радетели и вдъх-
новители. Малката галерия оживя от цветове, форми, сенки, материал, умело съчетани в 
платната, пластиките, скулптурата. Оригинално мислене, новаторство и авангард се съби-
рат, за да разкажат за новия творчески устрем, събуден от слънцето. Една изложба, за коя-
то всякакви определения като модерна, постмодерна или авангардна са безсмислени, защо-
то различните решения и съчетаването на разнообразни техники са само прийоми, който 
отвеждат към света на твореца, към неговите метафизични преживявания, към неговата 
склонност да гледа на света с различно око, което не се съгласява с догми и концепции, с мар-
кери и етикети, с традиции и авторитети. Прекрасно е да се разхождаш сред приятели. Да 

Петър Стайков – Кули 
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проникваш в душите им чрез 
творбите, да четеш мислите 
им. Защото само споделените 
чувства са истински. Мога да 
им се доверя, защото знам, че 
това са хора, които изпит-
ват чувство за вина, защото 
разбират и съзнават своите 
грехове, които се опитват да 
изкупят. Било чрез службата си 
на учители, било с творбите 
си или с благата приказка.

Всеки от представителите 
се на изложбата художници е 
ярка, колоритна и наситена 
индивидуалност. Орфей Мин-
дов – настоящият директор 
на художественото училище 
и главен организатор за из-
ложбата, продължава да изне-
надва, да провокира зрителя 
с творби, които се запомнят, 
които представляват израз 
на търсещата му, противоре-
чива, сложна и буйна натура. В 
платната му се забелязва рязко разграничаване, скъсване с конвенционалното в изкуството. 
Той избира да върви към нов изказ и една нова, авангардна образност. Орфей Миндов про-
вокира, шокира, дебне, наблюдава и открива форми навсякъде около себе си – природата, 
културата, бита, културните и сакралните символи. За него пространството е живо; чо-
векът и създадената от него култура си взаимодействат, преплитат и чрез това създа-
ват, насищат, обемат пространството със своето присъствие. Човекът не е сам, той е 
дълбоко свързан със живата природа, нейните проявления и форми, които му влияят, карат 
го да се обръща към тях, за да се види по-добре, за да осъзнае своето място във Вселената 
и Всемира. Орфей Миндов пресъздава пластично една органична, природна геометрия, в 
която форма и цвят се хармонизират. 

Силно впечатление в изложбата прави темата за човешката обреченост и самота в 
един свят на технологии и механични изобретения. Човек е все повече сам, често самотен 
и тъжен, изоставен, неразбран и неразбиращ. В живописта на Иван Христов – Грога тези 
теми отдавна са се превърнали в централни за творчеството му. Нашите сетива опипват 
един студен, скован и бездушен свят, в който човекът е като самотно дърво и прелитащи 
тук-там птица. Сред цялата тази студенина и празнота все пак Грога казва, че има живот, 
има красота и надежда и че те са постижими. Изкуството му е едно напомняне, един дълбок 
копнеж по човека и неговата болка, живеещ в свят, изграден от бездуховни хора, граничещ 
с лудост и безумие, които ни задушават и потискат.

Цяла група пластики от дърво и метал, сред които се открояват творбите на Ангел 
Ангелов, показват сложността и взаимната обвързаност между човека и машината в мре-
жата на глобалното общество. Човек става все по-зависим от технологиите, животът 
му се опира на техническата мисъл, създаваща удобства и комфорт. Но Ангелов изящно ни 
напомня, че човекът има и друго предопределение – борбата му, страстите и смисълът на 
Кръста, който всеки от нас носи и няма как да избяга от своята истинска същност и сър-

изкуство,  думи

Орфей Миндов - Архетипи



СБХ бюлетин брой
05/2013

36

изкуство,  думи

От 15 април до 9 май в изложбена зала на 
Дружество на художниците - Бургас, ул  „Алек-
сандровска “ 22 се състоя изложба “Приложна 
графика -Бургас 2013” . В експозицията участ-
ваха 12 местни автори: Карамфила Сидерова, 
Кольо Кехайов, Константин  Костадинов, Ми-
рослава Андонова, Михаил Николов, Мартин 
Демирджиев, Митко Иванов, Невена Ангело-
ва, Петър Пецин, Пенчо Карапенчев, Рослава 
Джамбазова, Стойко Сакалиев.
Като част от културните събития на града из-
ложбата е в подкрепа на инициативата „Бургас 
– кандидат за европейска столица на култу-
рата 2019”. 

В галерия „Париж“ бе открита фотографската 
изложба на Росен Тошев  - „Проект 12“. По ду-
мите на автора проектът представлява 12 фо-
тографски изображения на модели в различна 
обстановка, изпълнени в стилистика и похва-
ти, близки до рекламната фотография. В тех-
ническо отношение това е опит за вмъкване 
на едно визуално изкуство (живопис) в друго 
(фотография). Основната идея на цялата серия 
е внушението за това, че въпреки външните 
различия човешката същност е много близка, 
подобна и сходна.“

Росен Тошев – Проект 12

цевина – душата. Човешката душа – разпъната и осакатена, но чувстваща и реална, така 
както са реални и технологиите. 

Специално внимание в изложбата заемат няколко живописни платна на Цветан Колев. 
Верен на своя стил, на многопластовата си и чувствена живопис, наситена с много образи, 
мисъл, идеи, послания, традиция, религия и бит, Цветан Колев рисува онази енергия, онзи 
живот, който тече в кръвта, който кара емоциите и хормоните на човека да бушуват. 
Светлината, слънцето и неговата живителна сила от картините на Цецо Колев ни заразя-
ват с тази жизнената енергия, която чертае калните пътища на битието. 

Румен Рачков е друг интересен художник, с авангардно мислене и новаторски дух. Той се 
вълнува и експериментира от съчетанието на форма и цвят и вмъкването на различни 
колажи. Тази модернистична изразност създава игра на петна и цветове, подлепени с  тек-
стове от стари вестници – една алюзия и фрагменти на отминал вече живот, на отли-
тащо битие. Боряна Петкова, която на изложбата представя свои рисунки с туш и перо, 
размишлява философски за еволюцията и формите, за животинското у човека, което вечно 
дреме в нас и подобно на пясъчен часовник се обръща, излиза, ламти и живее, като ни връща 
обратно в изходните нива на развитието, във времената на оскотяване и варварство. 

Празник на формата и духа. На авангардната изразност и изказ. На модерното разбиране 
за изкуство. Което все така остава човешка величина и е плод на метафизичните съмнения 
и търсения на душата. Дано това знаково за Трявна и региона културно събитие се превърне 
в традиция.  

Венелин Бараков

хроника
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Светлин Русев - именитият художник, колек-
ционер, учител, меценат и общественик, тради-
ционно отпразнува рождения си ден, 14 юни, с 
изложба. Този път – извън галерия, в специ-
ално построен временен павилион на площада 
пред Народния театър. Гостите и почитателите 
на изкуството на големия майстор в продъл-
жение на един месец ще видят картини, рису-
вани в период от 60 години, и в тях - пътя и 
промяната на едно момче през превратностите 
на израстването му. „Днес съм благодарен на 
съдбата и за изпитанията и за съмненията и за 
огорченията - за всичко онова, с което ме дари 
по пътя и предпази от фалшиви надежди“, каза 
академик Русев в откриващото си слово. 
Осемдесетгодишнината на художника се пре-
върна в културно събитие и заради други две 
изложби, организирани тайно и в негова чест с 
идеята да изненадат маестрото. 
По правилата на парти изненада художници 
от неговия приятелския кръг го сюрпризираха, 
очаквайки го в непозната до този ден излож-
бена зала. На ул. „Кирил и Методий” 24 едни от 
най-известните съвременни български автори 
са подредили своите живописни, графични и 
скулптурни творби като подарък за годиш-
нината, а ученици на Светлин през годините, 
когато той е преподавал в академията, са из-
ложили своите работи в галерия „Арт 36” на 
ул. „Славянска” 40. Изложбите могат да бъдат 
посетени до 15 юли, между 12 и 19 часа. 

От 14 до 25 май в град Кония, Турция, се про-
веде голям международен пленер по живопис. 
Участваха 62-ма автори от 28 държави от Ев-
ропа, Азия и Африка. Пленерът се организира 
от университета „Каратай” и други културни 
институции и частни лица в град Кония. Той е 
ежегоден и е една от големите културни про-
яви в града. От българска страна участваха 
Валентин Топалов и Камбер Камбер. 

Валентин Топалов – Без име

С изложбата „Златю Бояджиев и Бараците“ 
Софийската градска художествена галерия 
отбелязва 110-годишнината от рождението на 
големия художник. Тя се състои от две части 
– първата включва емблематични творби на 
Златю Бояджиев от различни периоди, а вто-
рата е посветена на приятелството му с Ва-
сил Бараков и Давид Перец, тримата извест-
ни като Бараците, и проследява както общия 
им път в изкуството, така и индивидуалното 
им развитие. Съдбата среща тримата бъдещи 
художници в Пловдив, когато правят своите 
първи стъпки в изкуството. Този път започва 
от рисуването в развалините на Куршум хан, 
от фирмата за табели, през Художествената 
академия и общата квартира в София, за да ги 
изведе по пътеките на Родопите.

Златю Бояджиев – На нивата

Галерия Le Papillon – Варна, представи излож-
ба живопис на Живко Мутафчиев. Градът е 
темата, която го вдъхновява. Един градски ху-
дожник рисува града, като място на модерност 
и традиция, в който  пост-индустриалната епоха 
отрежда особеното място на човека: осъзнаващ 
силата на своя интелектуален потенциал и съ-
щевременно белязан от усещането за самота.

Живко Мутафчиев – Градът

Изложбата “Тайните градини на...” по идея на 
художничката Миглена Александрова се пред-
ставя в залата на Дружеството на пловдивски-
те художници. Поканените 23 живописци интер-
претират романтичната и мъдра древна мета-
фора на градината като защитено за личността 
и емоциите духовно пространство. 
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На 31 май в Сапарева баня бе открита худо-
жествена галерия. Това стана възможно, след 
като пернишкият художник Васил Крапчански 
подари терен за построяването на сградата. 
Кметът на града, инж. Сашо Иванов, заедно с 
екип от общината изготвят проект и печелят 
финансиране ат Европейския съюз по програ-
ма „Развитие на селските райони”. Специални 
заслуги за успеха на проекта има проф. арх. 
Младен Мирянов.  Първата експозиция е на ху-
дожници, участвали в пленери в града, а на 
втория етаж е подредена колекция, подарена 
на галерията от Васил Крапчански. 

В галерия „Аросита” от 17 до 31 май Соня Ко-
вачева показа серия рисунки с техниката фро-
таж, инспирирани от магнетичната атмосфера 
във Вила „Валдберта” в Мюнхен. Художничката 
е била резидент във вилата, място за срещи на 
хора на изкуството. „Атмосферата там е много 
любопитна и магнетична за мен. Моята работа 
се концентрира върху орнаментите - тяхното  
многообразие и символика. В рисунките си 
търся връзката между духа на характерните 
орнаменти от различни страни и култури и 
духа на хората, които са се докосвали до тях 
през годините.” 

Соня Ковачева - Орнамент

Вдъхновена от безкрайността на истанбулски-
те пейзажи, мотиви и цветове, художничката 
Севда Потурлян представя от 11 до 25 юни в 
софийската галерия „Артамонцев” живописни 
творби – акварел.

Севда Потурлян – Пазар

Кирил Манов, член на секция „Карикатура” в 
СБХ и директор на Културно-информационния 
център в Перник, отбеляза 60-годишнината си 
с творческа среща в Регионалната библиотека 
в града. Юбилярят е автор на редица произве-
дения в областта на иконографията, плаката, 
илюстрацията, и шаржа.

Третото издание на фестивала за градско из-
куство Urban Creatures продължава през 
целия юни в София. Той се фокусира върху 
градското изкуство (urban art) и огромното 
му въздействие върху средата и хората, кои-
то я обитават.  Идеята арт срещу вандализъм 
е заложена в тронсформирането на училище 
от краен квартал от най-добрите наши графи-
ти артисти - Nasimo (Naste), Bozko, Sten, 140 
Ideas. Друга акция от фестивала е „Души в 
стените” - изрисуване на високи панелни стени 
в кв. „Хаджи Димитър”. Най-голямата изнена-
да за почитателите на това изкуство ще бъде 
възможността да наблюдават на живо работа-
та на едни от желаните и уважавани артисти в 
света - Sainer и Bezt от Etam Cru.

Etam Cru – Monkey business

Галерия „Резонанс“ представя Станислав Па-
мукчиев в изложбата му „Опуси“. Пловдив-
ската публика ще види непоказвани картини 
и рисунки (2012 г.) и пластичната инсталация 
„Делници“ (2009 г.). Произведенията от цикъла 
„Опуси“ са ново развитие на темата „Премина-
ване“, която художникът изследва повече от 
20 години. 

Галерия „Жорж Папазов” в Пловдив предста-
ви юбилейна изложба на художника Здравко 
Йончев (р. 1938 г.) - над 30 голямоформатни 
платна. Роден, израснал и творил в родния си 
град, авторът е носител на почетния знак на 
община Пловдив за цялостен принос в духов-
ния живот на града. 

хроника
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По повод празника на Ямбол – Св. Дух, Худо-
жествена галерия „Жорж Папазов” в града 
представи творби от колекцията си. Изложбата 
„Поколения” е съвместен проект на галерията 
и народната певица Бинка Добрева.

“Спомен за Христо Бараковски (1936 – 
2012)” - изложба от дърворезби и рисунки 
на известния български художник, се състоя 
в Регионалния исторически музей в Благоев-
град. Експозицията представя дърворезби от 
институциите в града и непоказвани рисунки, 
собственост на фамилия Бараковски. Предста-
вена бе и книгата на професор Венета Иванова 
за автора.

Христо Бараковски - дърворезба

Галерия „Аросита” откри ново място за пред-
ставяне на съвременно изкуство директно на 
улицата - Stick Place. Това е пръчка за окач-
ване на реклами на винил, монтирана на външ-
ната стена на галерията. Авторите ще се сменят 
всеки месец и работите им ще се виждат дено-
нощно. Първият участник е Иво Бистрички с 
„Морето, най-доброто място за...”

Иво Бистрички - Морето, най-доброто място за...

Вихрони Попнеделев и Борислав Стоев са 
сред удостоените с наградата „Златно перо”, 
връчвана в навечерието на 24 май от Classic 
FM радио и галерия „Макта” за 18-а поредна 
година за принос към българската култура и 
изкуство. Официалната церемония по връчва-
не на наградите се проведе в рамките на Евро-
пейски музикален фестивал. 

На 23 май в ХГ „Проф. Илия Петров” в Разград 
бе открита Националната изложба биенале 
„Лудогорие 2013”. Това е първото издание на 
някога традиционната изложбата след близо 
трийсетгодишно прекъсване. Възстановява-
нето на биеналето съвпада с 40-годишнината 
от конституирането на галерията в настоящата 
сграда, както и с честването на 110 години от 
рождението на художника Илия Петров. На 10 
май жури, определено от УС на СБХ, с предсе-
дател проф. Иван Узунов избра за участие в 
Лудогорие 2013 73-ма автори със 127 творби. 
Селекцията беше направена сред 250 творби 
на 120 автори. Журито определи следните на-
гради: награда за живопис – проф. Димитър 
Чолаков, награда за графика – Божидар Тонев, 
награда за скулптура – Атанас Пеев награда 
на СБХ – Валери Чакалов, награда на Минис-
терството на културата за млад автор – Калия 
Калъчева. Издаден е каталог с всички участ-
ващи творби

Награда на СБХ – Валери Чакалов
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ГЕОРГИ ЖЕКОВ /1941 – 2013/
Георги Жеков е роден в Силистра. Завършва скулптура при проф. Ненко Маров във Вели-

котърновския университет. 
Задълбочен и постоянен в търсенията си като скулптор, той се налага убедително с 

творческия си актив. 
Работил е като реставратор в Историческия музей в Силистра и е дългогодишен член 

на групата на силистренските художници.

ЕВГЕНИ КЛИНЧАРОВ /1926 - 2013/
Евгени Клинчаров е не само художник; той е изследовател на изкуството, ерудит и 

истински работник на полето на българската култура. Броени дни преди да си отиде, 
излезе и последната от трите книги на неговата антология „Пантеон. Световният ин-
телектуален елит и България”. Той видя осъществено в самия край на живота си своето 
родолюбиво дело, сложило венец и на неговия творчески път.

Евгени Клинчаров е роден в София. Завършва стенопис в Художествената академия при 
проф. Георги Богданов. Като художник работи в областта на декоративно-монументал-
ното изкуство; съществен е и неговият принос към графичната култура на българската 
книга. 

ГАЛИНА ЦАКОВА /1955 – 2013/
Галина Цакова е родена в София. 
През 1979 г. завършва пространствено оформление във ВИИИ „Николай Павлович” при 

професор Георги Петров.
Професионалният й път преминава през множество реализирани проекти в простран-

ственото оформление на изложби, музеи, панаирни щандове, магазини. 
Името на Галина Цакова дълги години се свързва с Националната художествена галерия, 

където тя работи като уредник и художник дизайнер. 

ВЛАДИМИР ГОЕВ /1925 – 2013/
Владимир Гоев е изтъкнат и оригинален творец, дал много от себе си за богатото и 

многостранно развитие на съвременното българско пластично изкуство. 
Роден е в Бургас и там завършва гимназия. Учи живопис в Художествената академия при 

проф. Дечко Узунов и се дипломира през 1952 г. 
От 1953 г. е член на СБХ и през годините е бил многократно ангажиран в управлението 

и работата на съюза.
Характерно за творчествота на Владимир Гоев е разнообразието в жанровете и високи-

те му живописни достойнства – интерес към обикновения ден, със сдържан, но много изо-
бразителен колорит. Портретите и пейзажите заемат особено място в художествените 
му търсения. Многобройните участия в национални и международни изложби му носят на-
гради и званието заслужил художник. Удостоен е с ордени и държавни награди.

От 1975 до 1985 година Владимир Гоев е директор на Националната художествена галерия. 
Оттеглил се в градчето Черноморец, пред две години той представи изтънчената си 

и деликатна живопис в ретроспективната си изложба на „Шипка” 6 по повод своята 85-го-
дишнина. Тогава академик Светлин Русев каза: „Труден характер преди всичко за самия себе 
си, Владо Гоев ни напомни, че трайните истини принадлежат на дълбочината на човешки-
те вълнения, а не на медийното надвикване.” 


