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Уважаеми колеги, 
Уведомяваме ви, че през август 2013 г. администрацията и изложбените зали на СБХ на ул. 

„Шипка” 6 ще бъдат в отпуск. Първият работен ден е 2 септември 2013 г.

Молби и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби 
в изложбените зали на СБХ през 2014 г. ще се приемат до края на месец октомври.

Материалите се предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.

СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Ав-
торите 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
 септември 2013 година

 ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
 Конкурс за пребиваване в Сите де-з-ар, Париж  
 5 – 24 септември, ет. 3 и 4, откриване - 18 ч. 

 Първа национална изложба на българския комикс 
 10 – 25 септември, ет. 1 и 2, откриване - 18 ч.    

 ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ.  “РАКОВСКИ “ 125
 „Нещо лично” - изложба скулптура на Павел Койчев
 откриване – 4 септември, 18 ч. 

 Изложба живопис на Иван Б. Иванов (представяне на книга от художника)
 откриване – 25 септември, 18 ч.

 ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
 „Съжаление и други творби” - изложба на Рут Бианко, Малта 
 откриване – 4 септември, 17.30 ч.
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ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА” 2013, ПЕРНИК
Кметовете на общините в Благоевград, Кюстендил и Перник се договориха за възстановя-

ване на зоналната изложба „Струма”. Община Перник поема домакинството на 14-то издание 
на изложбата.

РЕГЛАМЕНТ
Място – залите на Художествената галерия в гр. Перник.
Време на провеждане – 19 октомври – 19 ноември 2013 г.
Откриване – 19 октомври, 12 ч., галерия „Любен Гайдаров” в Двореца на културата в Перник.
Приемане на творбите – 12 и 13 септември, от 10 до 17 ч. в галерия „Арт салон”.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Авторите могат да представят до три творби живопис, графика, скулптура, приложно изку-

ство и една неконвенционално изкуство. Работите да бъдат във вид за експониране.
Всяка от участващите общини организира транспорта на съответните произведения.
При приемане на творбите всеки участник внася такса 10 лв. за каталог, която не се въз-

становява при евентуално отхвърляне на предложените творби.
Желателно е след журирането отпадналите от изложбата произведения да бъдат прибрани. 
Поради ограничена експозиционна площ произведенията да са в размер 1,20 м, или при-

близително 4 м за три творби.

ЕСЕНЕН САЛОН – 2013 - ДИЗАЙН ЗА ИНТЕРИОРА
СТАТУТ
1. Цел на Салона
- да се представят идеи, проекти, реализации и образци от областта на дизайна за инте-

риора
- да се създадат условия за контакт на участниците в Салона с бизнес средите и гражда-

ните
- да се стимулира публичен интерес, медийна, обществена чувствителност
и активност към естетическите проблеми на дизайна за интериора
- да се създаде възможност за творчески и критичен анализ на художествената практика 

в тази област.
1. Организатори на Салона
- водещ организатор:
Съюзът на архитектите в България - дружество „Синтез, интериор, дизайн“,
- съорганизатори:
Съюзът на българските художници,
Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост
УАСГ - катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”,
ВСУ „Черноризец Храбър” - катедра „Архитектура и урбанистика”,
НХА - катедра „Рекламен дизайн”
ВЛТУ- катедра „Интериорен дизайн”
НБУ - департамент „Дизайн”
- медийни партньори: издателство „Архимедиа”, „ Гадът медиа груп”,
вестник „Строителство имоти”.
3. Участие в Салона
Приемат се за участие автори, колективи, фирми, които желаят да представят реализирани 

интериори в последните две години, проекти за дизайн за интериора, проекти и образци за 
елементи на интериора.
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4. Начин на представяне
Табла с размери 96,5/96,5 см на твърда основа и дебелина 3-4 мм. Образци на елементи за 

интериора - реални или макети - с размери, които да се вписват в 1 кв.м.
Материалите (експонатите) се представят на организатора най-късно до 1 ноември 2013 г.
5. Такси за участие.
На основание Тарифата за използване на залите в Централния дом на СБА наемът за екс-

пониране на едно табло 96,5 / 96,5 см. е 180 лв. без ДДС, а за 1 кв.м хоризонтална площ - 250 
лв. без ДДС за времетраенето на Салона (11 дни).

Наемът се внася до 1 ноември в касата на САБ.
Членове на САБ и СБХ и студенти не заплащат наем.
Заявки за участие се представят до 21 октомври в САБ, при арх. Васил Вълчев, тел.: 02 943 

83 09, е-mail: interiora2013@abv.bg 
6. Журиране и награди
На участниците в Салона ще се присъдят награди. Тяхното определяне
ще стане от жури с представители на организатора, съорганизаторите
и медийните партньори.
Броят и видът им зависи от осигурения награден фонд.
Всички участници ще получат грамоти за участие.
7. Място и време на провеждането
Салонът ще се проведе в Централния дом на САБ, ул. „Кракра” 11, зала 1.
Откриване - 11 ноември (понеделник), 17:00 часа.
Закриване, награждаване и коктейл - 22 ноември (петък), 17:00 часа.
8. Съпътстващи мероприятия
По време на Салона ще бъдат организирани публикации, лекции и дискусии по програма, 

оповестена на откриването.
9. Организационен комитет
Организационният комитет се формира от представители на организатора и съорганизато-

рите на салона.
** Салонът се организира и провежда под патронажа на Министерството на културата 
** Мото на Салона: „Вече всичко в интериора е продукт на дизайна.”

съобщения
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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 до-
кументи, 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 двупосочен авто-
бусен 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, Гер-

мания):
- 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 3 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 КО-
МИСИЯ НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАБОТИ В КОНКУРСА. Дисквалифицират се всички, 
които не спазват регламента. 

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОЛАЖ ПЛОВДИВ 2013
СТАТУТ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националната изложба „Колаж“ се организира на всеки две години в град Пловдив, пред-

стои през септември 2013.
B националната изложба „Колаж“ могат да вземат yчacтие всички xyдoжници от България, 

пpoфecиoнaлиcти, дocтигнaли зpeлocт и твopчecки пocтижeния в изкycтвoтo нa кoлaжa и 
приемат условията на този статут. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Организатори на Национална изложба „Колаж“ Пловдив 2013 са Община Пловдив и Дру-

жеството на пловдивските художници (ДПХ), ул. „Гладстон“ 32
2. Националната изложба „Колаж“ Пловдив 2013 се организира под патронажа на кмeта нa 

града г-н Иван Тотев
3. За подготовката и организирането на изложбата се създава организационен комитет.
4. Оперативната работа се извършва от ДПХ, ул. „Гладстон“ 32
5. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира от ут-

върден бюджет.
6. Журирането на творбите за участие и определянето на наградите на Националната из-

ложба „Колаж“ Пловдив 2013 се извършва от седемчленно жури, съставено от изявени бъл-
гарски художници, изкуствовед и представител на Община Пловдив, утвърдено със заповед 
на ДПХ- Пловдив

7. Експозицията на Националната изложба „Колаж“ се подрежда в залите на ДПХ,  ул. „Глад-
стон“ 32 и галерия „Пловдив“, ул. „Авксентий Велешки“ 20 

8. Откриване на изложбата - 27.09.2013 г., 18.00 ч., в залата на ДПХ, ул. „Гладстон“ 32;  за-
криване на 20.10.2013 г.

ІІІ. НАГРАДИ:
Наградният фонд на Националната изложба „Колаж“ е 3000 лв.
І награда – 1200 лв.
ІІ награда – 1000 лв.
ІІІ награда – 800 лв.
Наградените автори получават почетен диплом. Творбите на наградените автори остават 

притежание на Община Пловдив. 
ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат xyдoжници от цялата страна, които приемат условията на този 

статут. 
2. Творбите се изпращат по куриер или се донасят на адрес:
 4000 Пловдив, Дружество на пловдивските художници, ул. „Гладстон“ 32
3. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите  до посочения адрес 

и обратно, като посочат във формуляра името на куриерската фирма.
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4. Приемат се до три творби за участие, в подходящ вид за експониране.
 - техниката и материалите са свободни
-  максималният размер на творбите да не надвишава 100 см ширина и 200 см височина. 
5. Представените творби да са авторски и собственост на автора.
6. Всеки автор да посочи продажна цена на всяка творба във левове, като се съобрази, че 

комисионата при продажба е 20%.
7. Всеки автор изпраща заедно с произведенията си:
- четливо попълнен формуляр (може да бъде изтеглен от sbhart.com)
- банкова разписка за платена такса за участие
- етикет с адрес за връщане на творбите.
8. Таксата за участие е 20 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
„Юробанк И Еф Джи България” АД
IBAN BG26BPB179241092252801
BIC BPBIBGSF – гр. Пловдив
При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.
9. Всеки участник, подписвайки формуляр, дава своето съгласие и авторско право на орга-

низаторите за промоционални цели на Националната изложба „Колаж“ Пловдив 201.3
10. Организаторите гарантират и поемат сигурността на творбите, но не носят отговорност 

за проблеми, възникнали по вина на куриерски служби.
11. Организаторите се задължават да върнат творбите на авторите в срок от два месеца 

след приключване на изложбата.
V. СРОКОВЕ:
Срок за получаване на творбите:
 28 август (дата на клеймото) - по куриер, на адрес ДПХ, ул. „Гладстон“ 32; от 26 до 28 ав-

густ, от 11 до 18 ч., в изложбената зала на ДПХ, ул. „Гладстон“ 32
30 август – журиране
27 септември, 18.00 ч. - откриване и обявяване на наградите на журито в залата на ДПХ
25 октомври - закриване на изложбата.
ЗА КОНТАКТИ
4000 Пловдив, Дружество на пловдивските художници, ул. „Гладстон“ 32
Маргарита Джарова, куратор на изложбата, тел.: 0899372009, e-mail m.djarova@abv.bg

СТАТУТ НА ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО КЕРАМИКА 
НА НГПИ „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ”, ТРОЯН
I. ЦЕЛИ: 
Реализиране на галерия за керамични пластики на открито, която да обогати естетически 

парковата и градската среда на града и създаде възможност за творческо общуване и об-
мен на идеи между автори от страната и чужбина. За целта ще бъдат поканени лектори от 
НХА, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и известни автори от чужбина. Това ще бъде своеобра-
зен учебен процес за участващите в симпозиума студенти от НХА и ученици от НГПИ „Проф. 
Венко Колев”, Троян.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Международният симпозиум по керамика се организира за първи път в град Троян. Съз-

дадените керамични произведения остават собственост на Община Троян, като се запазват 
авторските права.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Организатори на Международен симпозиум по керамика в Троян са:
Община Троян, Министерството на културата на Република България, НХА,
Великотърновският университет „Св.Св. Кирил и Методий”,
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Съюзът на българските художници и НГПИ „Проф.Венко Колев”, Троян.
2. За подготовката на симпозиума се създава организационен комитет, който се утвърж-

дава от кмета на Община Троян. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на 
симпозиума ще се финансира от утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори и 
рекламодатели.

3. Жури, утвърдено от организационния комитет и СБХ, ще селектира творбите за монтаж 
на открито в градската среда.

IV. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
Първият международен симпозиум по керамика ще се проведе от 2 до 13 септември 2013 

г. в НГПИ „Проф. В. Колев“, Троян.
V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат автори от България и чужбина, които приемат условията на 

този статут.
 VI. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОСИГУРЯВАТ:
1. Материалите, необходими за осъществяване на творческия процес – шамот, червена 

глина, ангоби, глазури и т.н.
2. Нощувки и храна на участниците за периода 2 - 13 септември 2013 г. 
3. Творческа база – ателиета и материална база на училището.
4. Монтаж на готовите произведения в присъствие на авторите.
5. Популяризиране на целите и резултатите на симпозиума.
6. Хонорар от 200 лева на всеки от лекторите в симпозиума.
VII. СРОКОВЕ:
• От 2 до 13 септември 2013 г. - творчески процес.
• До 10 декември 2013 г. - технологичен процес за изпичане и глазиране на керамиката. 
• 20 април 2014 г. - монтаж
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Да носят собствена техника и инструменти, необходими за работа.
2. Да подпишат декларация за спазване на изискванията за техническа безопасност по 

време на работа.
3. Пътните разходи са за сметка на участниците.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРА, СЛОВАКИЯ 
Конкурсът се организира от Гражданско сдружение „Прераг”, гр. Прешов, Словакия. Тази 

година темата е: „Промиване на мозъци” (Brainwashing).
 Всеки автор може да изпрати до 5 свои работи:
 – по пощата - оригинали във формат, не по-голям от А4; на обратната страна да бъдат 

написани името и адресът на автора; а на плика да бъде написано мотото на конкурса  - 
Brainwashing;  на адрес: PRERAG, združenie, Mgr. Peter Rázus, Dubová 5, 08001 PREŠOV, Slovakia

- или по електронен път, като се попълни формуляр и се прикачат снимките на творбите в 
сайта на конкурса: www.cartooneast.com/index/registration.

Наградените карикатури стават собственост на организатора.
Срок за изпращане на творбите – 30 септември 2013 г.
Международно жури ще връчи следните награди:

Първа награда 500 EUR
Втора награда 300 EUR
Трета награда 100 EUR

Вернисажът на изложбата ще бъде през октомври 2013 г. в гр. Прешов, Източна Словакия.  
За допълнителна информация може да пишете на организаторите на info@cartooneast.com. 
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КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТИКА ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС 
НА ИМЕТО НА ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА 

Тъй като обявеният по-рано конкурс не даде очаквания резултат, Изпълнителното бюро на 
СБХ и секция „Скулптура” подновяват конкурса за изработване на пластика за Национал-
ната награда за живопис на името на Владимир Димитров-Майстора:

размер – до 40 см
материал – бронз
тираж – 10 броя
Каним скулпторите, членове на СБХ, да вземат участие в конкурса, като представят:
1. Макет 1:1 или оригинал. Макетът може да бъде изработен в материал по избор на автора. 

Височина на пластиката - до 40 см.
2. Оферта за авторски хонорар и изпълнение на тираж, като общата сума не трябва да 

надхвърля 8000 лв. Избраната пластика ще бъде излята в бронз в тираж 10 бр.
Награден фонд: 
Първа награда – 1000 лв. и възлагане 
Две поощрения по 500 лв.
Срок – 22 ноември 2013 г.
Проектите се представят в СБХ, ул. „Шипка”6, Заседателна зала. Лице за контакт – Ани 

Шапкарова, тел. 02 948 37 19, 02 846 72 48.
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„ФРАГМЕНТИ – 55“ – ИЗЛОЖБА 
НА ЙОРДАН ПАРУШЕВ (1958 – 2011)

С картините в тази ретроспективна изложба (изложбена зала „Сирак Скитник“, Сливен, 
юни-юли 2013 г. – бел. ред.) преоткриваме и разпознаваме Йордан Парушев още веднъж, от-
ново, по-жив, по-откровен и истински. 

Картините... картините, свидетели на емоционалното и духовно живеене на художни-
ка – материализирано пространство на вътрешното усилие, на духовната интуиция, на 
болезненото, драматично вглеждане в задграничното, в търсенето на трансцендентен 
хоризонт.

Петдесет и пет фрагмента от живота в изкуството на Йордан. Петдесет и пет от 
стотиците пластични знаци, които той остави по траекторията на своето емоционал-
но-психично, духовно и артистично разкриване. Тази експозиция в родния град на художника 
по повод 55 години от рождението му, събира в едно пространство селекция на знакови 
произведения от различните периоди на неговото творческо съзряване. Тук са част от 
първите маслени платна с усвояване уроците на пластическото изграждане. Тук са особено 
интригуващите абстрактни рисунки и колажи от специализацията в Петербург, с открива-
нето на естетическите универсалии при срещата с големите представители на авангарда 
от началото на века. Следват картините с търсенето на автономна територия, свой 
пластичен език и поетичен свят. И зрелият период, с уникалното авторско разкриване на 
хартията като материал, с осмисляне идиоматичността на чистото пластическо изразя-
ване.

През годините Йордан Парушев следваше своя вътрешен порив за автентичност. С мно-
го работа – съвестна, ежедневна, осмисли опита на традицията, уроците на модерността 
и ги организира в силно изразена, автономна пластическа система, в свой чист и неповто-
рим авторски, поетичен и духовен свят. Истинско откритие с принос към развитието 
на процесите в новата българска живопис (колажа в частност) е работата на Йордан с 
цветна хартия, с разкриване на изключително богатите възможности на този материал, 
със сложно тонално, колоритно и структурно трептене в един широк и овладян регистър 
от пластически отношения.

Изкушен, вътрешно обвързан, вживян и вслушан в дълбокото звучене на пластическата 
материя, Йордан Парушев извлече неподозирани, тънки и деликатни естетически внуше-
ния. Многопластовото наслояване, богатото нюансиране на прозрачни, полупрозрачни и 
плътни слоеве, сложното трептене на деликатни цветни хармонии, тънко степенувани 
тоналности и фактури определят високо естетизиран художествен израз.

В процеса на изграждане конкретиката на първоначалния мотив – повод за картината, 
се разтваря в движението, на пластическите структури. Отделните фрагменти се допъл-
ват и подчиняват в единен, структурно цялостен естетически и смислово съдържателен 
текст.

Външно сдържани, отдалечени и притихнали, вътрешно наситени, картините на Йордан 
Парушев извеждат своята естетическа стойност в етичен коректив, своята пластическа 
вибрация - в емоционално и духовно движение.

От цялостния житейски и творчески актив на художник не можем да отделим изключи-
телно отдадената, сърцата работа на Йордан Парушев като учител в ХГ в Сливен и препо-
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давател във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“. Десетки негови ученици и студенти, осветени 
от професионалната му компетентност, висока артистична мярка и човешка доброта, 
носят в себе си като траен белег памет за Учителя.

Днес Данчо отново ни събира и щедро ни дарява с чистотата и топлотата на своите 
сетивно чувствени артистични преживявания и духовни прозрения. Води ни в своите тихи 
пространства, за да ни направи по-светли и добри. Изпитанието е за нас. Всеки, колкото 
може да отвори, открие и допусне в себе си.

Картините... картините, пазители на историята на един художник!

28.06.2013 г., Станислав Памукчиев

Йордан Парушев - Докосване, колаж хартия
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ПРОЦЕС ПРОСТРАНСТВО 
Тази година фестивал „Процес Пространство” в Балчик се проведе за 22-ри път. Открива-

нето бе с изложба от рисунки на Мария Джакович (Сърбия), Пенка Минчева и Димитър Гроз-
данов. Идеята на фестивала беше да срещне скулптурата и пърформанса. Петнайсетте 
участници от България, Сърбия, Швеция, САЩ, Мексико и Австралия възприеха провокаци-
ята и някои от тях отговориха с интересни концепции. Така например Куиндел Ортън от 
Австралия проведе уъркшоп и постави свой авторски пърформанс, като и в двата случая 
разказваше с движения или предизвикваше реакции, които описваха обемни предмети. От 
друга страна, Ева Зиги Барлунд от Швеция направи един вид класическа скулптура от камък. 
Нейният уъркшоп за един сравнително нов материал – Акристал, показа как различни ма-
териали и обеми могат да бъдат постигнати чрез тази безопасна, на водна основа смола. 
Джон Нортингтън (САЩ) в традиционната техника на камъка реши проблемите за рав-
новесието на различните обеми. Най-концептуален и идейно разгънат беше проектът на 
Хиларио Ортега (Мексико). Мексиканският художник направи сизифовски опит, за да докаже, 
че движението и действията са в основата на скулптурния обект. Пренасяйки, по-скоро 
търкаляйки направената пластика 12 км по променливия терен, той едновременно изигра 
пърформанса и постигна крайната фаза на скулптурата. Пума Берг (Швеция), Нина Иванова, 
Петър Ралев, Мария Иванова, Христина Бобокова, Стефан Иванов и Пенка Минчева се съсре-
доточиха върху чисто скулптурни проблеми и върху материала на камъка. От своя страна 
Сашо Стоицов участва с живопис, Петър Атанасов показа последни работи от фестивала 
„Видеохолика”, а Гаврил Гаврилов разказа за свои изследвания върху културата на региона 
около Балчик.

Този път в рамките на „Процес Пространство” бяха представени и три новоиздадени 
книги – „120 години българско изкуство”, „20 години фестивал Процес Пространство” и „Кни-
га за културните паметници на Североизточна България”. Така фестивалът разшири обхва-
та си и подсказа някои от бъдещите си насоки.

Димитър Грозданов

Хиларио Ортега (Мексико)
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„ВРЕМЕННО ЗАЩИТЕНИ 
ПРОСТРАНСТВА“ В СОФИЙСКИ 
АРСЕНАЛ – МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО 
ИЗКУСТВО 

В тазгодишното седмо издание на най-мащабния международен форум на съвременното 
изкуство у нас – „Водна кула арт фест“ (19 – 23 юни 2013), Софийски арсенал – Музей за съвре-
менно изкуство представи творческите концепции на автори от България, Германия, Ита-
лия, Испания, Великобритания, Холандия, Швеция, Норвегия, Полша, Турция, САЩ, Австралия, 
Япония, Китай, които чрез изразните средства на видеоарта, пърформанса, инсталациите 
и този път поставиха актуални въпроси на социална тематика.

Извадени за миг от желязната хватка на реалното ни ежедневие, проектът „Временно 
защитени пространства“ (20 юни – 7 юли) дава на посетителите място, където поне за 
кратко те ще могат да се почувстват изолирани от силите на егоизма, невежеството, 
нетолерантността и грубото отношение между хората. 

Сред акцентите в експозицията на музея се открояват произведенията на Пако Симо 
(Испания), Томаш Матушак (Полша), Дариа Биаочи (Италия), Юри Мияучи (Япония), Наталия 
Петкова (България/Канада), Анна Симеонова (България), Катя Стойчева (България), Барон 
Студио (България/Турция).

Новите модели на визуалното мислене предлагат на зрителя участие в процеса на обмен 
на художествени идеи и ролята на автор и съизпълнител. В своята интерактивна инстала-
ция, озаглавена „Абстрактен протест“, англичанинът Джон О’Хеър изхожда от няколкосто-
тин цветови комбинации (взети от каталозите за бои в железарските магазини), за да съз-
даде материали и предмети, свързани с масовите демонстрации – политически брошури, 
афиши и банери, изрисувани в ярки цветове и лишени от конкретно послание или символ. 
Основавайки се на личните си предпочитания, посетителите избират да вземат тези, 
с които да се снимат, сякаш протестират някъде из града, показвайки по този начин, че 
„възприятието за цвят, също както възприятията за обща социална среда, непрестанно са 
обект на променящи се символи и интерпретации, на колебания, на диалог и на спор“, иден-
тично на постоянно изменящата се визия на инсталацията, заради отнемани или връщани 
обратно елементи.

Избирайки да експериментира с логотипи на вече добре познати и наложили се в съвре-
менния свят търговски марки, полският автор Томаш Матушак ги комбинира по двойки 
така, че между тях възниква нова смислово обединяваща взаимовръзка – United Nations – 
Coca-Cola, Google – HEAD, BOSS – HUMMER, ORACLE – CHANEL, LAMBORGHINI – Barbie.

Застанали пред „Бялата книга на временно защитените пространства“ на Катя Стой-
чева (психолог, културолог), се оказа, че всеки от нас е поканен да впише в нея тези свои 
„територии“, които желае да запази неприкосновени. Назоваването, опознаването и спо-
делянето на нашите лични защитени пространства, според авторката, ни кара да ги по-
читаме и пазим по начин, който вече е основание за постигането на взаимно уважение и 
толерантност. 

Кой какво защитава? От кого? Защо? На тези въпроси отговор търси младият японец 
Юри Мияучи с пространствената си инсталация „Телена дупка“. Наблюдавайки растения-
та и насекомите по телените мрежи, ограждащи американските военни бази в Окинава, 
авторът осъзнава, че само хората са тези, за които оградата е ограничение. Движейки се 
спираловидно в тъмното пространство на теления лабиринт, човек се пита полезни или 
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вредни са загражденията, реални и въображаеми? Оградата – защитава ли ни, предизвиква 
ли ни или е химера? Всъщност ние хората какво строим повече – огради или мостове?

В хода на взаимодействие между различните европейски култури и визуални практики 
графичният дизайнер Анна Симеонова (България) ни поднася с традиционни изразни сред-
ства концептуално по характер послание. Нейните три принтирани плаката, обединени 
под заглавието „Идиоми – анатоми“, правят художествена дисекция на някои идиоматични 
изрази в английския език, свързани с консумирането и социалната нагласа към него, които 
имат и аналог на български език, напр. A bad apple (Лоша ябълка), От лошо тесто съм заме-
сен (Been kneaded from a bad dough). Подлагайки на анализ особеностите в организма на на-
шата култура, следва да се замислим доколко и дали винаги е ясно мотивирано неизбежното 
навлизане на чуждите модели?

С богата и наситена програма, многобройни партньорства и участници, фестивалът 
“Водна кула” отново успя да се превърне в платформа за ползотворно сътрудничество 
между артисти от различни държави, разговарящи непринудено чрез визуалния език на из-
куството, споделящи открито мнения по актуални политически, културни или социални 
въпроси, но най-вече плътно сплотени около идеята за своето място и персонална отговор-
ност като творци и личности в съвременното общество.

Румяна Александрова

изкуство,  думи

Пако Симо, Испания – Върни ми пейзажа, инсталация
снимка: Галя Йотова
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА 
СКУЛПТУРА 2013 
Тазгодишното издание на тра-

диционната секционна изложба 
„Скулптура“, което се проведе от 
16 до 30 юли 2013 г. на първия етаж 
в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6, 
зарадва публиката с разнообразни 
креативни решения в областта на 
триизмерното изкуство. Изложба-
та представя последните творби 
на млади и на утвърдени автори, 
работещи в областта на съвре-
менната българска скулптура.

Освен преобладаващата малка 
пластика, портретите и някол-
кото по-голямоформатни твор-
би, като любопитна тенденция се очертава и скулптурата, рамкирана като картина и 
предназначена за стена. В тази посока са работили Бисер Недялков с неговите „Портрети“, 
Стефан Иванов с „Обект“ III и IV, Георги Георгиев – „Converse”, „Vans“ и „Ходило“, Стефана 
Чернаева с дървените си картини „Автопортрет“ и „Фигура“, Борислав Алексиев с негова-
та  керамична композиция „Вълни“. Разнообразието на материали – дърво, керамика, метал, 
гипс и други, както и на пластични решения и експерименти, подсказва за желанието на 
твореца да изведе скулптурата на по-различно ниво, което, макар и граничещо с кавалетно-
то, да отвори вратите към едно ново битие за това изкуство. 

Скулптурата сама по себе си винаги е предразполагала към експерименти и е разкривала 
широко поле за творчество. От нея тръгват повечето новаторски тенденции в изкуство-
то, тя си сътрудничи успешно с архитектурата, интериорния дизайн, ландшафтното оф-
ормление, винаги е търсила нови форми и изразни средства, затова и подобни решения не 
бива да ни учудват.

В настоящата изложба още веднъж беше демонстрирана и неразризвната й връзка с из-
куството на инсталацията и обекта. Работата на Любен Костов „Девически пояс“ свиде-
телства точно за тази тънка граница, която в зависимост от контекста може лесно да 
бъде прескачана от едната в другата посока и обратно. Особено що се отнася до твор-
бите на Любен Костов, които могат да бъдат възприемани двупосочно – като кинетични 
скулптури или като инсталации. Друго произведение, което може да бъде ситуирано в тези 
рамки, е „Танцът на листата“ I, II и III на Михаела Каменова, което с пространственото си 
решение препраща и към инсталацията, и към класическите скулптурни форми.Още една 
подобна „гранична“ работа е „Приземяване“ на Димитър Вълчев – Мути, скулптурен обект, 
реализиран от различни метални части, лъжици, пружини и други, който въздейства върху 
зрителя цялостно, но и същевременно буди любопитство със съчетанието на различните 
елементи, от които е съставен.

В областта на традиционната скулптура откриваме творбите на Кирил Матеев, Цве-
тослав Христов – Цупи, Спартак Дерменджиев, Юли Дерменжиев, Милан Андреев, Момчил 
Мирчев, Николета Иванова, Венцислав Шишков и много други.

Национална изложба „Скулптура“ и тази година предлага любопитни решения, които, ма-
кар и да представляват само една малка част от българската съвременна скулптура, са 
достатъчно показателни за тенденциите, които тя следва днес.

Румена Калчева

15

изкуство,  думи

Радослав Мъглов - Черна магия
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ВИДИМИ-НЕВИДИМИ СЛЕДИ 
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ-ЦУПИ НА „ШИПКА” 6

Странна и необичайна изложба!
Цупи на 50 години! На половин век размишлява пластически, изобразително, структурно 

и знаково за конкретни хора, с които животът го е срещнал, за видения, за света отвъд, 
за изконно родовата памет, материализирана в един колкото приказен, толкова и реално 
изобразителен свят отсам. На пръв поглед линията на характерните портрети, в пове-
чето случаи на близки, приятели и колеги, е доста различна от невидимите видими следи, 
материализирани в една символика, в която дървото и камъкът са и език, и сечиво, и стро-
ителен материал... От друга страна, имам усещането, че всеки един от тези познати об-
рази живее в свой свят на невидима материализирана реалност, в която камъкът е памет 
за основите на патриархалния дом, оцелялото след гръм дърво носи покрива на времето, 
циментът – патината на духа – знаци, с които Цупи е градил своята „Лазарица“, „Песента 
на птиците“, „Ангелското утро“ и „Духът на гората“, превърнати в негова пластическа 
реалност. Свят на необясними спомени, на духа на прадедите, предания и притчи – свят, 
в който по някакво странно авторско хрумване, по-точно по вътрешна необходимост, са 
се настанили образите на родителите, на приятелите и колегите, на Томата и Начо, на 
Крум и Борето Стоев, на Игнат и Юго Вутен. Има нещо обсебващо в тази изложба и като 
памет, и като изобразителна форма, което ту ни изпраща при уроците на учителите, 
ту ни изхвърля в света на подсъзнателната памет, в която живее духът на една осезаема 
реалност...

Не знам какво се е случило, какво се е обърнало в душата на художника, но пътят от тези 
изключителни неоантични портрети до мистерията на последните произведения, родени 
като че ли от тайнството на легендите и на тиха молитвена привечер, не е толкова голям 
във времето, но изминат – вече е Път и за автора, и за българското изкуство. 

Странни неща стават и в селската душа на северняците (Цупи е роден в Плевен). Някои 
народопсихолози смятаха, че били много земни и реални. Не знам!? Знам само, че тази из-
ложба не просто ми харесва и ме вълнува, но по свой начин осмисля невидимите следи на 
душите на прадедите.

Светлин Русев, 17 юли 2013 г.

изкуство,  думи

Цветослав Христов – Портрет на майка ми и на баща ми
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ВАСИЛКА МОНЕВА В БУРГАС
С 22 ПЛАТНА В БУРГАСКАТА ГАЛЕРИЯ „ПРОЛЕТ” СЕ ПРЕДСТАВИ РУСЕНСКАТА 
ХУДОЖНИЧКА ВАСИЛКА МОНЕВА

Василка Монева е сред най-изявените русенски художници. Още с дебюта си през 1975 г. се 
открои със своите композиции, натюрморти и пейзажи. Бяха решени лаконично, с подчер-
тана склонност към изчистване на формата и с определено метафизично звучене в духа на 
Моранди и Де Кирико. А колоритът им – добре премислен и пестелив – както и цялостната 
композиция на картините й (още тогава заяви предпочитанията си към вертикалния стро-
еж), въздействаха категорично върху зрителите. По това време русенската живописна 
школа беше набрала скорост и заедно с пловдивската се състезаваше за второто място у 
нас, след столичната. На успех и голямо признание, а и на подкрепа от държавата се радваха 
редица талантливи живописци: Петър Попов, Светлин Русев, Ради Неделчев, Цветко Цве-
тков, Никифор Цонев, Димитър Хинков, Марко Монев, Стефан Кацаров, Николай Русчуклиев, 
Любен Касабов. Силен бе и стартът на по-младите: Николай Караджов и Виолета Радкова, 
към които бих причислил и самата Васка Монева.

За разлика от повечето свои колеги тя не завърши Художествената академия в София 
или Изобразителния факултет в Търново. Но липсата на академична подготовка съвсем не 
се отрази върху кариерата й. Защото тя е истински, роден живописец. Завършила е техни-
кум по приложни изкуства и известно време е работила като конструкторка и аранжорка. 
Като ученичка обича да рисува – неин първи учител е известният живописец и педагог Йор-
дан Парашкевов. За първи път Васка вижда картини – оригинали – от художника и сценогра-
фа Цветко Цветков, които й правят силно впечатление. След техникума започва да рисува 
и да участва в общи изложби. Първата й самостоятелна експозиция е през 1975 г. в Дома на 
фотографията. Представя се главно с пейзажи и натюрморти. Общо 25 платна. Успехът е 
наистина голям. Така Васка Монева заема своето място в групата на художниците. Започ-
ват редовните й участия в градските изложби, а не след дълго – и в националните. Посте-
пенно художествената критика (Кирил Кръстев, Димитър Аврамов, Ружа Маринска, Мила 
Сантова и др .) я открива и утвърждава и в национален план. Васка става член на Съюза на 
българските художници – едно голямо признание за млад творец. През 1976 г. заедно с два-
ма големи живописци – Теофан Сокеров и Цвятко Дочев – прави изложба в Западен Берлин, 
където се представя с 20 платна. Третата й значителна изява от онова време е самосто-
ятелната й експозиция в София, на „Шипка” 6. Този категоричен успех й отваря пътя към 
нашите големи галерии и към участия в престижни изложби в България и по света. Картини 
на Монева днес притежават повечето от галериите у нас, а също и някои от големите ни 
частни колекционери, както и ценители от Германия, Гърция, Италия, Холандия, Швейцария, 
Франция, Унгария. Носителка е на редица престижни награди от национални конкурси.

В работата си Василка Монева използва различни формати: малки, средни, големи, но 
твърди, че предпочита големия формат. Според нея той й дава възможност да изгражда 
картините си по-богато и многостранно във фактурно отношение, да работи по-дълго 
върху тях – нещо, което й доставя огромно удоволствие. Предпочита натюрморта и ин-
териора, защото е свикнала да изобразява преди всичко онова, което е около нея. Понякога 
дори сяда и „съчинява”. Но обича и пейзажа. Не разчита, както се казва, на вдъхновението, 
а рисува всеки божи ден. При нея една картина води към друга и просто не може да си губи 
времето. Винаги работи с предварителна скица. Рисува денем – лошото време не й пречи... 
Всъщност е работохолик и перфекционист.

Мисля, че творческото пребиваване в Париж заедно със съпруга й – великолепния живо-
писец Марко Монев (един поет на пейзажа!), беше особено благотворно за нея. Всъщност 

изкуство,  думи
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Васка Монева идва от „ателието на Сезан” и на големите французи, както и повечето от 
русенските художници от поколението преди нея. И както казва Елена Попова: „От уроците 
на кубизма тя взема строгата, стегната организация на големия брой плътни, двуизмерни 
форми, отделени една от друга, посредством остъргания контур, през който просветва 
белотата на грунда. В тях формите изграждат своя автономен свят, абсолютно завършен 
и концентриран в себе си.” /сп. „Изкуство”, 2 / 1984/.

От няколко години Васка Монева е и галерист. Нейната малка и елегантна галерия „Ока-
зио” е сред най-интересните в Русе – един оазис на красотата и духовността.

Огнян Стамболиев

изкуство,  думи

Василка Монева - Натюрморт
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ДВЕ ИЗЛОЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА 
ИЛЮСТРАЦИЯ 

През последно време една интересна иници-
атива допринесе за организирането на няколко 
много сериозни и съдържателни изложби. Става 
дума за установеното сътрудничество между 
СБХ, секция „Графика и илюстрация”, и Софийска-
та градска библиотека с нейната камерна, но 
великолепна експозиционна зала. Рамковият до-
говор предполага цикъл изложби, посветени на 
класиката в нашата илюстрация.

Нищо по-естествено и по-уместно от това 
специфичното пространство на библиотеката 
да бъде предоставено за срещата на словото 
с визуалния образ. А спрямо пластичните изку-
ства, както е добре известно, тази среща най-
последователно, пълно и органично се осъщест-
вява в полето на илюстрацията и на оформлението на книгата.

Последните две изложби от този своеобразен цикъл бяха посветени на един малък, но 
значим сегмент от продукцията на издателство „Български художник”, както и на част от 
творчеството на Буян Филчев в тази област.

Експозицията, посветена на издателство „Български художник”, имаше ретроспективен 
характер. Тя беше обърната изцяло към миналото. В продължение на повече от половин век 
уникалното специализирано издателство, което днес за съжаление е със затихващи функ-
ции, е събирало под своя покрив най-добрите български илюстратори от всички поколения. 
Това е наистина забележително постижение, което няма аналог в нашата култура (като 
своеобразно средище, което „продуцира” изключително качествено изкуство), а по всяка 
вероятност е съпоставимо и с най-впечатляващите прояви от този род по света! В този 
смисъл, който казва „Български художник”, казва и българска илюстрация.

Можем с пълно право да говорим за утвърдена, специфична и изявена родна школа в илюс-
трацията и оформлението на книгата. Наследник на такива колоси като Александър Божи-
нов, Вадим Лазаркевич, Борис Ангелушев, Илия Бешков, българската илюстрация разгръща 
огромния си потенциал в продукцията на издателството през 60-те – 80-те години на XX 
в. с небивала мощ и размах. Поради редица причини, свързани с особеностите на времето и 
със спецификата на поръчката, илюстрацията и оформлението на книгата, можем да твър-
дим това, в някои отношения превъзхождат нивото на кавалетните изкуства по това 
време. Високата книжна и изобразителна култура, безупречният вкус, усетът за типично-
то и характерното, индивидуалният подход към съответната задача, впечатляващият 
професионализъм са само малка част от онова, което може да се каже за това изкуство в 
годините на неговия разцвет.

Изложбата на един от основните работещи в издателството художници и дългогоди-
шен негов управител Буян Филчев, открита непосредствено след тази на „Български худож-
ник”, разкрива някои от най-добрите му качества в тази област. Той е известен като автор 
с изключително широк диапазон. Изложбата потвърждава за сетен път майсторската му 
рисунка, неговата вещина и естетически и художествен усет спрямо конструирането на 
книжното пространство. Като художник с точно и ясно послание, Буян Филчев отново по-
каза умението си да съчетава по органичен и естествен начин силата и непосредствената 
експресия на фигуративното, изобразителното начало с архитектониката и почти мате-
матическото калкулиране на съставките и ансамбъла на цялостния продукт.

проф. д-р изк. Чавдар Попов

изкуство,  думи
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НА КЕРАМИКАТА С ЛЮБОВ 
Росица Трендафилова е нарекла своята 

ретроспекция „На керамиката с любов“, 
припомняйки ни основните си стъпки 
през 35-те години, които й е посветила. 
Рядкост са толкова цялостни представя-
ния, които във впечатляващ калейдоскоп 
от образи могат да синтезират натру-
пания артистичен опит, разгръщайки 
пред очите ни радостното тайнство 
на професионалната отдаденост. Още 
първата й изложба през 1987 г. (в малкия 
салон на НТС, на “Раковски” 117) показа, че 
сред керамиците се е появила силна и из-
тънчена индивидуалност. Работите, ко-
ито видяхме тогава - напластени струк-
тури, фантазни геометрии, фриволни 
деформации (поради високия градус на 
палене), изящна пастелна цветност, 
тънкостенни пластични форми - съчета-
ваха декоративното с нещо по-съкрове-
но и своеобразно, което продължава да 
ни вълнува и днес. 

През годините тя запази и разви това 
съчетание, изяснявайки собствената професионална проблематика, която до известна сте-
пен се свежда до запазване истинността на финия керамичен материал (порцелан - класиче-
ски, цветен или шамотизиран, фини и самовстъкляващи се глини), както и до разкриването 
на възможностите на материала да изразява широк кръг пластически идеи и съдържателни 
послания не чрез изобразяване/илюстриране, а по пътя на емоционалното внушение. Нещо 
повече. За да постигне търсените внушения, за някои замисли на нея й се налагаше да “из-
обретява” съответстваща им техника (примерно за хартиено тънките напластявания 
в някои от паната или за стопените в пещта сребърни перли в някои от часовниците, за 
“процепите” в каменоподобните пластики или за дантеленоподобните ажурни “отпечатъ-
ци” в някои форми). 

Росица Трендафилова показа удивително постоянство - разви заложените първоначални 
хрумвания и още повече откри за себе си попътно, опитвайки многообразни стенни, сво-
бодно стоящи и пространствени решения. За нея е характерно да работи в дълги цикли 
(например “Време”, “Сезони”) и в серии, но не като обичайни варианти на един прототип, а 
по-скоро като различен изказ на обща идея, която я занимава в момента. Поради това всяка 
от тези форми - често трепетно неръкотворни и крехки или съставени от многочислени 
и извънредно фини детайли, има качество на уникат - в пълния смисъл на думата те са не-
повторими (да се движи по ръба на издържливостта на материала е сред нейните любими 
занимания). 

Изкуството на Росица Трендафилова беше необичайно в началото, днес е също толкова 
необичайно. Заредено с артистична спонтанност, измамна обезплътеност, минимализира-
на “природност” и изобретателна фантазност, то докосва най-фините фибри на чувстви-
телността ни към изкуството. 

Виолета Василчина

изкуство,  думи

Росица Трендафилова - Пано
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СВЕЩЕНО И ЕРОТИЧНО
Изложбата на Кина Бъговска, състояла се през юли на „Шипка” 6, постави редица въпроси 

– за личния стил, за творческия път, за избора, за смисъла на творчеството. Художник и 
журналист, Кина Бъговска от 2000 година живее в Чикаго. Тя е сред основателите на бъл-
гарската преса в този американски град, като преди това е работила в редица издания в 
България. 

Сегашната й изложба е разделена условно на няколко цикъла. Основна част заема серията 
„Свещено и еротично”, която е базирана върху разсъждения и внушения от праисторически-
те женски фигури. Ружа Маринска определя художничката като космическа и духовна. В слу-
чая става въпрос и за характеристиките и на другите й серии, свързани с музиката, пейзажа 
и т.н. Самата художничка си задава въпросите какво послание носи жената от миналото, 
отчитаме ли връзката му с настоящето. Тези теми я вълнуват дълго време и сега тя ни 
представя една ретроспекция на своите размисли. Става дума за едни обобщени, символни 
рисунки, чиято пластика има аналогии с праисторията, както и аналогии с някои планове на 
женското мислене. Всъщност в това се състои и най-дълбокият и истински смисъл на тази 
изложба – да ни отведе към нас и оттук – към корените на съзиданието. 

Димитър Грозданов

изкуство,  думи

Кина Бъговска - Ритуал
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RE DIRECTION 
Галерия „Аросита” представя серия от „акрилни рисунки” на Лиана Димитрова „Rе 

direction”. Определени са като рисунки вероятно поради няколко причини - заради хартиена-
та основа, заради своето изследователско начало, заради непретенциозното си излъчване 
и послание. Работите са абстрактно живописвани с леки съвременни техники. Смесването 
на видове бои на водна основа с различен интензитет и колорит са прекъсвани от плът-
ни растери и монолитни фаши. Тук-там фигурка или разпознаваем детайл разгръщат като 
енергично, но балансирано съдържание пълната мощ на различни по мащаб формати – от 
50х70 до 5-6 кв.м. Това високо упражнение по дизайн или използването на опита на Лиана 
Димитрова като дизайнер е много оригинален инструмент, изчерпателно изведен в реали-
зацията на изложбата. Редица „дефекти” или влияния на приложния дизайн в съвременната 
визуална култура и естетическо възприятие са пренасочени” (rе direct, от заглавието) към 
зрелищна игра с „дизайна” – композицията на нефигуративна живопис в различни формати 
и с огромен спектър от въздействия. Освен с активизацията на цвета композициите впе-
чатляват с лекота, която не би могла да бъде следствие на непринуден талант, а резултат 
от осъзнат и контролиран редукционен процес. Белег, заедно с чувството за хумор и на-
строението на композициите, на изложба, която заслужава внимание. 

В текста към изложбата си Лиa пише: „Rе direction”… изразява търсенето, намирането, 
мотаенето, лутането... Различни са пътищата и посоките, по които можем да тръгнем и 
които ще ни отведат някъде.”

„Изборът на държави, континенти и градове, където да се установим, изисква решения на 
въпросите, които застават пред нас”, пише авторката, като вероятно загатва условния 
характер на изборите пред човек; условния характер на композицията в абстрактните 
опити за овладяване на пространството или поетиките на цвета като израз на енергия и 
посока, но и като уверен композиционен и колоритен контрол. 

Йово Панчев

изкуство,  думи

Лиана Димитрова - Re direction
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ГРАФИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
През юли пазарджишкият художник Марин Маринов представи своята 13-а самостоятел-

на изложба в салона на Дружеството на пловдивските художници. 
За произведенията на Марин Маринов с пълно основание важи мисълта на големия теоре-

тик на изкуството Ернст Гомбрих, че творбите „могат да носят иноформация, която не 
може да бъде отключена по никакъв друг начин“. Разбира се, става дума не толкова за смисъл 
и съдържание, колкото за внушения от по-висш порядък – естетически, художествени...

Цикълът „Графични инсталации” говори с езика на модерния визуален образ – прeмислен, 
синкретичен, пределно лаконичен и избистрен, изведен до категоричността на формулата, 
на знака. При това с доминанта върху въпроса какво, а не как (водещ момент въобще в досе-
гашното творчество на художника). Съвместявайки реминисценциите от принципите на 
инсталацията с възможностите на дигиталната технология, без да игнорира спецификата 
на рисунката – линия, ритмика на петната и силуетите (а понякога и цвета), художни-
кът предизвиква въображението на зрителя към синтез и ново виждане за пространство, 
движение и форма в иначе традиционното по естеството му графично изображение. Аб-
страктните на пръв поглед, тектонични, балансирани образни композиции се опират на 
вдъхновяващи смислови поанти: националната ни история и прабългарските артефакти, 
алфавитите отпреди кирилицата, космическите ритми, средновековните петроглифи, а 
също и на гениалните примери в изкуството на Леонардо и Дюрер, Пикасо, Вазарели и др. 

В композициите намират място детайли 
от съвременната урбанистична или ин-
дустриална среда, образи символи с исто-
рическо и сакрално внушение – в услуга на 
семантиката и същевременно органична 
част от образното цяло.

Наред с всичко, дошло от различни по 
характер извори, безусловно отразяващи 
авторовото отношение, дават знак за 
себе си и субективните преживявания на 
художника, въплътени например в „Преса-
та“, „В памет на Коко Азарян“ и творби, 
вдъхновени от света на театъра, с кой-
то десетилетия наред Марин Маринов е 
тясно свързан. 

Цикълът „Графични инсталации”, създа-
ден през последните години, се откроява 
с онази естетизирана емблематичност, 
цялостност и завършеност, която се 
постига с изясненост в замисъла, реши-
телност по отношение на пластичния 
подход и майсторство в изпълнението, 
присъщи на зрелите творци, готови да 
поемат риска на иновациите и предизви-
кателствата на модерността. 

Татяна Вучева

изкуство,  думи

Марин Маринов - Космическа сага
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„ОПУСИ” – ОПИТИ ЗА 
ИЗВИСЯВАНЕ ОТВЪД ЗАКОНИТЕ 
НА МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ 

Станислав Памукчиев отново ни прави 
съпричастни с последните си артистични 
търсения, като представя нова интерес-
на експозиция. Този път, през месец юни, 
както и през юли. Домакин е пловдивска-
та галерия „Резонанс”, която продължава 
своята линия да представя емблематични 
имена за нашето съвременно иновативно 
изкуство. И резултатът отново не закъс-
нява. Налице е запомнящ се и интригуващ 
артефакт.

Станислав Памукчиев представя непо-
казвани картини и рисунки (2012), които 
са подкрепени от пластичната инстала-
ция „Делници” (2009). Цикълът „Опуси” е 
продължение и ново развитие на темата 

„Преминаване”, върху която художникът работи повече от двайсет години. Триизмерните 
обекти от „Делници” успешно кореспондират и са необходимият сполучлив контрапункт 
на основната водеща композиция. Повтарящият се фигурален мотив, неговите промени 
и фази на развитие, аскетичната хроматичност, опитите за извисяване отвъд законите 
на познатия материален свят, наречени „Опуси”, са съпоставени и невидимо вплетени със 
сакралната, ритуална образност на ежедневно-битовото в триизмерните обекти от ци-
къла „Делници”. Това подчертава експресивната изразност на изложбата, създава уникално 
усещане за движение и пространственост.

Основният акцент в проекта „Опуси” е върху вечното желание на човека и личността 
творец за усъвършенстване, за разгадаване на природните и житейските феномени, за пре-
създаване на нови светове. „Опуси” утвърждават творческия процес като водещ и осно-
вополагащ. Художникът го представя като постоянното движение, като търсене на нови 
идеи и форми, като критично преосмисляне на действителността, на вчерашни постиже-
ния, като различни пластични и емоционални етапи, съпътстващи „магията на правенето”. 
Противоречивостта на заобикалящите ни процеси, неразгадаемите кодове на природата 
и, от друга страна, изкуството като средство за познание и съзидание, като „преминава-
не” през двойствеността на битието са основният интерес на художника през последното 
десетилетие. 

Новият проект „Опуси” на Станислав Памукчиев, представен от пловдивската галерия 
„Резонанс”, заслужава специално внимание. Той е не само успешно продължение на предиш-
ната изложба на художника –„гранично-без/гранично”, представена през май в на „Шипка” 
6, не е само развитие и обогатяване на познатия на ценителите индивидуален и отдавна 
обоснован възглед за живопис. „Опуси” дава нов нюанс в творчеството на Станислав Па-
мукчиев не само заради представянето на непоказвани досега картини и рисунки, не само 
и заради перфектното пространствено взаимодействие с уникалния интериор на галерия 
„Резонанс”, а най-вече заради акцента върху процеса на „правене”, на „създаване на нови све-
тове” - като художническия начин за познание чрез създаване на изкуство, за „надникване 
отвъд” даденото ни пространство за разбиране, виждане и вчувстване.

Николай Маринов

изкуство,  думи

Станислав Памукчиев
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ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА 
СЕВДА ПОТУРЛЯН 

През юни в столичната галерия “Артамонцев” бяха изложени над 25 акварела на худож-
ничката Севда Потурлян, съставящи нейна първа изложба от доста години насам. Родена 
през 1971 г,. тя завършва специалност Илюстрация и оформление на книгата в НХА. През го-
дините на своя творчески път Севда Потурлян реализира няколко самостоятелни изложби 
в страната и чужбина, множество участия в общи изложби, като нейните произведения й 
носят награди от различни конкурси.

За създаването на настоящата “приказна” изложба Севда Потурлян черпи вдъхновение от 
своето пребиваване за известно време в Анкара и Истанбул. Художничката е особено впеча-
тлена от специфичната архитектура и дух на старите, почти изоставени днес квартали, 
от отделните рушащи се къщи, обитавани предимно от възрастни хора, и тесни калдаръ-
мени, криволичещи улички между тях, от характерните турски пазари и малки магазинче-
та, отрупани с хиляди предмети, и още по-малки дюкянчета. Художничката се е потопила 
в един полуприказен, полумагичен отминаващ свят, където времето сякаш е спряло, за да се 
полюбува още малко на града и обитателите му.

Заглавията на творбите са характерни и препращат зрителя в едни повече или по-малко 
познати градове: “Анкара – улица”, “Истанбул”, “Истанбул – деца с коте”, “Истанбул - краж-
бичка”, „Истанбул – вечерна улица”, “Пазар”, “Старата Анкара – бели къщи”, “Старата Ан-
кара – среща”, “Два входа”. В произведенията всеки детайл е изследван едва ли не под лупа, 
погледът към света е прецизен, с вникване в най-малките подробности, с желание за разга-
даване на всяка тайна, скътана из дебрите на времето. Най-вече цялостната своеобразна 
обстановка на градовете е пресъздадена с изключителна чувствителност, емоция и любов, 
които лъхат от всяка акварелна работа. Затова с категоричност може да се каже, че кар-
тините на художничката се явяват лично преживяване, емоция и страст, родени от първия 
допир с един нов и непознат свят. Всяка изобразена ситуация и персонаж са оставили силен 
отпечатък в съзнанието на автора и впоследствие са намерили своя визуален.

Особено впечатляващо е очевидното търсене на контраст между реалното и изобразе-
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ното - необхватността на градовете и пресъздаването на техните най-малки кътчета, 
предмети, пейзажи, хора или ситуации. Сякаш художничката изважда малки, причудливи ка-
мъчета от огромна и неразгадаема мозайка. В своите творби Севда Потурлян търси една 
отминала епоха и дух, един безвъзвратно отминаващ живот в места, които днес са обре-
чени на бърза промяна от задъханото всекидневие на растящите мегаполиси. В картините 
си тя носталгично не желае да се раздели с времето на тишина и покой, на онази семей-
ственост и близост, която облъхва детството с аромата на махленската неделна утрин...

Цветността е водеща и основополагаща в творчеството на Севда Потурлян. Топлота-
та на колорита и богатството на баграта, които извират от всяка творба, наблягането 
на цвета са определящи за нейния художнически вкус. В произведенията от изложбата това 
кореспондира по прекрасен начин с безбройните багри на Ориента. Почеркът е бъбрив, по-
лагането на баграта е ситно, но плътно, като на моменти бялото носи въздушна призрачна 
недоизказаност.

Акварелните творби от изложбата на Севда Потурлян са израз на душевността на ху-
дожничката, в която детето все още доверчиво пита живели ли са някога героите от при-
казките. Произведенията са искрени и откровени по детски на моменти, носещи феерична 
приказност и носталгично излъчване. Те привличат магнетично зрителя, правят го съпри-
частен на емоцията на своя създател и го повеждат към далечен, цветен и приказен свят, 
който ние, забързани в трудните си делници, сме забравили някъде там, в миналото си...

Богдалина Братанова

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА 
ВЕЛИЧКО КОЛАРСКИ 

 Величко Коларски представи през юли на „Шипка“ 6 юбилейна изложба по случай своята 
85-годишнина. 

Фигурата на Величко Коларски заема особено място в нашата съвременна художествена 
култура. В определен момент от своята кариера, през 60-те – 80-те години, той беше 
по-известен като художествен критик и изкуствовед, като автор на голям брой кратки, 
оперативни материали, посветени на съвременни български художници и на различни излож-
бени прояви в тогавашното българско изкуство. Като изкуствовед е автор на капиталната 
монография „Българският пейзаж”, която и до ден днешен остава уникална по своя характер. 
Дългогодишен уредник в НХГ и научен сътрудник в някогашния Институт за култура, едва 
след оттеглянето си от активна щатна работа той се насочи, или може би по-скоро се 
завърна към онова, което вероятно винаги е било най-съкровено за него – към първата си 
любов, а именно живописта, специалност, която завършва в Националната художествена 
академия.

В изложбата Величко Коларски представя творби, които се отличават със своя камерен 
характер както поради размерите си, така и от гледна точка на образния си характер. 
Това са най-вече пейзажи, има и няколко натюрморта. Той е художник с ясно определени и 
целенасочено отстоявани принципи и предпочитания. В този смисъл се нарежда до онези 
автори, които не са склонни към експерименти, резки промени или разнообразяване на сти-
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ловите си търсения. Напротив – утвърждава пластическото си кредо в пределите на срав-
нително ограничени жанрови и формални параметри. Но може би точно в тези доброволно 
лимитирани граници Коларски разгръща свободно и непринудено своя колористичен талант 
и своето разбиране за духа на живописното изразяване. 

Неговият пластически темперамент е уравновесен. За пейзажите си избира често не-
претенциозни, делнични и сякаш тривиални мотиви, които успява да одухотвори посред-
ством богато степенувани тоналности и балансирани композиционни построения. Негови-
те платна съдържат една своеобразна, общодостъпна поетичност на образа. Те са еднакво 
привлекателни и за специалиста, и за широката публика. Ако трябва да говорим в стило-
ви измерения, живописта на Коларски е личната негова интерпретация на традициите 
на класическата тонална европейска живопис, на откритията на импресионистите и на 
пленеризма, на достиженията и наследството на Сезанизма. Освободен от конюнктурата 
на пазара, от идеологическите зависимости или от бремето на себедоказването, Величко 
Коларски е едновременно искрен и спонтанен, делничен и лиричен, академичен и модерен.

проф. д-р изк. Чавдар Попов
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ИЗКУСТВОТО – БЕЗКРАЕН ОПУС, 
СЪЗДАВАН ОТ ЛИЧНОСТИ

Вече години наред се налага тен-
денцията както в чужбина, така и у 
нас към голямоформатната живопис. 
Някак си е по-ефектно, по-убедител-
но е, когато закачиш платно, което 
да заеме колкото е възможно по-го-
ляма площ върху стената. Напук на 
логиката, че когато поставиш един 
свой малък проблем върху прекалено 
голям формат, резултатът се добли-
жава до банална и обезценена тапет-
на измислица. 

“Опус 41” е названието на колектив-
ната изложба в арт галерия “Париж – 
Москва”, която е доказателство, че не 
винаги размерът има значение в изку-
ството. Съставена е от творби, ко-
ито са достойни не с размерите си, а 
с чисто естетическата си стойност. 

В експозицията са представени 
творби от Васил Петров, Владимир Пенев, Георги Попов, Евгени Велев, Иван Кънев, Мариана 
Кушева, Милена Йоич, Николай Янакиев, Огнян Читаков, Ради Неделчев, Светлин Ненов, Ста-
мен Касабов, повечето от които са вече познати на посетителите на галерията. Всеки от 
тях е построил своя самотен път на изкуство, който в края на краищата води към душата 
на всеки от нас. Светлин Ненов е постигнал този път, стремейки се към успокояващото 
въздействие на човешкото тяло в търсенето си на духовните измерения както в изкуство-
то, така и в живота. 

В платната си Георги Попов се стреми да изплете тънка мрежа от отношения, като 
живота, който според него е обмяна на субстанции, които се подкрепят взаимно. Авторът 
носи съзнанието, че един индивид, бил той предмет или лице, е резултат от отношения в 
целия останал свят. 

В духа на своята лирична живопис Владимир Пенев представя многофигурна композиция, 
където дъждът е загатнат като символ на непресъхващата жажда за романтични изживя-
вания в градския свят, преизпълнен всъщност със самота и отчужденост.

Малките пластики на Огнян Читаков, изградени на принципа на натегнатите конструк-
ции, са определяни с основание като камерни, ювелирни и загадъчни, в които синтезът 
между твърдия камък и стъклото сякаш образуват единна органична клетка.

Иван Кънев е сред малцината художници, способни да пресъздават толкова непринудено и 
искрено смълчаната прелест на пустите улички, меланхоличното ежедневие на прихлупени 
къщурки, осиротели дървета, обвити в оловносиви облаци и в кадифена зеленина.

Творбите на Милена Йоич въздействат със своите изразителни, силни тонове, както и с 
изяществото и с прецизността на декоративните си орнаменти, съставящи деликатната 
композиционна структура в платната й.

Това е една изложба, която ни напомня, че изкуството е безкраен космичен опус, съставян 
от земни личности, разчитайки на своята ярка индивидуалност.

Йонко Бонов
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ЗАЗИДАНИ ХОРА
ПО ПОВОД 25 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА АТАНАС ЯРАНОВ

Сутрин, по едно и също време Атанас Яранов - 
Шаро влизаше в ателието ми. И сега е непокътнат 
в паметта ми - широкогърдест, с такето на глава, 
усмивката му разтегнала късата гъста брада, с ръце 
в джобовете влиза бавно и сяда „да се подгреем с 
приказки”. Той беше обгърнат от една целебна за ос-
таналия свят аура.

С него другарувахме още през студентските го-
дини. В различни курсове, но с общи тревоги и по-
риви в душните ателиета на академията. Имената 
на моите приятели от това незабравимо наше На-
чало е дълъг списък - все художници, които изградиха 
свои големи пространства в изкуството и без кои-
то е немислимо да се пише история.

За младите и даровити хора днес тази генерация 
е едно благодатно упование, а за посредствените - 
непосилно бреме.

Наско, като всеки талантлив човек, беше точно 
оценил силата на дарбата си. Въпреки че не я на-
трапваше, знаеше, че с думичката скромност злоу-
потребяват дребните духом люде. Така те принуж-
дават високите личности да се свеждат към малкия 
им ръст.

    Често по време на работа ме въвеждаше в ателието си, когато все още гради компо-
зицията на картината. Имахме си шеговит кодиран език за преценка: „Губи се равновесието 
- ми казва. - Колко грама според теб са й нужни?” Уж сериозно му отговарям: „Може би 300 
отдясно.” „Ще сложа 400” - смее се той.

Бяхме искрени и чисти в приятелството си. Всеотдаен и сърцат във веселбите, той не 
си даваше сметка за часовете в денонощието. За милата Йолита той си беше третото и 
доста палаво дете.

С благородство оценяваше колеги и събития в творческата ни общност. Но трудно ще 
забравя миговете, когато избликваха дълго стаяваните му огорчения. Като обидено дете 
е плакал пред мен.

Заради високомерия, завист и предателства.
През август 1988 г. му казах, че гравирам една голяма медна плоча в негова чест. Но той 

вече беше посетен от Архангела.
Бавно и мъчително се разделяше с нашия свят. Дни преди края, неузнаваемо бял, едва дър-

жеше чашата с вода, която му подадох.
„Когато изляза оттук, започвам цикъла „Зазидани хора”. Едва се овладявах, когато чувах с 

каква любов към живота е този силен човек.
На погребението му бях непосредствено до изкопа и видях с изумление иззиданите с тухли 

стени на гроба, вероятно стар семеен парцел.  Тогава си спомних за неговата идея. Спомен 
от детските му години ли беше това, или феномен от все още непознатите светове на 
човешкото съзнание?

 
Откъс от книгата на Румен Скорчев „Рисунки по водата”
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СТЪКЛО, СТОМАНА, ХАРТИЯ
ТЕКСТ НА ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ КЪМ ИЗЛОЖБАТА МУ В ГАЛЕРИЯ „АСТРИ”

Творбите в една изложба са всичко. Едва ли материалите, от които те са създадени, са 
толкова важни, но все пак...

Стъклото. Съратник на светлината, пазител на уюта, услужлив прозорец, през който 
може да се види светът, такъв какъвто е, и в същото време странно пречупен през мо-
ралната призма на собствените ни илюзии. Нещо, което ни разделя, но в същото време ни 
осигурява онази деликатна близост, консумирана единствено чрез споделената духовност. 
Невидима преграда – алиби за нашата нерешителност, но заедно с това верен помощник 
на вроденото ни любопитство.

Стоманата. От средство за защита до любима метафора на поетите, тя е далеч от 
благородния метал на спестовниците, но нещо, без което и те не биха оцелели. Твърда и 
стабилна, тя е надеждна опора на всичко, надхвърлящо собствения физически потенциал.

Хартията. Голямата любов на художника, писателя и всички изкушени от магическото 
графичво послание. Ласкава и нежна, тя носи върху себе си цялата ни история, желания и не-
осъществени мечти. От треперещия почерк на първокласника до майсторската рисунка и 
изящен стих, всичко това превръща нейната територия в последен остров и почти обре-
чена крепост срещу агресивното и за съжаление неизбежното настъпление на електронния 
екран.

Останалото са творбите в изложбата. Едва ли материалите, от които те са създадени, 
са толкова важни, но все пак...

Христо Харалампиев

Христо Харалампиев
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На проведения в Бристол, Англия (1 - 9 юни 
2013 г.), Фестивал на каменната скулптура, с 
участие на 50 скулптори от различни стра-
ни журито присъди втора награда на Таня 
Иванова Цанова за творбата “Нов живот”. 
Работната тема на фестивала беше “Поява” 
(Emergence). Съпътстван от многобройни музи-
кални и артистични прояви, лекции, презента-
ции, фестивалът беше посетен от многобройна 
публика и получи широко медийно отразяване. 

Таня Иванов Цанова – Нов живот

Симеон Симеонов експериментира с естетика-
та на класическата скулптура, като я дефор-
мира и модифицира. Авторът превръща попу-
лярни сюжети в изцяло нови произведения, 
които обаче продължават да носят нещо от 
старите класически канони.
В настоящата си изложба авторът представи 
девет обекта и една инсталация. 

Симеон Симеонов - обекти

Стефан Алтъков, Буян Филчев и Лаура Ди-
митрова представят изложбата „Три” в гале-
рия „Джамията” в гр. Дупница от 10 юли до 7 
август. Стефан Алтъков участва с живописни 
творби по произведението на Халил Джубран 
„Пясък и пяна”, Буян Филчев – с графични 
творби, посветени на Лукас Кранах, Лаура Ди-
митрова – с произведения от хартия и ръчна 
хартия, изпълнени в смесена техника, съчета-
ващи рисунки и авторски текстове. 

Из изложбата „Три”

Своя осемдесети рожден ден отбеляза с из-
ложба в галерия „Райко Алексиев” Йордан 
Петров.  В професионалното амплоа на ху-
дожника плакатист в последните петнайсет 
години се появи и трайно остана интересът му 
към живописта. Той показва своите интимни 
вълнения, изразени в 52 картини, голяма част 
рисувани през последните пет години.

Йордан Петров – Без име
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Христо Панев, известният търновски худож-
ник,  бе избран за почетен член на Държав-
ната руска художествена академия в Москва 
с решение на президиума на академията  от 
21 май 2013 г. 

В градската художествена галерия на град 
Карлово от 2 до 15 юли Йоанна Кемилева 
представи изложба от керамични творби: 
„Моят свят от форми и цвят”. В експозиция-
та бяха включени пана-картини, пластики от 
бронз и керамика с митологични,религиозни 
и исторически сюжети.Чрез богатите изрази-
телни пластични и цветови възможности на 
керамичния материал,художничката разкрива 
своя вътрешен свят по женски чувствен , дъл-
боко емоционален и искрено наивен. Излож-
бата показа и най-характерното за творчест-
вото на Йоанна Кемилева - нейната вярност 
към керамичното изкуство и топло  отноше-
ние към образната стилистика.

Йоанна Кемилева - пластика

Бургаският художник Слав Кривошиев по-
казва до 11 август творбите си в галерия Le 
Papillon, обобщени под името „Отстояния“. Ав-
торът определя изкуството си като социална 
митология. Основавайки се на мит, фрагмент 
или препратка към определен митологичен 
герой, той търси нова рефлексия в контекста 
на съвременната социална среда.  
 

Слав Кривошиев – Без име

Преди 40 години бе поставено началото на 
Международно биенале на хумора и сатирата 
в изкуствата в Габрово. За тазгодишното му, 
21-во издание, бе издаден каталог. В него са 
представени 329 художници от 44 страни, чи-
ито творби бяха одобрени от международното 
жури. Каталогът включва и историческа река-
питулация на биеналето, която дава предста-
ва за мащаба на този международен проект, 
започнал като конкурс за карикатура и малка 
пластика. Изданието е дело на екип на Дома 
на хумора и сатирата - гл. асистент Татяна 
Цанкова, Йорданка Шиякова и Галина Бонева. 
Ценителите на хумористичното изкуство могат 
да го намерят на щанда за сувенири в Дома. 
Плакатът на фестивала и корица на каталога 
е дело на графичката Галина Павлова. 

Галина Павлова – корица на каталога 

От 19 до 29 юни в галерия „Райко Алексиев” че-
тирима забележителни художници - Николай 
Бузов, Даниел Дянков, Румен Жеков и Иван 
Тотев, показаха творбите си в изложбата „Ква-
драт с четири различни страни”. Без да се оп-
ределят като група, четиримата за седми път 
се събират в обща експозиция - една устой-
чива сглобка от различни творчески подходи.

Румен Жеков
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хроника
Галерия „Ракурси” в София представи “Пре-
чиствателни станции” – изложба на Камен 
Старчев. „Със сигурност има дни, които не са 
преброени. Със сигурност някога нещо ще се 
случи с пречиствателните станции. Водата ще 
получи частична или пълна амнезия, необяс-
нимите явления ще си останат необяснени. 
Спомените ще се разделят със своята матери-
алност и ще изчезнат без това да промени ко-
личеството материя. И само пяната ще остане 
отгоре, поне за малко...” (из текста на автора 
към изложбата).

Камен Старчев – Пречиствателни станции

На 17 юли в художествената галерия на Си-
листра беше открита изложбата „Students 
feat. Professors“, която е  посвтвна на 125-го-
дишнината на СУ „Св. Климент Охридски“. В 
изложбата участват студенти и преподавате-
ли от специалност „Изобразително изкуство“ 
на СУ: проф. д-р Стефан Алтъков, проф. Буян 
Филчев, проф. д-р Бисера Вълева, доц. д-р 
Анна Цоловска, доц. Лаура Димитрова, Майя 
Чолакова и Снежина Бисерова, Милка Белева 
и студентите Цвета Петрова, Красимира Дрен-
ска и Виолета Апостолова.

Из изложбата „Students feat. Professors“

По време на ежегодните тържества „Шопски 
празници” в община Елин Пелин бе организи-
рана голяма художествена изложба с твор-
би живопис, керамика, дърворезба, икони и 
др. Състоя се и конкурс за рисунка на тема 
„Творчеството на Елин Пелин” за ученици и 
художници. За пореден път керамичката Ма-
рена Джингова получи награда за принос в 
развитието и обогатяването на културния жи-
вот в общината.

Марена Джингова – Три луни

На 17 октомври 2013 г. в галерия „Мургаш” в 
София ще се открие изложба на Елена Ро-
берт Василева (1929 - 2002). Изложбата се 
явява пилотно събитие към ежегодния Фес-
тивал на съвременната керамика. 

Галерия Le Papillon представи варненския 
художник Мирослав Йотов. Изложбата му 
„Платон/лично” отнася съзнанието на зрите-
ля далеч, в други реалности и светове.  „Из-
куството е проекция на онова, което остава 
недоизказно в общуването – споделя худож-
никът. - Според Платон съществува свят на 
идеите, чиято проекция е действителният свят, 
който обитаваме, като нарича този свят сянка, 
а изкуството - сянка на сенките.”

Мирослав Йотов - Фламингар
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Между 20 и 30 август в галерия „Академия” 
ще бъдат експонирани картини под надслов 
„Забравените художници на България”. 
Нейният замисъл е осъществен по идея на ко-
лекционера Александър Керезов. Изложбата е 
свързана с проучването и опазването на кул-
турното ни наследство от Освобождението до 
Втората световна война. Тя показва живопис-
ни творби, чиито създатели са имали своите 
върхове и идеи, но остават непопулярни или 
творческите им биографии не са достатъчно 
ясни. Сред тях са Георги Канела, Лазар Би-
ненбаум, Никола Попов, Христо Петров – Вла-
ха, Младен Младенов, Благой Мавров, Христо 
Лозев, Ивана Ксенофонова, Живка Ангелова, 
Екатерина Бояджиева, Стоян Рангелов, Димо 
Хр. Сотиров и др.

Ивана Ксенофонова - Портрет на селянин, 1914 г.

Русенската художествена галерия отбеля-
за 70-годишнината от рождението на Тодор 
Филипов (1943 – 2004), един от изтъкнатите 
творци от русенската група. Трийсетте платна 
в изложбата – в голям и среден формат (19 
от тях от фонда на РХГ), представят ретрос-
пекция на творчеството на художника. И ако 
ранните му творби – главно природни и сел-
ски пейзажи (през целия си живот той рисува 
това!) са реалистични и до известна степен в 
естетиката на наивизма, то късните му  рабо-
ти са решени доста по-абстрактно. 

Тодор Филипов - Есен

хроника
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in memoriam

ДЯНКО КОЛЕВ /1946 – 2013/
Името на Дянко Колев е свързано със Средното художествено училище в гр. Трявна, къ-

дето дълги години е негов директор и учител по рисуване.
Роден е в гр. Плачковци, Габровско. През 1975 г. завършва ВИИИ „Николай Павлович”, спе-

циалност „Стенопис”. Още със завършването се включва в групата на габровските худож-
ници и участва активно в нейния творчески живот. Член е на СБХ, секция „Живопис” от 
1985 г.

Наред с творчеството си в живописта и множеството самостоятелни изложби и учас-
тия в национални и международни симпозиуми по живопис  Дянко Колев работи по про-
екти в областта на културата и образованието и за популяризирането на българските 
национални традиции и култура.

ТЕНЬО ШИШКОВ /1933 – 2013/
Теньо Шишков е роден в гр. Перник и е член на дружеството на пернишките художници.
Завършва ВИИИ „Николай Павлович” през 1964 г. със специалност керамика. В СБХ членува 

от 1991 г.
Професионалният му път минава през Търговската палата, държавното предприятие 

„Реклама”, където в продължение на 10 години се занимава с проектиране и изпълнение на 
панаирни пространства у нас и в чужбина; интериори на търговски обекти, каталози и др. 

От 1983 г. работи на свободна практика, като създава декоративно-монументални 
творби за обществени сгради. 

ДОКО ДОКОВ /1929 – 2013/
Доко Доков е роден в град Казанлък. Завършва скулптура във ВИИИ „Николай Павлович” 

при проф. Атанас Далчев. 
Художникът става член на СБХ през 1968 г. В професионалния му път талант и работос-

пособност генерират едно творчество, високо оценено в многобройните му участия в 
изложби у нас и зад граница.

Доко Доков е познат на своите съграждани като реставратор на Царската чешма, като 
автор на емблематичната за Казанлък скулптура „Тракийката” на площад „Севтополис“, 
като дарител в художествената галерия. В края на месец май т.г. по повод 84-ия му рожден 
ден и заради безценния принос за развитието на културата в града известният скулптор 
бе удостоен с отличието почетен гражданин на Казанлък. 

РАЧО РАЧЕВ /1945 – 2013/
Рачо Рачев завършва Националната художествена академия, специалност „Плакат”, при 

проф. Александър Поплилов. Той е художник постановчик на много анимационни филми, съ-
трудничил е с карикатури на стопански и външнополитически теми в централния печат, 
дългогодишен редактор художник на вестник „Труд”. Удостоен е  с множество награди на 
национални и международни прояви. 

Българската карикатура загуби голям талант, художник допринесъл с творчеството си 
за развитието на изкуството.
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МАНОЛ МАНОЛОВ /1938 – 2013/
Манол Манолов е роден е в софийското село Комщица. Рисуване учи в ателиетата на 

Кирил Петров и Васка Емануилова. 
Принадлежи към групата на кремиковските художници. Член е на СБХ, секция „Живопис”, 

от 1972 г. 
От 1961 г. работи в Националния институт за паметниците на културата като рестав-

ратор. Участва във всички общи художествени изложби на СБХ, а десетина са самосто-
ятелните му изяви. Интензивността в работата му в последните години спада поради 
влошеното му здраве. В интервю по повод последната от поредните му изложби в Ка-
варна – град, който художникът обича и посещава много често през годините, той казва: 
„Природата е по-силна от нас и аз се стремя да се приближа повече до тази нейна мощ, до 
нейното въздействие върху живота въобще.” 

ПЛАМЕН ЯНКУЛОВСКИ /1953 – 2013/
Пламен Янкуловски е роден в Плевен. Живее и твори в родния си град. 
През 1977 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Декоративно-мону-

ментална живопис“, при проф. Никола Гелов и от 1978 г. участва в множество изложби в 
страната и чужбина. 

Член е на СБХ от 1982 г. Бил е председател на Дружеството на плевенските художници.
От 1990 г. е дългогодишен директор на Художествена галерия „Илия Бешков”, където 

отдава професионализма си в управлението и развитието на изкуството и културата в 
Плевен. През 1999 г. става носител на награда на Министерството на културата за цялос-
тен принос в областта на културата

ИВАН ЛАЗАРОВ /1929 – 2013/
Иван Лазаров е роден в град Перник. 
Завършва графика при Илия Бешков във ВИИИ „Николай Павлович”. След академията бли-

зо десет години работи като учител в родния си град. През 1963 той основава първата 
детска школа по изобразително изкуство в страната, която е изключително успешно 
начинание.. Ангажиран с проблемите на образованието и изкуството, той продължава 
трудовия си път в Дома на литературата и изкуствата за деца в София, в администра-
тивните структури на Комитета за култура и Министерството на културата. Автор е 
на статии по въпросите на изобразителното изкуство

Като график Иван Лазаров работи в областта на гравюрата на дърво и линолеум. Сюже-
тите си търси в историята и националните борби на народа, като е представял творби 
във всички общи изложби, организирани от групата на пернишките художници.

ЕЛИСАВЕТА ИКОНОПИСОВА /1934 – 2013/
Елисавета Иконописова е една от най-видните представителки на българската тек-

стилна школа. Родена е в Бургас, в семейството на художника Вили Иконописов, един от 
основателите на Дружеството на бургаските художници. Завършва Художествената ака-
демия със специалност „Текстил” в класа на световноизвестния новатор в областта на 
текстила Марин Върбанов. 

Талантлив художник в областта на текстилната щампа и гоблена, Елисавета Иконопи-
сова участва в множество национални изложби; при творческите си пътувания зад грани-
ца се радва на успех и много от нейните стенни пана се откупуват. Гоблените й домини-
рат в интериорите на много обществени сгради и големи хотели в България. 

in memoriam


