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ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на българските худож-

ници” (с решение по протокол № 33 от 22 октомври 2013 г.) на основание чл.26, ал.3 от 
ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 15 декември 2013 г., неделя, от 10 
часа на адреса на управление на Сдружението в гр. София, ул. „Шипка” 6, в изложбената 
зала на ІІ етаж, при следния дневен ред:

1. Приемане на бюджет на СБХ за 2014 г.
2. Промени в Устава на СБХ.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия 

ден от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.
Уважаеми колеги, 
тъй като общото събрание ще обсъжда промени в устава, изпращайте своите предло-

жения до 25 ноември 2013 г. на имейл: genov@sbhart.com или на адрес: София 1504, ул. 
Шипка 6, СБХ.

СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ - 2014 г.
На основание чл.10 от Устава и съгласно приет правилник Съюзът на българските  худож-

ници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ. 
За кандидатстването е необходимо да се представят:
І. Документи:
 - заявление (формуляр може да бъде изтеглен от sbhart.com или получен в СБХ, при 

координаторите на секциите)
В заявлението кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема раз-

поредбите му и ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани в него. Не 
могат да кандидатстват за членове на СБХ лица, които към момента на кандидатстването са 
ученици или студенти – бакалавърска или магистърска степен (чл. 9, ал. 2 от Устава на СБХ)

 - подробна творческа биография 
 - материали, представящи творческата дейност на кандидата  (за предпочитане фо-

тоси минимален формат 13/18 см, паспартирани в папка A4, или принтове  А4 с пълно описа-
ние на заснетите творби - размери, техника, година на създаване, може да се представят и 
каталози, CD  и  други; не се разглеждат уебсайтове. Максимален размер на фотосите –А4).

Биографията и материалите се предават на хартиен и електронен носител в един екземпляр.
ІІ. Творби
Кандидатите представят:  
- до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, 

секция „13”)
- до 5 (пет) творби в оригинал (за графика)
- списък  и копия на публикациите (за изкуствоведи)
- творби и репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см или 

70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, ко-
микс, карикатура)

Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално кандидатурите на  представените автори.
Съгласно чл.10 /1/ от Устава на СБХ : „Членството се придобива с решение на Управител-

ния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство и след плащане на 

встъпителния членски внос в срок от 1 (един) месец след оповестяване на решението на УС.”
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2014 г. е в размер на 50 лв. 
График и срокове  за провеждане на сесията за приемане на нови членове: 
От  20 до 24  януари 2014 г. – приемане на документи и творби.
Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж,  от 10 до 17 ч., а творбите  - в 

изложбената зала на ІV етаж, „Шипка” 6, след предаване на документите. 
Такса за участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ – 5 лева. Таксата се 

заплаща при подаване на документите за кандидатстване.
След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
С творбите на одобрените за приемане кандидати се организира изложба в залата на ІV-я 

етаж  на ул. “Шипка” 6. Откриване – 14 февруари 2014 г. 
Един месец след оповестяване на списъка с одобрените  за приемане кандидати се обявя-

ват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
За информация относно условията за кандидатстване, както и процедурата по приемане, се 

обръщайте към координаторите на секциите - Албена Спасова и Аннажени Шапкарова – тел. 
02 846 72 48, или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com.

Предвид тежкото финансово положение от януари 2013 г. бюлетинът ще излиза веднъж на два 
месеца. Междувременно новини и информация ще бъдат публикувани в сайта на СБХ – sbhart.com.

СБХ ще получава в продължение на една година нюзлетър от Международната асоциа-
ция за монументална скулптура (AIESM). Подробната информация за скулптурни симпози-
уми, адреси и статут за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си 
внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).

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.

СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авто-
рите 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. 
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ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com: 
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете на 

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

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

НАГРАДИ ОТ ЗОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА „СТРУМА”
Днес 17.09.2013 г. жури в състав:
Председател: Любен Генов- СБХ София,и членове: Богомил Живков – Перник, Дончо Захари-

ев – Перник, Христо Шапкарев – Благоевград, Аргир Манасиев – Благоевград, Асен Евтимов 
– Кюстендил, Владимир Шунев - Кюстендил

след гласуване определи следните награди:

Голямата награда на СБХ - Валентин Топалов
Две награди за живопис - Димитър Петров и Пламен Бонев 
Награда за графика - Атанас Дафинов
Награда за приложно изкуство - Ангел Ангелов

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА
На 29 ноември 2013 г. предстои да се открие ІV Фестивал на съвременната керамика. Той 

ще се проведе в София – галерия „София прес”, ул. „Славянска” 29, и галерия „Дебют”, бул. „В. 
Левски” 62 – Художествената гимназия (а не в галерия „Индустриална 11”, както бе съобщено 
в бр. 5 на бюлетина на СБХ).

Почетно участие в изложбата ще имат проф. Красимир Джидров и Сашка Балева.
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. Предвидена е и награда за дебют.

Извън конкурса в изложбата се приемат и произведения на свободна тематика.
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 – ІV етаж, Ани Шапкарова) до края на октомври. Снимките трябва да са качени на CD и 
да бъдат съпроводени от информация за името на автора, названието на произведението и 
годината на създаване.

Творбите за изложбите ще се приемат на 27 ноември 2013 г., сряда, от 10 до 17 часа, както 
следва:

Галерия „Дебют” – само за автори с дебютно участие.
Галерия „София прес” - за всички останали автори.
ІV-ят Фестивал на съвременната керамика се открива на 29 ноември 2013 г., петък, от 18 

часа, в галерия „София прес”, ул. „Славянска” 29.

съобщения
СБХ съвместно със Софийския зоопарк и Столична община стартират отворена дълго-

срочна програма за естетизиране на откритите пространства на зоологическата градина. 
За разлика от световните традиции у нас това място за забавления, образование и социал-
на комуникация е почти напълно лишено от присъствие на произведения на изкуството. В 
конкретния случай става дума за липсата на скулптура в публично пространство, която би 
трябвало да бъде неотменима част от визията на зоопарка. За постепенното осъществяване 
на горното се отправя настоящата покана към всички български художници за представяне 
на идеи и проекти на анималистична тема. Същите ще бъдат осъществявани поетапно, във 
връзка с конкретни местоположения и в зависимост от ангажирането на спонсори за всяка 
отделна творба. Предложения и проекти ще бъдат приемани от Мариела Янакиева и дебати-
рани от комисия жури, която ще заседава веднъж в месеца в СБХ на ул. „Шипка” 6.  

 СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
 ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
 ноември – декември 2013 година

 Изложба „120 години българско изкуство. 
 Едно десетилетие (1972 – 1982)
 ОХИ „Земята и хората”
 от 12 ноември до 21 декември, ет. 1, 2, 3, откриване – 12 ноември, 18 ч.

 Изложба алжирско изкуство в рамките на Дните на алжирската култура 
 в България, ет. 4
 от 19 до 25 ноември, откриване – 19 ноември, 18 ч.

 Славка Денева (1929 - 1984), Иванка Сокерова (1926 - 1993) -
 изложба „Едно приятелство“
 откриване – 29 ноември, 18 ч.

 ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ.  „РАКОВСКИ“ 125
 СБХ и банка „Пиреос” АД представят изложба живопис на Динко Стоев 
 1 – 16 ноември, откриване – 1 ноември, 18 ч.

 ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
 Изложба скулптура на Леда Старчева
 11 – 26 ноември, откриване – 11 ноември, 18 ч.

 Фестивал на съвременната керамика
 29 ноември – 13 декември
 откриване – 29 ноември, 18 ч.
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛ-
НЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИЯ СИ ДЪЛГ

Асоциацията на полицейските началници (АПН) обявява Национален конкурс за идеен про-
ект и реализиране на паметник на загиналите при изпълнение на служебния си дълг поли-
цейски служители, ситуиран в градинката на църквата „Св. Седмочисленици” в София, севе-
розападната страна, в тревната площ, от страната на ул. „Ген. Паренсов” (алеята, водеща от 
центъра на градината към ъгъла на улиците”6 септември” и „Ген. Паренсов”). Съгласно визата 
за проектиране паметникът е с височина до 3 м и е разположен на площадка от 1,50 кв.м.

В конкурса могат да участват творци, представили решения от следния характер: фигурал-
на композиция, релеф, абстрактна пространствена композиция. Заданието предоставя свобо-
да на избора на материали, съобразно предоставените решения.

Допълнителни задължителни изисквания към проектите:
- Да носят в себе си приемствеността на поколенията (Министерството на вътрешните рабо-

ти е създадено с указ на княз Александър І Батенберг на 5 юли1879 г. Тогава са назначени 
и първите полицейски служители)

- Служителите в Националната полиция по закон са деполитизирани и девоенизирани (но-
сят специфична униформа, която се променя през годините. Някои исторически символи могат 
да се видят в музея на МВР)

- Проектът не трябва да бъде обременен с религиозни и партийни символи и да съдържа 
етнически характеристики. Не трябва да съдържа характерни чуждестранни символи.

Кандидатите за конкурса следва да представят:
1. Идеен проект в М 1:10
2. Макет или ситуационно решение в М 1:50. Необходима е визуализация (чертежи, фото-

монтажи) на композицията в пространството, обяснителна записка, спецификация на матери-
алите, начина на изпълнение, работен бюджет и времеви етапи на реализиране, краен срок.

3. Творческа биография.
Обща стойност за реализацията на паметника – в рамките на 40 000 лв.
Организационният комитет определя една първа награда в размер на 2000 лв. и една втора 

награда в размер на 1000 лв.
Организационният комитет на свое заседание обсъжда определения от журито спечелил 

проект с оглед идеята за изграждане на паметник на загиналия полицай и взима решение 
дали да бъде сключен договор с победителя на конкурса за възлагане на изпълнението.

Продължителността на конкурса е три месеца след обявяването му в бюлетина на СБХ и 
други средства за информация.

Срок за представяне на проектите: 20 февруари 2014 г., София, СБХ, ул.”Шипка” 6.
Документация за конкурса може да бъде получена от Ани Шапкарова (координатор в СБХ) 

на тел. 00359 2 846 72 48. При допълнителни въпроси можете да се обръщате и към органи-
зационния комитет на тел. 0884573888.

Организационният комитет определя броя и състава на журито, както следва:
СБХ – 2 представители; САБ – 1; АПН – 2. Председателят на журито се определя от АПН.

КОНКУРС ЗА ПАМЕТНИК В ОБЩИНА ШАБЛА
Община Шабла обявява Конкурс за идеен проект за паметник, посветен на Бунта на селя-

ните от Община Шабла против десятъка от 1 юни 1900 г. Подробности за конкурса са обявени 
на официалния сайт на общината: www.shabla.info.

Датата за представяне на проекти ще бъде УТОЧНЕНА на 24 януари 2014 г.
Повече подробности за конкурса ще обявим на сайта на СБХ и в 
следващия бюлетин.

34-то ИЗДАНИЕ НА MINI PRINT INTERNATIONAL – CADAQUES 2013 г., 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Таксата за едногодишно членство в ADOGI (Международна асоциация за разпространение 

на графично изкуство) и участие в 34th Mini Print International е 80 EUR .
1. Всеки автор се представя с 4 графики, които ще бъдат включени в пътуващи изложби. 

Препоръчително е графиките да бъдат различни, но не е задължително.
2. Изображенията от графична техника по избор на автора трябва да са не по-големи от 

10х10 см, а хартията или друга основа - 18х18см.
3. Подписаните творби трябва да бъдат изпратени с препоръчана въздушна поща, без 

стъкло, рамка или паспарту, като пратка с надпис “PRINTED MATTER NO COMMERCIAL VALUE” 
(“Печатни материали без търговска стойност”) на адреса на организаторите.

4. Творбите трябва да бъдат придружени от автобиография, включваща името и нацио-
налността на автора, дата и място на раждане. Трябва да бъдат отбелязани заглавията, из-
ползваната техника и цена в евро във формуляра за членство (Membership form). Плащането 
трябва да се направи с пътнически чек за 80 EURO или по банков път (сметката е посочена 
във формуляра за членство).  

Творбите, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат връщани.
5. Краен срок - 15 март 2014 г.
6. Изложбата 33th Mini Print International ще продължи от 28 юни до 30 септември 2014 г.
7. Имената на избраните автори ще бъдат публикувани през целия юни 2013 г. на уебсайта 

miniprint.org. Одобрените творби ще бъдат представени във Франция и другаде. Професио-
нално жури ще отличи 6 творби, които ще бъдат отпечатани в каталога. Всеки от наградените 
художници ще бъде поканен за самостоятелна изложба в рамките на 34-то издание на MPI 
през 2014 г.

8. След приключване на пътуващите изложби (период от около 1 година) на всеки участник 
ще бъдат изпратени каталог, пълна информация, непродадените творби или чек за всяка 
продадена творба.

9. Комисионата на галерията е 33% от цената на всяка продадена работа. ADOGI ще избере 
и откупи 50 творби.

10. Адрес:
ADOGI
Apartado de Correos 9319
Barcelona 08080, Spain
e-mail: adogi@miniprint.org
www.miniprint.org
Формуляра за участие може да свалите от сайта miniprint.org или да получите в Между-

народния отдел на СБХ.
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СИМПОЗИУМЪТ ПО СКУЛПТУРА 
В ДЪРВО В ЯСНА ПОЛЯНА*   

Тази година Националният симпозиум по скулптура в дърво в Ясна поляна бе с чуждес-
транно участие и чества своята 30-годишнина.

Идеята за създаването му е на Съюза на българските художници, а организацията му е 
със съдействието на община Приморско и на кметството на красивото странджанско 
село Ясна поляна. Сред гостите при официалното закриване на симпозиума на 31 юли 
беше и председателят на СБХ Любен Генов, както и официални представители на общи-
на Приморско. Настоящият юбилей е повод за поглед назад във времето. 

Първото издание на традиционния вече симпозиум е през 1983 г., а настоящото е 24-
то поред. По различни причини някои години се пропуска провеждането на симпозиума, 
но значението, което той има за развитието на българското изкуство не само през 80-
те години, е огромно. На него се срещат автори, които дават свободен израз на своите 
творчески търсения по посока на скулптурата, дърворезбата и пластиката като цяло. 
Изненадващи и любопитни, дали в класическа или в неконвенционална посока, постиже-
нията на авторите винаги са показвали техните съкровени творчески пориви.

Досега в симпозиума вземат участие повече от сто професионални скулптори, които 
имат предпочитания към работата с дърво и изпробват възможностите на този ма-
териал. През годините освен български автори участват и творци от Великобритания, 
Виетнам, Германия, Италия, Израел, Испания, Латвия, Македония, Япония и други стра-
ни. Едно от изискванията на журито, което подбира кандидатите, е в своята работа 
скулпторите да се съобразяват с материала странджански дъб, а една от целите на 
симпозиума е естетизирането на населените места в община Приморско. Тази година 
две от работите на участниците остават в Ясна поляна, а останалите три отиват в 
Приморско.

Този уникален по своя характер симпозиум, в който вземат участие изявени и утвър-
дени имена в българската скулптура, тази година след предварителен подбор събра 
художниците Андрей Москов, Момчил Мирчев, Снежана Симеонова, Гоце Ефтимов от 
Македония и Никола Диков. В продължение на 20 дни, в обичайното за симпозиума време 
през месец юли, авторите сътвориха своите скулптурни пластики,  които създават не-
обикновената атмосфера в Ясна поляна - там, където морето и планината се срещат. 
Всеки един от тях е творец със собствен стил и пластичен усет, с огромни творчески 
възможности, непрестанни търсения и открития. Всяка от работите е уникална и сът-
ворена според чувствителността на авторите и усета им за спецификата на дървото. 
Те успяват да извлекат от него най-доброто в пластична посока и да вникнат в неговия 
свят и пластичност. 

Никола Диков е художникът, който през годините участва във всички издания на сим-
позиума. Поканен да го ръководи, той прави това от самото му начало и е двигателят 
на тази инициатива. С яркото си въображение, с вродената си чувствителност и тази 
година той успява да открие чрез творбата си своето пространствено виждане и опи-
та си в работата с материала и неговата структура. 

За Андрей Москов участието в симпозиума е истинско предизвикателство. Сериозна-
та практика и познанията му и от други симпозиуми са свидетелство за успешното му 

 * Статията публикуваме с извинение към организаторите и автора за закъснението, станало по 
                      техническо недоразумение.

изкуство,  думи
представяне на настоящия.

Участието на Момчил Мирчев се отличава с оригиналност и изключителен пласти-
чен усет. Експериментът и добре защитената авторска идея са едни от основните ха-
рактеристики на артистичния замисъл и реализацията му в неговата творба. Снежана 
Симеонова е вярна на своите пластични търсения по посока както на добре познати, 
традиционни, така и на модерни, обобщени форми. Творбата й говри за огромен про-
фесионализъм и умение да работи с пространство и форма за постигане на отличен 
резултат. Македонският художник Гоце Ефтимов успява да постигне добър синхрон със 
средата и ситуирането на творбата в нея.

 Симпозиумът по скулптура в дърво в Ясна поляна е прекрасна артистична изява и сре-
ща между колеги за размяна на идеи за скулптурата, на езика на скулптурата, чрез един 
предпочитан и благодатен материал. Симпозиумът е лятната атракция на селото и 
неделима част от битието му. Вече почти никой от жителите не може да си представи 
живота без него. За авторитета и доверието към тази инициатива говори и фактът, 
че един от участниците в предишните издания - скулптурът Кунчо Кунчев, пристигна 
на симпозиума извън програмата и сътвори работа, която подари на общината на село 
Ясна поляна.

Дочка Кисьова-Гогова

Момчил Мирчев
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ИЛЮЗИИ, МИРАЖИ... 
Галерия „Арт 36” отново интригува 

с интересна изложба. Албена Щениов-
ска–Еглоф представя своите най-нови 
картини. “Илюзии, миражи...” е надсло-
вът, обединяващ произведенията от 
последния й проект. Художничката по 
особено успешен начин ни прави съпри-
частни с най- личните нюанси на сво-
ето творчество. Макар и създадена 
като един от многото експерименти, 
„Илюзии, миражи...” най-сполучливо и 
ясно представя пластичните търсения 
на авторката през последните няколко 
години. В нейната живопис деликатно, 
но подчертано ясно се разкриват вза-
имовръзките реално – имагинерно, зая-
вено – недоизказано, осъзнато – подсъз-
нателно. Дуализмът на битието, нео-
бяснимото като природни и човешки 
феномени и тяхното адекватно плас-
тично претворяване отдавна рефлек-
тират в артистичните търсения на 
Албена. 

Проектът „Илюзии, миражи...” е при-
мер за особено сполучливо представяне 
на идеята за структуриране на живо-
писен възглед с подчертана емоционал-
на индивидуалност. Албена Щениов-
ска–Еглоф умело комбинира и преплита 
преживяно и непознато, осмислено и интуитивно почувствано, многосказателно и лако-
нично, лично и универсално, колажирано и живописвано. 

Интерсен е и замисълът за подреждане на експозицията. Изложбата се състои от ня-
колко групи картини, които могат да бъдат възприемани като двойки. А като контра-
пункт - три едноформатни вертикално разположени картини, които заедно с двете 
странично разположени платна оформят своеобразен център на изложбата. Близостта 
като експониране, като композиция, като взаимопроникваща цветност и емоционална 
кореспонденция определя няколко двойки картини – голямоформатните и централно раз-
положени „Илюзия I”и „Илюзия II” и подкрепящите ги „Контраст 1 и 2”, „Откраднати ми-
гове 1 и 2” , „Морско сияние 1 и 2”, както и „Близко и далече 1 и 2” и „Далечни сигнали 1 и 2”.

„Илюзии, миражи...” на Албена Щениовска–Еглоф заслужава внимание не само като по-
редната сполучлива изложба, представена в галерия „Арт 36”. Проектът е интересен и 
ще се помни най-вече със своето разбиране за живописта като деликатен и свръхчувст-
вителен филтър, който извлича, представя и поднася в идеален вид почти невидими 
обекти и състояния, както и с умението си неусетно да ни въвлича в дълбоко вродения 
си копнеж за откриване и пресъздаване на непознати светове и усещания.

Николай Маринов

Албена Щениовска–Еглоф

ТРЕТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА, 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2013 

Интересни въпроси, свързани с изписването на православните храмове, историята 
на светците и съвременните художествени практики, постави Третото биенале на 
църковните изкуства, открито на 18 октомври в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” във 
Велико Търново. В продължение на един месец посетителите имат възможност да раз-
гледат изложба от икони, мозаечни пана, дърворезба и стенописни табла, общо около 
130 творби на 80 автори от България, Сърбия, Румъния и Русия, а също и да участват в 
дискусии, посветени на религиозния култ и християнската естетика.

Наистина, единствен по рода си творчески форум у нас, това биенале е проект на 
преподавателите от катедра „Църковни изкуства” към Православния богословски фа-
култет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, но то едва ли щеше да се случи без активната 
подкрепа и съдействие от страна на Министерството на културата, Съюза на българ-
ските художници, Община Велико Търново, Фондация „Покров Богородичен”. Носейки пос-
лание за една специфична духовна изразност, неговото тазгодишно издание съвпадна и 
стана част от събитията, с които университетът в старата ни столица отпразнува 
своя 50-годишен юбилей.

Като цяло представените в изложбата художници се придържат към иконографския 
канон. В немалко произведения обаче ясно се забелязва творческото преосмисляне на 
църковния сюжет, което категорично опровергава широко разпространеното мнение, 
че общо взето, зографската професия се състои предимно в механично повторение на 
старинните образци и техники. Силно впечатление оставят усилията на преподавател-
ския състав в катедрата да насочат вниманието на научната общност и църквата към 
проблеми, отнасящи се до обновяване на репертоара на българските светци, за чиято 
канонизация в миналото са налични писмени сведения, но няма (или не е достигнала до 
нас) тяхна нарисувана икона. От проведената среща разговор с проф. дфн Анчо Кало-
янов става ясно, че вече са налице и първите резултати. С негова помощ Светослав 
Тодоров, възпитаник на катедрата, създава икона с образа на св. Йоан Екзарх, следовник 
на славянските първоучители, светите братя Кирил и Методий, и представител на 
преславската школа. 

Както се знае, за един иконописец техническото изпълнение винаги е от значение. 
Древните изпитани рецепти ревниво се пазят от споделяне, но в деня след открива-
нето на изложбата художничката Анна Голубкова от московската иконописна школа 
„София” издаде някои от своите трикове. По време на осъществения с нея и колегите  
телемост тя показа ръчно приготвяне на т.нар. творено злато, използвано и до днес в 
руската иконопис за осветените части в одеждите на светците, предметите (книги, 
вестибюли, инсигнии) и орнаментировката. Малко по-късно доц. Симеон Захариев, пре-
подавател в специалност „Църковни изкуства”, демонстрира проектиране и изпълнение 
на двупластова резба за иконостас на храм, а неговият колега Кирил Томанов – дърворез-
бена техника върху миниатюрна елипсовидна плочка.

Бяха представени и няколко книги на наши изследователи – Иванка Гергова („Чудесата 
на пресвета Богородица в културата на Българското възраждане”), Елена Генова („Вто-
рото поколение зографи от Самоковската живописна школа. Димитър Христов Зограф, 
Йоан Николов Иконописец, Костадин Петро Вальов”), Светла Москова („От Алафранга-
та до Европа”) и Люба Цанева („Зографи от Трявна”).
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От чуждите автори, взели участие в биеналето, се открояват имената на Габриел 

Тома Китук, Михай Коман, Елена Борундел (Румъния), Анна Голубкова, Дмитрий Котовски, 
Елена Палкина (Русия) и Джорджи Миланкович (Сърбия). Независимо че в творчеството 
на всеки от тях личи присъствието на собствен почерк, техните произведения, както 
и тези на българските участници, носят общо, единно и еднозначно съдържание – иреал-
ният свят на божествената светлина. А причините – те са лични, дълбоко интимни и 
религиозно почувствани.

Експозицията е на разположение за посещение до 18 ноември.

д-р изк. Румяна Александрова

Михай Коман, Румъния – Неопалимата къпина

ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ В 
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” 

Ако се съпостави творчеството на Димитър 
Трендафилов с търсенията на много от изтъкнати-
те представители на неговото поколение, със си-
гурност ще се установи, че този автор е един от 
малкото, които постигат респектиращо ниво по 
посока на абстрактните търсения. Понякога сякаш 
сме склонни да забравяме характеристиките на из-
ложбения живот в България през 60-те, 70-те и 80-те 
години. Ако днес ни се струва нормално някой автор 
да върви по тънкото острие между абстракцията и 
сюрреализма, можем да си припомним, че това прин-
ципно не е характерно за поколението на професор 
Трендафилов. Нещо повече – в българското изкуство 
проблемите на абстракцията остават неразбрани 
до ден днешен. Това изкуство, тази велика форма на 
духовност и свобода тук никога не се случва, няма 
ярки представители, няма школа, няма последова-
тели. В този смисъл присъствието на личността и 
абстрактните графични творби на Димитър Трен-
дафилов все още остават недооценени и по причина, 
че до този момент те не са ситуирани контексту-
ално. В контекста на поколението на художника те 
са новаторски, но те са иновативни и днес, защото 
представляват рядък пример на завършено мислене и завършена реализация.

Димитър Трендафилов е дългогодишен  преподавател по калиграфия. Това е ключов мо-
мент в разбирането на неговото творчество. Макар и невидимо, калиграфската лекота 
и едновременна вътрешна съсредоточеност имат много общо с изграждането на прос-
транството на представените сериграфии. Калиграфията отдавна не принадлежи само на 
Изтока – тя има огромна роля при автоматизма на сюрреалистичното рисуване (и писане), 
от нея тръгват ред големи европейски и американски автори от абстрактния експреси-
онизъм. Така и тези графични листове на Димитър Трендафилов са комбинация от непо-
средствена импровизация и огромен товар от визуален опит и знания. Изчистени като 
композиция и колорит, те помнят историята на абстрактната картина, поетиките на  
геометризма и жеста, показват умишлени препратки към Кандински и Миро, а определени 
детайли могат да ни отведат дори към попарта. Тези листове са едновременно сдържани 
и експресивни, но това е едно креативно противоречие, характеризиращо се с дисциплини-
рано, рационално мислене, чието крайно опредметено въздействие е подчертано лирично. 

Когато Димитър Трендафилов дойде в кафенето на Академията, неговите млади колеги 
неизменно го наобикалят. Защото той е пример за отношение към изкуството. Защото е 
от хората, за които „малкото е повече“ и умее да предава своя калиграфически лаконизъм 
в атмосферата около себе си. Той може да бъде учител, защото е извел своя визуален код 
от принципи, стоящи непосредствено до него в професионално отношение – в случая шри-
фтът и калиграфията. А това е урок – защото изворът на автентичното творчество 
може да бъде намерен навсякъде. Единствено важно е да го осъзнаеш и да изведеш собстве-
на линия на поведение в изкуството. 

              проф. д-р изк. Свилен Стефанов

Димитър Трендафилов – Закъсняло 
предупреждение, сериграфия
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БРЕГОВЕ НА СПОМЕНА
Необяснима работа са предметите на изкуството – възприятието от тях пада в ду-

шите ни като дъжда, огрява тъмните места там като слънцето или носи сянката на съм-
нението. В студения отглас на композицията можеш да откриеш нови посоки към света, 
в които математиката, физиката, поезията са само синоними на стичащите се през нас 
провокации. 

Необяснимо, но свежо и остро преминават през мен картините на Деля Чаушева. Като 
писък на птица, като внезапно откровение, като човек, току-що завърнал се от смъртта, 
като скенер усещаш цветовете и линиите, показаните и липсващите пространства в 
тези творби. 

Разбираш, че някъде раждането вече съществува. От разума обаче няма и следа, съще-
ството профучава из първичния въздух, а после те облъхва енергията на интелекта, който 
с такава сила е запратил цветовете, че усещаш как се запалваш от тях.

За някого рисунките ще бъдат само цветни мазки върху листа, но само който може да ги 
види, той ще усети затворената бездна в тях. И си задавам въпрос – тези „Брегове на спо-
мена” в миналото ли са или далеч пред нас, а може би това е конструкцията на емоцията, 
видимият й образ, викът към живота или викът срещу него.

Аз виждам тук повече брегове и по-малко спомени; брегове, които ни заливат със стран-
ни космически звуци. Прииждат и се връщат световете, в които времето е постоянно 
сегашно. Как ли се чувства вулканът малко преди да изригне? Отнякъде иде симфония на 
Шостакович...

А може би тези рисунки са резултат от една силно изразена емоция, може би са пепелта 
на чувството, може би те са ритуалният край на всеки вик на душата. 

При Деля Чаушева отговорите са много и са внезапни. Понякога ти настръхва косата от 
тях, понякога вървят след теб като живи същества и чакат да ги приемеш. Отговорите 
са пълни с енергия и вик, пълни са с брегове на неоткрити пространства, но колкото и да са 
самотни, студени, неочаквани, взривяващи, точно с това те приближават към човешкото, 
към вселената на неизвестното, опасното и страховитото желание да ги приемеш. 

Сашо Серафимов
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Деля Чаушева - Композиция

ДЕСИСЛАВ ГЕЧЕВ – МАЙСТОР НА 
ГРАФИКАТА И ЕКСЛИБРИСА
При все че е още млад, русенският ху-

дожник Десислав Гечев (роден 1972 г.) е 
вече утвърден творец, с редица изложби, 
десетина наши и международни награди и 
преди всичко със свой почерк, в две трудни 
области - графиката и екслибриса. Новата 
му експозиция в залата на Дружеството на 
СБХ в Русе радва на голям успех. Десислав 
Гечев е безспорен майстор рисувач. Пред-
почел е графиката пред живописта заради 
своя идеал - офортите на Рембранд. При-
знава, че със своята светлина тъкмо те 
са го вдъхновили и така се е докоснал до 
алхимията на великия холандец. Още като 
студент във Велико Търново е предпочел 
техниката на офорта, при който все още 
се работи с иглата и грунда.

Ето какво споделя той за тази техника: 
“Сухата игла е може би най-елементарна-
та, погледнато технологически, техника 
в т.нар. дълбок печат, но това съвсем не 
значи, че с нейна помощ не се създават ше-
дьоври. Офортът е основна техника, коя-
то изисква не само механично издраскване 
на предварително разработената рисун-
ка като при сухата игла, но и владеене на 
редица тънкости, свързани с ецването 
(разяждане с киселина) на медната или цин-
ковата плоча. Обогатяването на офорта 
с различни спомагателни техники като акватинта, верниму, резерваж и т.н. го прави 
да изглежда приказно неповторим. Няма как обаче без една предварително обмислена, 
преживяна и детайлно разработена подготвителна рисунка проект да бъде направена 
сериозна графика в която и да било графична техника...”

Тези прекрасни офорти са вдъхновени от Библията, която художникът чете и препро-
чита (цикълът “Седемте земни гряха” е решен много оригинално и с ирония), а също и от 
класическата литература и философията. Без съмнение русенският художник притежа-
ва солидна хуманитарна култура и мисли интересно. Тези работи са наистина празник 
за окото и интелекта. Явно, че доброто четиво оставя трайна диря в съзнанието на 
Десислав Гечев, около която по-късно той натрупва, моделира бъдещата си рисунъчна 
композиция.

Участващите в изложбата екслибриси показват сериозна литературна култура и са 
продължение на търсенията на автора в графиката, при това решени оригинално, с 
фантазия, чувство за хумор и филигранно изработени.

Огнян Стамболиев

Десислав Гечев - Корабът на глупците
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ОБРАЗИ ОТ КАМЪК, ЦВЯТ И ЗВУЦИ
ПО ПОВОД 14-ГОДИШНИНАТА НА „АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ”

В България има забележително красиви места. Уникални. Едно такова място е Илин-
денци. В тази наша прекрасна страна има и изключителни личности като скулптора 
Иван Русев. Несъмнено чудните кътчета в родината ни са притегателен център за 
хората на изкуството. И не само за тях. Но с цялата си странност именно те, арти-
стите, за които гледките са основен извор на вдъхновение, са способни да посветят 
част от себе си на едно подобно място и да направят така, че прелестта му да поле-
ти далеч отвъд пределите му. 

Не знам дали имат нещо общо с казаното дотук, но от няколко дни често си повта-
рям две думички: дух и материя. Някъде в съзнанието ми тези понятия ту се сблъск-
ват, ту се преплитат, ту са едно цяло, ту като топки рикошират след сблъсъка 
помежду си и отлитат далеч едно от друго. Две понятия, в чието единство сякаш 
някъде е втъкнат фитил, по който отдалеч пълзи искра, готова да възпламени дето-
натора. Всички ние сме толкова материални. Материята е нашата сила. Материята 
е нашата гибел. Съзнаването на това, съмнението, вярата, надеждата, любовта, 
способността ни да изпитваме удоволствие, стремежът ни да го усетим, блажен-
ството, тъгата, чувствата, взаимоотношенията ни… Все си мисля, че всичко това 
не е материя. Но всичко това дух ли е?

Вярата ни всъщност е съмнение. Надеждата ни – отчаяние. Любовта ни е омраза, а 
радостта – тъга. Черното е възможно най-тъмният нюанс на бялото, а бялото най-
светло черно. Камъкът е твърд и дълговечен. Нищожната капчица вода, нежна и мека, 
е в състояние да издълбае камъка с постоянство. Формата е център на безформието. 
Нещото – частица в нищото. Хармонията е дисхармония. Единството – противоре-
чие…

Но да се върнем на изкуството - тази изящна рожба на човечеството, един от най-
ценните му плодове, най-сложният за дефиниране резултат на цивилизацията, онази 
област в богатото разнообразие от човешки дейности, в която, влизайки в ролята 
на творец, дареният с талант би могъл да създаде автентичен образ на единството 
на духа и материята. Изкуството е личен избор. Избор на талантливи хора, които 
със сила и характер създават красота. Големите в изкуството са индивидуалисти. 
Но в крайна сметка талантът приобщава. Талантът обединява. Талантът повежда. 

Тук, в Илинденци, разбира се и далеч извън пределите му, тази силна личност, посве-
тила цялата си същност на голямото изкуство, е Иван Русев. Творец, осмислил своето 
силно индивидуално присъствие в съвременното изкуство, но и фигура, съпричастна 
и отговорна за създаването и поддържането на една културна общност. Фондация 
„Арт център Илинденци” вече повече от петнайсет години гради и отстоява авто-
ритета си на институция в българското изобразително изкуство, играеща една от 
главните роли на националната ни и международна културна сцена. Тук, в „Арт цен-
тър Иинденци”, са работили едни от най-именитите наши художници. Наред с тях 
десетки млади дарования точно тук са получили първите си професионални уроци по 
правене на изкуство. Тук са гостували редица български и чуждестранни артисти от 
световна величина. (Няма да изброявам имена. Достатъчно е да се разходите наоколо 
и да разпознаете творбите им.)

Колкото и да се говори, все ще е недостатъчно, за да се изрази значимостта на 
създаденото тук. Гледам всичко сътворено и си мисля, че изкуството е това, което 
ще спаси света. Знам, че точно художниците са онези сапьори, които ще обезвредят 

изкуство,  думи изкуство,  думи
капсул-детонатора и ще запазят целостта и хармонията на дух-материята. А изку-
ството все пак трябва да се възприема непосредствено. Така че – наслаждавайте се!

И дори и да не приемаме всичко еднозначно, то само заради въпросите, които ще 
възникнат и на които може би няма да успеем да намерим отговор никога, дори и само 
заради тях ще си е заслужавало да изминем този път. Път от материалното, от здра-
вата земя под краката ни, по тези дялани от скулпторите камъни, под сенките на 
причудливите форми на въображението, през светлините, отразяващи се в белите 
плоскости на обемите, нагоре по мраморните алеи, по стълбите нагоре, от камък 
на камък, стъпка по стъпка, горе, високо в пространствата и измеренията, където 
духът е материя…

А когато гледката е непосредствено пред нас, може и без думите.

Любен Генов
Илинденци

11 октомври 2013 г
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REPLACE*

Галерия „Аросита” продължава 
своята линия да представя оригинал-
но замислени проекти. Поредната 
интересна изложба е цикъл графики 
на Йордан Панков. Изложбата, и спе-
циално цикълът „Replace”, поддържа 
линията на автора да разработва 
изключително темата и да ползва 
сюжетите на произведения, стана-
ли обект на кражби или унищоже-
ни във времето. Актуалността на 
опазването им е свързана и със зрее-
щите конфликти в света - хилядите 
артефакти, унищожени при военни 
действия в Ирак и Афганистан. 

Replace е серия от девет линогра-
вюри, които съдържат препратки 
към изчезнали картини, работите 
от серията носят имената им. Ето 
и някои от тях – „Произход” по изчез-
нала картина на Караваджо, „Леда” 
– по изчезнала картина на Микелан-
джело, “Клеветата” – по изчезнала 
картина на Апелес. „Replace” е в ли-
митиран тираж от 10 отпечатъка. 

Тиражът ще бъде изпратен на 9 световноизвестни личности с цел да се обърне внимание 
на факта, че се унищожават и губят за света безценни за човечеството произведения.

Единствено в галерия „Aросита” авторът представя по една работа от тиража – 
първият (1 х 10). „Replace” е един вид продължение на „Lost” (2011, Национална художест-
вена галерия) и „Anthoroconix” (2012, галерия „София прес“), но като сменя средствата - за 
първи път става дума за графика. В експозицията са включени и работи от сериите 
„Angels“ и „What would Judas do? “.

Йордан Панков притежава уникален художествен стил, характерна собствена образна 
система и специфичен графичен език. Създаването на проект, свързан с класически художни-
ци и произведения, обогатява, дава интересни резултати и е стимул за развитие. Особено 
удачен пример за това е проектът „Replace”. Художникът успешно комбинира и преплита 
традиционна и съвременна образност, усещане за уникално, вечно, ценно, от една страна, 
и временно и спонтанно, от друга, класическото рисуване с актуалните рефлексии от зао-
бикалящите ни навсякъде съвременни визуалности – комикси, графити, реклами.

„Replace”, или „Заменяне”, на Йордан Панков заслужава внимание не само с умението на 
автора да представя и защитава своя артистичен възглед, а и като особено позитивен 
и сполучлив проект със свое успешно трансформиране и рестартиране на идеи и мате-
рии в изкуството, които считаме за вечни и чието унищожение, кражба или забрава е 
само временно състояние на лудост, врява и безумие.

Николай Маринов

* Заменяне (от англ. ез.)
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Йордан Панков – Клеветата, по изчезналата 
картина на Апелес

ЕСЕННИ ТОНОВЕ
От 3 до 23 октомври в мра-

морното фоайе на зала “Бъл-
гария” се състоя съвместна 
изложба на две художнички, 
съвипускнички от Национал-
ната художествена академия 
- Цвета Маринова и Йоанна 
Кемилева. 

Общата експозиция обеди-
ни творбите на две авторки 
с доказани творчески и про-
фесионални постижения, с из-
градено име и редица реали-
зирани проекти, които са или 
са били достояние на много 
широк кръг зрители. Цвета 
Маринова е работила като 

сценограф на игрални и телевизионни филми, на множество театрални постановки на 
столичната сцена и в цялата страна. Йоанна Кемилева е създател на монументални 
пана и паркови пластики в София и страната.

И двете авторки са с богат и много наситен идеен кръгозор, който се трансфор-
мира в създаваните от тях творби. Разбира се, в ограниченото пространство на из-
ложбен салон бе представена една много малка, по-лична част от тяхното изкуство, 
плод на съкровени търсения.

Цвета Маринова е художник, тясно обвързал творческия си път със сценичното и 
филмовото изкуство. На изложбата бяха представени фотографии от различни теа-
трални постановки, както и две икони, но основният акцент бе поставен върху ней-
ните текстилни творби. 

В работата по своите пана Маринова има възможността да бъде свободна, да екс-
периментира, да бъде създател. През годините авторката е избирала различни мате-
риали - вълна, коноп, козина, но и по-нетрадиционни, като хартия, найлон, целофан, 
метални нишки. Импровизирайки, търси движението и съпоставянето на различни 
фактури, обеми и цветови нюанси. Така в контраста между тъмно и светло, между 
гладкост и релеф, между динамика и покой, нишка след нишка и възел след възел се из-
гражда свещен, изпълнен с емоции и вълнения свят. Това е светът от тъкани, въплъ-
тяващ и отразяващ душевността и творческия потенциал на Цвета Маринова. Тя 
споделя, че много пъти в нетърпението си да види завършената си творба е работела 
безспир часове наред.

Същото вълнение и нетърпение съпътстват и Йоанна Кемилева в нейния творчески 
път. Часове наред зад затворената врата на пещта целият положен труд и безброй-
ните моменти на размисли и търсене, на разместване и преподреждане на идеи, на 
парченца неизпечена глина придобиват завършен вид и смисъл. От меката и безформе-
на маса Кемилева извежда и изгражда късче по късче форми и образи, които с помощта 
на огъня се превръщат в запечатани, уловени в твърдостта на керамиката мигове. 

В залата бяха изложени пластики от бронз, точени керамични съдове и фигури и 
керамични пана, в които ясно личи богатството от теми и идеи, които вълнуват 
авторката.

От изложбата



СБХ бюлетин брой
10/2013

20
СБХ бюлетинброй

10/2013

21

В присъствието на всяка от художничките в пространството на Софийската фил-
хармония се прокрадва и скрита, символична връзка. Цвета Маринова е художник, ра-
ботил в редица театрални и филмови екипи, затова близостта със сцената не й е 
чужда. Йоанна Кемилева е израснала във фотографското ателие на своя баща Тодор 
Кемилев, което се е помещавало точно срещу входа на тази сграда. И покрай дейност-
та на фото “Кемилев” е общувала с едни от най-големите имена на музикалния живот 
в онези години.

Първоначално се заражда идеята тази изложба да се проведе под мотото “Есенни 
тонове” – заглавие, което да обедини в обща хармония не само творби на Цвета Мари-
нова и Йоанна Кемилева, но и да е в унисон с основните функции на сградата на Софий-
ската филхармония, пространство, изпълнено с вълшебството на музиката.

“Плодовете на есента” обаче би било по-точното и обединяващо мото на изложба-
та. Есента, която предлага цялата мощ на духовната и творческата зрялост. Есента, 
която дарява с плодовете на изкуството - пълно с чувства, емоции и наситено с всички 
нюанси на съзидателната женска натура, на творческите личности на Йоанна Кемиле-
ва и Цвета Маринова.

Теодора Вълчева

АНГЕЛСКИ КРИЛЕ 
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА, ПОСВЕТЕНА НА 115-ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛАЙ РОСТОВЦЕВ

На 28 август 1921 г. параходът „Рашид паша“ потегля от Галиполи (Турция), натоварен 
с 3365 войници и офицери на Бялата армия. Преминава през Мраморно и Черно море, за 
да акостира във Варна. Оттук започва нелекият житейски път на Николай Ростовцев 
като емигрант белогвардеец, избрал България за своя втора родина. Четири години по-
късно той постъпва в Художествената академия в София, в ателието по живопис на 
проф. Борис Митов, където работи заедно с Преслав Кършовски, Драган Лозенски, Вера 
Лукова. Така Николай Ростовцев свързва живота си до сетния си дъх със света на изящ-
ното изкуство. Но още като дипломант критиката отбелязва за него: „Ростовцев е 
църковен художник. Той е съзнателен, скромен и страстен иконописец. Личи си, че той 
с увлечение изучава старата икона, безразлично дали тя е общовизантийска, дали е бъл-
гарска, руска или гръцка; той твори, но на църковна почва. Неговите работи са изцяло в 
духа, в стила на православната иконопис.“

И действително името на Николай Ростовцев днес се свързва с изписването на повече 
от 20 храма в страната, сред които са „Успение Богородично“ във Варна, храм-памет-
никът „Рождество Христово” при село Шипка, митрополитският храм „Св. Неделя“ в Со-
фия и много други. В своите спомени за посещението си на Атон през 1937 г., в зората на 
своето зографско дело, Николай Ростовцев пише лирично: „Ранна септемврийска сутрин. 
Спокойното море е още обляно с мека лунна светлина, но на изток на фона на зазорява-

изкуство,  думи изкуство,  думи
щото небе вече се откроява величественият и тайнствен масив на Атон, а над него 
като Витлеемска звезда гори с бял пламък приказната Зорница. Тишина. Параходът „Кри-
тис“ леко плува, наближавайки единственото атонско пристанище Дафни. Само едничко 
огънче – червеникавата точка на маяка, говори, че тук съществува живот. Атон – колко 
много говори туй име и колко мисли навява то, особено на оногова, който с нетърпение 
очаква да стъпи на тая свещена за православния свят земя, люлката на велик духовен 
подвиг, осеяна с множество големи и малки манастири и манастирчета, с вековна исто-
рия, вековно изкуство – изключителни места за всестранна научна работа.“

Във всички стенописни разработки на Николай Ростовцев прозира не само познанието 
на художника зограф за християнските образи и сюжети, но и едно особено внимание към 
детайла, с което е изпълнена всяка една от сцените, изписани от него. Нежните и меки 
линии, премерените контрасти и колорит намират своето най-ярко „въплъщение“ в об-
разите на ангелите, а полъхът от крилата им сякаш остава следа дори и в светските 
портрети и пейзажи, излезли изпод четката на художника.

Пламен Петров

Николай Ростовцев
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РУМЯНА ДОЧЕВА В ГАЛЕРИЯ „АСТРИ”
Румяна Дочева е автор със свой стил и запомнящ 

се почерк в областта на съвременната керамика. 
Макар изявите й през последните години да не са 
последователни, тя е автор, който не се отказва 
и продължава да работи. Нейните керамични плас-
тики стоят стабилно и убедително в простран-
ството на всяка галерия и създават усещането 
за едно непрекъснато развитие следващо своя ес-
тествен процес. 

В столичната галерия „Астри“ авторката пред-
ставя живопис и скулптура под мотото „През си-
ните ти очи“ (8 – 22 октомври). Изложбата е при-
дружена от кратък текст и носи настроението на 
отминалото лято. Обединили идеята за морето, 
керамичните пластики и живописните платна 
създават усещането за специална енергия, толкова необходима и необяснима, която ни 
връща към носталгични спомени, много мечти и разбиващи се в скалите морски вълни. 

Създадени специално за пространството на галерията, керамичните пластики носят 
характерния за Румяна Дочева подход при изграждане на формата и баланс при съпоста-
вяне на обемите. Авторката работи убедително с материала, като изгражда изчистени 
и балансирани пластични форми с утилитарна функция. Нейните раковини, миди и морски 
звезди от керамика са заредени с много настроение, преживяване и творческа емоция.

Една нова реалност носят живописните платна, които Румяна Дочева създава и по-
казва за първи път пред публика. В картините си тя е разгърнала морския сюжет, като 
редува ритъма на линията с плоски цветни повърхности и живописни трептения.

Емоцията за създаването на един пластичен образ или форма винаги имат своята 
пред история и винаги са заредени с импулс за креативност. В случая Румяна Дочева ни 
предлага едно морско преживяване със „скалите, пясъка и много споделени мечти, бляно-
ве и фантазии, болка и радост...“.

Диана Драганова - Щир

МЕЖДУ СЯНКАТА И СВЕТЛИНАТА 
ПО ПОВОД ЮБИЛЕЙНАТА ИЗЛОЖБА НА РУМЕН СКОРЧЕВ

Преди 33 години направих серия от интервюта с Румен Скорчев за в. „Народна кул-
тура” (11, 18, 25, 31 януари 1980 г.). Още тогава той бе един от най-ярките графици на 
съвременното ни изкуство, майстор вече в офорта, акватинтата, смесените техники, 
литографията. Получил през 1970 г. златния медал на Международното биенале на графи-
ката във Флоренция, неговата наградена творба бе вече станала притежание на галерия 
„Уфици”. Интервюто ми с него се проведе, след като той се бе върнал от Япония, където 
бе прекарал месеци като стипендиант на Фондация „Кокусай Корио Кикин” и бе работил 
в ателието на Акира Куросаки, една истинска художествена лаборатория, в която той 
„вижда повече пергели и други чертожни пособия, отколкото четки и креди.” Тогава, 
запитан за това какво е графиката, той ми отговори: „За мен графиката е колкото 

изкуство,  думи изкуство,  думи

Румяна Дочева – из цикъла 
„През сините ти очи“

мисъл и чисто вдъхновение, толкова 
и една съвършена технология и всеки 
опит да отнемем едното или друго-
то нарушава баланса” (11 януари 1980 
г., Народна култура).

Изложбата на Румен Скорчев, пос-
ветена на неговата осемдесетго-
дишнина, с прецизните по своето 
изпълнение графични листи и завла-
дяващи по своята изразност живо-
писни платна, представя художника 
в неговата цялост като творец и 
човек. Тя е и ярко доказателство за 
следваното през годините му верую, 
споделено от него в едно все още не-
излязло наше интервю, в което той 
определя какво разбира под поняти-
ето свобода. 

„Изкуството никога не е било еле-
ментарно отражение на живота. 
Моето поколение се размина с тео-
рията на Тодор Павлов, защото от-
кривахме света с неговите житей-
ски тътени и безмълвия, ритми и ин-
тонации, светлините и дълбокия му 
мрак – откривахме го в безгранично 
свободния дух на големите творци 
от съвремието ни.” Това му разбира-
не за свободата, която всеки творец си извоюва сам, му създава необходимия професи-
онален и духовен комфорт за изява, както и му причинява редица препятствия, през ко-
ито той преминава стоически, закалявайки духа си и усъвършенствайки художествения 
си израз. И това е така, защото, както е известно, изкуството е огледалото, в което 
намираме отражение на собствените си мечти, но и страхове, съмнения, разочарова-
ния, загубени битки и победи. В този смисъл не само заглавието на изложбата „Сянка-
та и светлината”, но и названието на творбите го подкрепят напълно: от станалите 
емблема за Румен Скорчев със своята прецизна рисунка и многопластова асоциативно 
метафорична интерпретация графики: „Разсъмване – Петелът” и серията „Човекът – 
природата”, правени в 80-те години, през драматичните, плътни като живопис и ка-
тегорични като изказ платна „Часът на кучето” (2001), „От мрака” (2012), до смелите в 
посочването на изхода „Икар” и „Музика на водата (Хендел)” от 2012 г. 

Давам само тези примери, защото те илюстрират една от основните черти в из-
куството на Румен Скорчев – неговата програмност. Тоест това е художник, който 
винаги е имал собствен възглед за живота и изкуството, отстояван с изключителна 
упоритост въпреки рисковите ситуации, до които тази му гражданска последовател-
ност го е довеждала. И е възможно за някои тази упоритост, с която той отстоява 
гражданската си позиция и прокарва своя възглед за мисията на изкуството да възвисява 
човека над повседневното, да изглежда ретроградна, но историческият ракурс ни дава 
основание да отдадем предпочитанията си на тази негова позиция. Позиция, която той 
и в годините на мъдростта защитава със завидна творческа жизненост и енергия. И не 
на последно място, с професионализъм в изкуството, на който, вярвам, биха завидели и 
скептиците.

           Аксиния Джурова, 21 април 2013 г.

Румен Скорчев - Жертвоприношение
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80 ГОДИНИ 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСE
На 11 октомври в Художествената галерия в Русе се откри изложбата „Наследство в 

камък и щрих”, с която бе отбелязана 80-годишнината от нейното създаване. Изложбата е 
свързана с отпечатания за събитието каталог „Графика и скулптура” и е опит за хроноло-
гично представяне на българското изкуство от Освобождението до днес чрез графични и 
скулптурни произведения от фонда на галерията. 

Изграждането на колекцията и подбраните творби не могат да бъдат разглеждани от-
делно от протичащите исторически събития, интензивните обществени процеси и на-
гласи. В експозицията са включени произведения на по-неизвестни или емблематични за 
отделните периоди художници, получили своето професионално образование в България и 
чужбина. В техните творби са намерили израз влиянията на европейската художествена 
култура и на традициите от българското минало, пречупени през творческата индивиду-
алност на авторите.

Най-ранното произведение е „Автопортрет” на Димитър Марков от 1884 г. Рисунката 
на Владимир Димитров–Майстора („На фронта”, 1918) е отзвук от Първата световна вой-
на. Образът на жената и голото женско тяло вдъхновяват Васил Стефанов-Чилито, Марчо 
Киров, Николай Владов-Шмиргела. През 30-те и и началото на 40-те години на ХХ век социал-
ната тематика се разгръща  в творчеството на Илия Бешков и Мара Георгиева; развити-
ето на градската култура рефлектира в акватинтите на Петър Морозов и Павел Вълков.        

Скулптурната композиция на Иван Фунев и Марко Марков, предназначена за украса на 
Дунав мост, отразява етапа на капсулиране в изкуството, създавано след 1945 г. и свързано 
с идеологията на новата политическа система. 

Творбите от 60-те и 70-те години бележат бавното, но уверено възраждане, жанрово 
разнообразие, появата на нови имена, които се изявяват и през следващите десетилетия. 
Те успяват да изработят свой индивидуален художествен изказ – Марко Бехар, Васил Ива-
нов, Златка Дъбова, Катя Костова, Борис Гондов.    

Най-многочислени и многолики както в графиката, така и в скулптурата, са произведе-
нията от 80-те – началото на 90-те години. Това се дължи на активизиране на художест-
вения живот в България, провеждането на многобройни изложби, пленери, нарастващи суб-
сидии в областта на изкуството. То придобива относителна самостоятелност, водеща 
до творческа свобода при автори като Стоян Стоянов–Течи, Борислав Стоев, Стоимен 
Стоилов, Стоян Цанев, Галин Малакчиев. В този период галерията се обогатява с произве-
дения на русенски художници, създава се колекция в колекцията. Тези творби се вписват в 
общите процеси и осезаемо присъстват в експозицията. 

Работите на Милко Божков, Цветан Казанджиев и Емил Попов от последните години 
маркират времето на малкото постъпления и съответно недостатъчното представяне 
на българското изкуство след началото на XXI век.

В отделна зала е експонирана чуждестранна графика от Европа и Азия – Андре Ланской, 
Сусуму Ендо, Со Цъ Уан, Роберт Янчович, Велизар Кръстич и др. Най-ранната е от края на 
XVII – началото на XVIII век, а последната е от 2010 г. 

Тази изложба не би могла да се осъществи без работата на самите художници, на хората, 
работили през изминалите години в галерията, многобройните дарители и приятели на 
институцията. Годишнината като повод за поглед не само в миналото, но и в бъдещето 
ни кара да вярваме, че произведенията от фонда, както и гостуващите изложби, ще могат 
да бъдат разполагани в нови, по-приветливи и модернизирани пространства, които да се 
доближат до европейските галерии и музеи, още повече че град Русе е кандидат за Европей-
ска столица на културата.

            Мария Тодорова, уредник ХГ - Русе
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ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА” 
СЛОВО ОТ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ В 
ГХГ „ЛЮБЕН ГАЙДАРОВ” - ПЕРНИК

Нека първо се поздравим с този празник на изобразителното изкуство. Нека отчетем 
като привилегия чудесната възможност отново непосредствено да се докоснем до твор-
чеството на една част от най-талантливите в изкуството – съвременните български ху-
дожници.

Сигурно в условията на съвременния динамичен свят изобразителното изкуство предос-
тавя илюзорната възможност за възприемане чрез кратко съприкосновение, нещо добре 
дошло за забързания зрител, рискуващ загуба на скъпоценно време. Но ето какво пише по 
този повод изкуствоведът Ричард Корк, когото неведнъж цитирам: 

„Чистият визуален заряд на изкуството често притежава непосредствената сила на вну-
шението и може изведнъж да прикове погледа ни. След първоначалното привличане обаче все 
пак трябва да бъдем сигурни, че нищо друго няма да отвлече вниманието ни. Единствено като 
остава близо до дадена творба, зрителят може наистина да навлиза в нейния свят и да броди 
из необозримото й художествено пространство. Това обаче се постига трудно.

Веднъж добили представа от предварителното наблюдение, ние се изкушаваме да заключим, 
че в дадената творба не може да се намери нищо повече. Започваме да проявяваме нетър-
пение и искаме да продължим нататък. Но ви уверявам, че си струва да се преборим с това 
изкушение. Ако останем и постепенно позволим на творбата да проникне в съзнанието ни, 
откровеният диалог между зрителя и изкуството става възможен.”

Не знам дали „красотата ще спаси света”, както ни уверява Достоевски – бих искал да 
е така, но мога да бъда по-сигурен в това, че изобразителното изкуство поне може да 
направи света малко по-красив и по-добър. Изкуството е форма на свобода. Изкуството 
е онази висша сфера от разнообразните човешки дейности, в която, поел ролята на тво-
рец, дареният с талант е способен да създаде хармоничен образ на идеята и стремежа си 
за съвършенство. Изкуството е толерантност. То обединява, подчертавайки различията. 

За една значителна част от съвременните български художници и любителите на изоб-
разително изкуство датата 19 октомври 2013 г. ще е свързваща и важна. В този ден, след 
дълго прекъсване, отново се открива традиционната художествена изложба „Струма” със 
своето 14-то издание. Похвален е ентусиазмът на колегите Елена Темелкова, Вальо Топалов 
и всички онези около тях, които повярваха и успяха да убедят и нас в целесъобразност-
та на начинанието си. Кметовете на общините Благоевград, Кюстендил и Перник приеха 
статут и заедно със Съюза на българските художници утвърдиха възраждането на тази 
необходима на всички ни изложба. Понастоящем честта да е домакин на събитието се пада 
на община Перник и Художествена галерия „Любен Гайдаров”. Ще цитирам госпожа Росица 
Янакиева – кмет на община Перник, която по този повод казва:

„Щастлива съм, че след няколкогодишно прекъсване отново събрахме заедно художници от 
градовете по поречието на Струма – Благоевград, Кюстендил и Перник. Още по-щастлива 
съм, че възстановяването на тази традиция започва точно в нашия град. Убедена съм, че 
между творците и между хората от Югозападния регион съществува особена връзка и тя 
не е прекъсвала нито за миг през годините. Доказателство е тази изложба, която е толкова 
колоритна и богата на автори, на теми, на багри, на настроения, но и толкова монолитна и 
пълна с живот. Тя е уникална със своя замисъл, тъй като запазва и продължава контактите и 
традициите на големите художествени изяви. Тя е ценна не само за професионалистите, но и 
за всички, които обичат изобразителното изкуство. Това всъщност е и най-хубавото.”

Ако изкуството е плод на творчески устрем и сила на характера, а тайната на вълшеб-
ството му се крие в заложеното индивидуалистично и субективно начало у всеки един ав-
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тентичен талант, то култура се гради и благодарение на организаторските умения и ра-
ботата на институциите. За да го има изкуството, освен дарованието и свободолюбието 
на артистичните личности, в нашия свят са нужни институции, създаващи средата, осигу-
ряващи условията за развитие и съхраняващи културното наследство. Ето защо от името 
на Съюза на българските художници и лично от свое име искам да благодаря на общинските 
ръководства на градовете Благоевград, Кюстендил и Перник, на техните труженици в об-
ластта на културата, както и на всички колеги художници и изкуствоведи, които помогна-
ха на това благородно и жизненоважно за българското изобразително изкуство начинание. 
Сърдечно поздравявам художниците Валентин Топалов, Димитър Петров, Пламен Бонев, 
Атанас Дафинов и Ангел Ангелов, които с представянето си заслужиха да бъдат удостое-
ни с наградите на изложба „Струма”. Изказвам благодарност за талантливото присъствие 
на всички останали художници в изложбата, на които всъщност се дължи и цялостното й 
качествено ниво. Надявам се на разума, отговорността и далновидността на всички, от 
които нещо в нашата страна би могло да зависи. А всъщност всичко е между нас, хората, 
и всичко зависи от нас. Вярвам, че инвестициите в изкуство и култура са сред най-важни-
те фактори за оцеляването на една нация. Нека обичаме българското изкуство и да ценим 
таланта на творците ни. Нека изложбите „Струма” да ни събират и радват още десетки 
години напред. Ще имаме нужда.

Любен Генов, 19 октомври 2013 г., Перник
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Валентин Топалов - Вестител, Голямата награда на СБХ

VII МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ 
НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ – 
ВИЗУАЛНИ ЗНАЦИ С АВТЕНТИЧЕН КОД

Според поетите „плакатът е аристократът на великата илюзия”, че „театърът е жи-
вот, а останалото – детайли” (цитат на Елин Рахнев от елегантния каталог към Триена-
лето). Театроведите биха добавили, че плакатът е преди всичко семиотичен знак, образ 
ключ към вратите на представлението, което се случва хоризонтално и предварително 
в зрителското въображение, преди да се е разгърнало вертикално на театралната сцена. 
Нещо повече. 

Оригиналният авторски плакат е винаги отличителен: мощно светещ пътен знак в улич-
ния въртоп от всевъзможни визуални шумове и разпилян реквизит от евтини театри, раз-
сейващи отломъци на безславно отминали и банални „авторски” спектакли, знакови руди-
менти от разпаднали се конструкции, огризки от поп-културата, псевдооригинални реше-
ния на консуматорската патетика и други фалшиви претенции за постмодернизъм. Яркото 
циклопско око на плаката често стои самотно и незабелязано сред стотици други банални 
знаци и визуални междуметия, но винаги когато е изненадващо оригинален и експонира квин-
тесенцията на нечия свежа и автентична идея, той оставя драскотини в подсъзнанието 
на зрителя. Без да го има за своя личностна цел, реципиентът неусетно започва да научава 
визуалната азбука, която подрежда в съзнанието му визуални „изречения” под формата на 
ребуси, чието решение ще намери на сцената, сред уютната сценографска среда, с която 
плакатът чисто естетически и идейно е свързан. Разбира се, същото се отнася до филмо-
вия плакат, фестивалния плакат и т.н. Дори и когато погледът е пробягал разсеяно и забър-
зано по „петолинието” на уличния пейзаж, без конкретна цел и без интимното намерение 
да открие своя ключ сол в семиотичния хаос на летящите образи знаци и разнопосочните, 
по правило взаимоизключващи се естетически послания. 

Разбира се, концептуалният плакат рядко има място на улицата, а политическият пла-
кат е добре дошъл винаги, навсякъде и във всяко пространство (особено ако е призивно 
„неудобен” в различни аспекти: социален, политически, идеен, естетически и т.н.). А най-
добре тези три вида плакатно мислене – авторският, концептуалният и политическият, 
да бъдат събрани на едно място, в едно и също време и в рамките на едно общо мащабно 
събитие. Именно това се случи на тазгодишното Седмо международно триенале на сценич-
ния плакат, което отново успя да превърне града по един убедителен и елегентен начин в 
световна столица на плаката.

Актуалната колекция на Триеналето включва 350 творби на автори от 30 страни, които 
показват на практика най-качествените плакати, създадени през последните три години 
в областта на класическите и модерните сценични форми у нас и по света. За разлика от 
предишните издания на Триеналето, тази година беше поставен голям и много интересен 
акцент върху плакатите на младите български автори, чийто свеж творчески потенциал 
се усеща все по-ясно и категорично. Разбира се, не бяха пропуснати и корифеите на плаката 
у нас – Божидар Икономов и Божидар Йонов, чието силно знаково мислене продължава да 
влияе върху креативния потенциал на младите плакатисти. Както винаги, полската школа 
в плаката беше отделена по специален начин не само като силен и акустичен акцент сред 
общите изложби, разположени на четирите етажа на СБХ (както и през 2010-а, когато за 
първи път Триеналето се настани в цялото изложбено пространство на Съюза и това ре-
шение беше изключително адекватно), където на третия етаж бяха показани някои от ше-
дьоврите на корифеите на полския плакат: Хенрик Томашевски, Ян Леница и Валдемар Све-
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жи. Много интересна диалогичност в тази изложба се получи между експресивните, артис-
тично наивистични плакати на Томашевски („Едип цар”, „Прилепът”, „Баал”) и пулсиращия 
драматизъм на Леника, чиито театрални, оперни и филмови плакати („Макбет”, „Отело”, 
„Ифигения в Таврида”, „Федра”, плакати към някои от филмите на Роман Полански) са част 
от най-сериозното културно наследство не само в Полша, но и в Европа. Още едно силно 
полско присъствие, но вече сред специалните гости, беше ръководителят на легендарното 
Варшавско биенале проф. Лех Майевски, който на Шестото триенале на сценичния плакат 
беше част от международното жури и участваше в общата изложба на 4-тия етаж на СБХ, 
в която бяха представени ефектни негови творби, разбира се, заедно с плакатите и на дру-
гите членове на журито. Отделно в провокативна изложба в Полския културен институт 
бяха показани младите лица на полския плакат, чиито неординерен почерк кореспондираше 
със силните енергийни полета на младите български дебютанти и плакатисти.

За първи път тази година бяха предвидени толкова много и добри съпътстващи събития: 
от лекции в образователната програма до представителни сборни колекции, като една от 
най-ярките паралелни изложби беше подредената в Интер експо център експозиция „Велики 
майстори на плаката от Япония: Икко Танака, Шигео Фукуда, Казумаса Нагай”, показваща 
някои от най-иновативните и фантастични творби от фонда на Триеналето. Логично е, че 
тези толкова мощни и вариативни творчески сътрептения ще инициират нови почерци, 
стилове, естетики и идеи у най-младите участници в Триеналето, чиито чисти идеи всъщ-
ност опонират на модерните технологии, опитващи се да ги погълнат и деконструират, 
като изкуство. Фактът, че Седмото триенале на сценичния плакат се провежда и в подкре-
па на кандидатурата на София за европейска столица на културата (2019), е важен жест, по-
казващ, че бъдещето на независимия сценичен плакат е имплицитно обвързано с бъдещето 
на визуалните и сценичните изкуства на XXI век. Нетърпеливи сме отсега да видим новите 
автентични знаци, образи и идеи на световните плакатисти и младите им колеги, които 
ще бъдат създадени в следващите три години на динамично развиващия се модерен свят.  

Патриция Николова
театровед
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Хенрик Томашевски

Архив на Музея на плаката във Виланов

Ян Леница Валдемар Свежи

СЪБИТИЕТО ЦВЕТАН КРЪСТЕВ 
Един художник броди край морето в търсене на изгубените смисли, заслушан в звуците на 

природата, на човешкото суетене и на собствените си представи за изкуство.
Цветан Кръстев прави това вече над 30 години. Създаде изключително качествени твор-

би на съвременното визуално изразяване и постепенно, но безспорно стана един от най-
добрите художници в най-новото българско изкуство. Още когато започваше в началото 
на 1980-те години, той правеше различни и нестандартни за тогавашната художествена 
ситуация работи – мащабни инсталации и обекти от природни материали, от дърво и 
камък, почти винаги на морския бряг. Те бяха близки до лендарта или до екологичната худо-
жествена концепция, но при всички случаи бяха впечатляващи и  новаторски за нас. И въпре-
ки че дълго време никой (дори и аз) не оценяваше и не  посочваше очевидната естетическа 
стойност и важното значение на творбите му за обогатяването на художествения език, 
Цветан Кръстев стоически, мълчаливо и безкомпромисно продължи да създава  неконвен-
ционално съвременно изкуство. Изгради и пусна в морето свой личен остров („Трансмисия”, 
1992 г.). Ритуално изпари морската вода чрез слънцето и я превърна в морска сол („Приоб-
щаване на Черно море към световния океан”, 1997 г.). Пренесе на гръб тежък камък пеша от 
брега на Варна до Шумен и то  наистина, без никаква симулативност, и след показването 
му в изложба го върна обратно на морето във вид на каменен прах („Пренасяне центъра на 
тежестта“,  2002 г., „Разпиляване центъра на тежестта”, 2004 г.). Нарисува с дигитални 
средства живо море и го постави сред класическите морски пейзажи на Георги Велчев („Нео-
маринизъм”, 2006 г.). И още десетки изумителни произведения.

Така описани творбите му сигурно звучат странно на тези, които не са  ги гледали, но 
великолепните фотоинсталации, обекти, видеофилми и текстове, чрез които Кръстев ги  
представя, имат невероятно въздействие и изключителна естетическа и интелектуална 
сила.

Художникът боготвори Природата и моделира своите концептуални визии  главно в нея 
и чрез нея. Вглежда се в нейните градива, размества и обработва мащабни терени („Възста-
новяване на морето в реални граници”, 2010 г.), променя агрегатни състояния и материи, 
размишлява философски за ритъма и смяната на годишните и човешките времена („Един 
филм за лятото”, 2008 г.). Прави го с някаква демиургична лекота, сигурност и воля. Инте-
ресува се от отношението „природа – човек” в универсален, а понякога и във вселенски 
аспект, търси всеобщите причини и принципи, етическите фундаменти и креативните 
същности на земната и човешката  природа. Посочва Пътя като нещо съдбовно важно и 
го изследва като движение, търсене, промяна, процес, преодоляване, познание, овладяване 
и съзидание, като включва и Сизифовския контекст на усилието и бунта, и Одисеевата ця-
лост и завършеност на пътуването и завръщането. 

Артистичният път на Цветан Кръстев, поне в първата си половина до сега, протича в 
постмодерния период на изкуството, който даде на художниците свободата и сладост-
та да играят с понятия, контекстове, стари и нови първообрази, политически и културни 
образци, да иронизират, пародират и провокират по най-радикален начин. За съжаление 
сцената се насити и с претенциозни концептуални конструкти, носещи само обърканост, 
празнота и безсмислие.

Точно категорията смисъл отделя и откроява изкуството на Кръстев в съвременната 
художествена среда. С визуална култура и концептуална дълбочина той преоткрива сери-
озните смисли и духовните феномени на човешката и природната същност. Постига  го 
оригинално, с мащабни артистични жестове, но с някаква трудно постижима в този род 
изразяване човешка топлота и добронамереност – отвъд често срещаната агресивност и 
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деструктивност  спрямо етически и естетически ценности, отвъд шизофренната импул-
сивност на самовлюбения Аз. Цветан Кръстев е абсолютно свободен, овладян и хармоничен 
в себе си артист.

„Фрагменти субективна реалност” е нарекъл той най-новата си изложба, която е експо-
нирана във варненската галерия Contemporary Space (Съвременно пространство). Тя пред-
ставлява внушителна панорама на видеотворбите му от последните 20 години, като в нея 
доминират работите от 2011 – 2013 г. На 15 монитори и екрани, разположени в премислен 
безпорядък на пода и по стените на галерията, текат 120 филми, всеки с времетраене най-
често от половин, една, две или три минути. Има и няколко филми между 10 и 20 минути с 
включени великолепни текстове, написани и произнесени от самия художник (Разпиляване 
центъра на тежестта, 2004 г., Един филм за лятото, 2008 г. и още 5-6 филма). Всеки мони-
тор представя специално селектирана група филми под общо наименование: „Дзен практи-
ки”, „Сезонни интервенции”, „Малки глобални намеси”, „Кратки истории по действителни 
случаи”, „Лунни етюди”, „Приложна метафизика”, „Фосили”, „Автопортрети” и пр. Цялата 
изложба с начина си на аранжиране представлява своеобразна инсталация, лабиринт от све-
тещи и понякога звучащи екрани, сред които зрителят навлиза и където може да се  изгуби 
с часове в съзерцание на умните истории и персоналните  ритуали на Цветан Кръстев. В 
този  красив и огромен лабиринт от субективни художествени фрагменти може лесно да 
се разбере, че художникът е абсолютно верен и отдаден на артистичната си и етична 
кауза, че посвещава всеки ден и миг на това да съзира, изгражда и скрепява тези отделни 
фрагменти в една цялостна духовна реалност, където, макар и самотен, се чувства щаст-
лив да продължава некомерсиалния си път в изкуството. Сред това визуално множество 
със сигурност ще се усети чувствеността и силата на любовното му обяснение към При-
родата, фината ирония и самоирония към човешките намеси и поведение, премерения му 
и овладян артистизъм като главно действащо лице, без никакви лековати и смехотворни 
игрички. Неизбежен е респектът от безкрайното въображение, от вкуса към странното и 
необикновеното, от дълбочината на интелектуалния поглед и размисъл. „Не правете нищо 
в материалния свят, ако не се налага! Направете го във въображаемия!”- изписва в един от 
филмите си Кръстев.

И накрая не мога да не посоча едно важно обстоятелство. Изложбата на Цветан Кръстев 
е ситуирана във възможно най-доброто пространство за съвременно изкуство, каквото 
предоставя галерия Contemporary Space във Варна. Тя е създадена преди една година, напра-
вена е с много вкус и подходяща естетика и се  води от един млад, амбициозен и талант-
лив тандем – художничката Биляна Рубинова и експерта  във визуалните технологии Васил 
Даскалов.

За мен остана удовлетворението да предложа осъществяването на изложбата както на 
галерията, така и на художника, с ясното съзнание, че тя ще стане културно събитие.

Румен Серафимов
 

изкуство,  думи хроника

На 29 октомври в галерия „Академия“ в при-
съствието на министъра на културата Петър 
Стоянович и кмета на София Йорданка Фан-
дъкова се проведе официална церемония по 
удостояването на академик Светлин Русев 
със звание доктор хонорис кауза на Наци-
оналната художествена академия. Светлин 
Русев е личност с изявена гражданска и 
творческа позиция, създал емблематични за 
българската култура произведения. Освен 
богатото си творчество Светлин Русев посве-
щава години от живота си на преподавател-
ската дейност в НХА, формирайки поколения 
студенти, които днес са едни от най-изявени-
те имена в съвременното българско изкуство.

От 4 до 23 септември в галерия „Джамията” в 
град Дупница бе открита изложба на Бого-
мил Живков – скулптура, Иван Нинов – гра-
фика, и Богомил Арсов – живопис.

Интериор с творби на тримата участници

От 14 до 30 октомври галерия „Арт 36” пред-
стави „Везни”, изложба живопис на извест-
ния видински художник Чавдар Петров. 

Чавдар Петров – Из изложбата „Везни”

Годишната изложба на Дружество на до-
бричките художници бе открита на 10 ок-
томври в ХГ - Добрич. Настоящата година 
бе успешна за голяма част от членовете на 
групата, които участваха в национални из-
ложби в Разград, Пловдив, Велико Търново 
и др. Десет автори се представиха с групова 
изложба в Шумен през март. С финансовата 
подкрепа на Община Добрич бе осъществено 
успешното гостуване в Арт център – Плевен. 
Пред своята публика добричките художници 
се с живопис, графика, пластики и графичен 
дизайн. 

През октомври се състоя премиерата на 
„Приключенията на Симплицисимус”, роман 
от XVII век с дълга и заплетена история. 
Българският превод е дело на проф. Борис 
Парашкевов. Книгата е богато илюстрирана 
от Петър Станимиров.

От 22 октомври до 4 ноември в галерия „Въз-
раждане” в Пловдив с изложбата си „Пей-
зажът” е жив Вихра Григорова отбелязва 
своята 60-годишнина. „Новият поглед на ав-
торката е характерен с лиричната мъдрост и 
мекота. Няма ги войнстващите контрасти, от-
ворени са пространства за лирична пастел-
ност и поетична мекота”, казва галеристката 
Краси Алексиева.

Вихра Григорова - Пейзаж
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хроникахроника
Скулпторът Ненчо Русев подари на своите 
приятели, колеги и съграждани от Бургас 
три последователни изложби по случай своя 
70-годишен юбилей.
Малка пластика, керамика, графика, живо-
пис, скулптура и плакети бяха експонирани 
в галерия „Неси” и залите на СБХ в Бургас и 
в ХГ „Бенчо Обрешков” – Карнобат , през ав-
густ и септември 2013 г. Скулпторът е автор 
на много монументи и награди; учредител е 
на наградата „За самарянство”, която връчва 
всяка година.

Ненчо Русев - пластики

Националната изложба „Комикс” започна 
своето турне из страната. След представянето 
в галерията на СБХ на „Шипка” 6 първото гос-
туване беше в Сливен през октомври. На 15 
ноември предстои откриване в Бургас, където 
може да бъде разгледана до 15 декември.

До 31 октомври продължава откритата на 
09.10.2013 г. в арт галерията на Регионал-
ната библиотека „Петър Стъпов“ в Търго-
вище  юбилейна изложба на художничката 
Павлина Белева. Обединена от мотото „Дина-
мика” изложбата включва творби на автор-
ката от последните десет години – пластика 
от стъкло, акварели и компютърни графики, 
и доказва творческите  й предизвикателства 
и стремежи, вдъхновени от времето в което 
живеем.  

Павлина Белева - Музика

По случай 19 октомври -  Деня на град Пер-
ник и празника на Св. Иван Рилски, покро-
вител на миньорите, в Регионалния истори-
чески музей – Перник, бе открита изложба 
живопис от „Миньорския цикъл” на Димитър 
Делийски. Художникът е работил 12 години 
като подземен майстор копач и в свободното 
си време е рисувал изложените картини. На 
изложбата ще бъдат показани 38 творби – 
рисунка, акварел, пастел и масло, някои от 
които за първи път.

Димитър Делийски – Миньорски цикъл

„Пътят на часовете” – изложба графика и 
акварел на Ралица Николова, бе открита на 
8 октомври в Българския културен институт 
„Дом Витгенщайн” във Виена. Показани са 
над 50 графики в техника висок печат – гра-
вюра на дърво, създадени в различни твор-
чески периоди от професионалния път на 
художничката. Включени са циклите „Сеанс”, 
„Легенда”, „Мигове от живота и съня”, „Дъл-
гият път” и др. В изложбата са подредени и 
серия акварели, рисувани през последните 
години. Те са израз на разнообразните тър-
сения на авторката в областта на изобрази-
телните изкуства.

Ралица Николова - Шествие

От 2 до 14 ноември галерия «Аросита» и кура-
торът Мария Василева представят изложбата 
„1001 желания” на Надежда Олег Ляхова. 
Изложбата представлява пъзел от напас-
нати парчета, които притежават самостойна 
красота и смисъл, но ги изявяват пълноцен-
но само в съзвучието на цялото. Тя е едно-
временно ретроспекция на минали събития 
и случки, опит за самоанализ и жив поглед 
наоколо. Занимавайки се последователно и с 
любов с една от най-древните творчески дей-
ности – извайване на фигурки, Надежда Олег 
Ляхова прониква не само през пластовете на 
материала, но и използва това медитативно 
състояние, за да понесе и проумее случва-
щото се наоколо.

Надежда Олег Ляхова – 1001 желания

На 1 ноември в галерия „Райко Алексиев” бе 
открита изложба живопис на Динко Стоев. В 
своите експресивни и откровени картини ху-
дожникът сваля всички маски, дрехи и дори 
кожата, за да остане душата тяло разсъбле-
чена, оголена до рана. 

Динко Стоев – Утро

Седмата национална изложба „Арт колаж” – 
Пловдив 2013, завърши в края на октомври. В 
предишния брой на бюлетина забележително-
то арт събитие бе отразено в рубриката „Из-
куство, думи”. Редакцията е допуснала грешка 
в текста под снимката и поради това с извине-
ние към авторите и организаторите публику-
ваме работата, спечелила първа награда.

Дора Славова

Изложбата в галерия „Арте” е опит да се 
представи възможно най-пълно личността 
на художника, преводача и за пръв път пред 
публика - на поета Владимир Морзоханов. 
Освен великолепен художник, той е състави-
тел, преводач и илюстратор на изящните дву-
езични томове с поезия  - „Самосъзнаваща 
душа“ на Арсений Тарковски и „Небехрани-
лище“ на Осип Манделщам, четиво за цени-
тели и естети. „Този фин човек е по-извес-
тен като художник, макар че работи бавно и 
рядко прави самостоятелни изложби. Рисува 
изящни пейзажи, портрети, композиции и на-
тюрморти или „натюрвив”, както ги нарича 
посвоему”, пишат за него от галерията.

Владимир Морзоханов
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Скулпторът Елена Яневска се завърна от 
творчески пестой по програмата за размяна 
на художници между СБХ и ГЕДОК Мюнхен. 
Град Есен, в който тя се бе установила, е 
силно индустриализиран и е стар център на 
въгледобива. Наблюденията и усещането за 
характера на града инспирират авторката да 
развие темата „Полета”, по която е мислила 
още в България, използвайки материали в 
духа на град Есен – въглища, шлака, метал. 
Тематя художничката тепърва ще развива. 
Изложбата на Елена Яневска бе представе-
на в залата на ГЕДОК в Мюнхен от 23 до 30 
октомври.

Елена Яневска - Есен 

С първа самостоятелна изложба в галерия 
Credo Bonum се представя Минко Йовчев, 
който през 2010 г. стана първият носител на 
Наградата за млад живописец на Фондация 
„Едмонд Демирджиян“.  Най-новите творби 
на Минко Йовчев, обединени ссъс заглавието 
„Нечовешко”, са вдъхновени от една разход-
ка в книжарница и албум със съвременни 
интериори. „Интериорите наподобяват сцени 
на местопрестъпление. Уликите от обичайни 
човешки дейности са грижливо почистени. 
Унифицираните квадратни пространства, за-
дадени и от размера и формáта на картините, 
са открита сцена за истинските престъпле-
ния на фантазията”, пише кураторът на из-
ложбата Мария Василева. 

Минко Йовчев – Моят дом, моята крепост

Експериментална, провокативна, забавна, но-
вата колекция „Brand new” на Николай Сър-
дъмов е разработена на базата на бижута, 
популярни в България през 70-те години. Те 
са използвани като изходни елементи, кои-
то последователно, прецизно и с настроение 
са трансформирани в естетични, съвременни 
обекти. Елементите за брошките са израбо-
тени и композирани първо във восък, а след 
това са отлети като единни форми от бронз 
или сребро, патинирани, позлатени или прахо-
во боядисани. В галерия „Теста” от 5 ноември. 

Николай Сърдъмов – брошка, бронз 

Четирима художници от Перник – Петър Ни-
колов Борчошки (родом от Ниш), Людмил Ве-
селинов, Стефан Тодоров и Емил Миланов - 
се представиха с групова изложба „Всички за 
един” в библиотеката на град Шабац, Сърбия. 
Събититето е продължение на установените 
в последните десет години творчески контак-
ти между пернишките художници и техните 
сръбски колеги. Заслугата за осъществяване 
на гостуването е на зам.-кмета на община 
Перник Иринка Никифорова.

Петър Николов Борчошки 

На 30 октомври в Галерия „1908“ бе открита 
изложбата на художника Христо Михайлов 
„Храм на пропорциите“. Авторът се вдъхно-
вява от най-старото златно съкровище в све-
та, открито през 70-те години на миналия век 
във Варненския некропол. Мистериите и ма-
тематическите загадки са едно от вдъхнове-
нията на художника. Във всичките му творби 
от експозицията се откриват препратки към 
древно знание, езотерика, вплитане на сим-
воли, закодирани пропорции, съотношения и 
вселенски закони. 

От 3 октомври до 30 ноември Домът на ху-
мора и сатирата в Габрово е домакин на из-
ложбата „Клоун”, в която участват 64 авто-
ри от 15 държави. Сред тях са имената и на 
български класици (Наум Хаджимладенов), и 
на майстори от миналия век или наши съв-
ременници (Ив. Кирков, Асен Грозев, Юри Бу-
ков, Румен Гашаров, Никифор Русков, Хрис-
то Панев, Анжела Минкова, Ставри Калинов, 
Кръстьо Тодоров, Галина Павлова; Галина и 
Валентин Караваеви, Михаил Сажаев, Ерньо 
Тот, Серджо Кавалерин), както и творби на 
габровските художници Милена Матева и 
Дянко Колев.

Традиционно на рождения си ден, 17 октом-
ври, Цветан Казанджиев откри изложба в 
галерия Кирил Кръстев в Ямбол, като пред-
стави 39 творби – живопис и рисунки. Худож-
никът заедно с колегата си Коста Стоянов ще 
изложат от 1 ноември в същата зала живо-
пис и рисунки малък формат.

От 24 октомври до 12 ноември галерия „Ра-
курси” представя изложбата „Късен плене-
рис“ на Любен Зидаров, който тази година 
навършва респектиращите 90 години. Един 
от най-големите съвременни български ху-
дожници, с чиито илюстрации на литературни 
произведения са израснали много поколения 
в България, е подредил живопис, акварел и 
пет автопортрета.
Изложбата обхваща 15 акварела и 10 жи-
вописни творби. В по-голямата си част тя е 
резултат на своего рода самотен пленер, на 
рисуваното през летните и есенни месеци на 
настоящата година, непосредственото общу-
ване със спокойствието и лиричния свят на 
природата и нейната фауна.
 „Много пъти съм чувал да казват, че пле-
нерът е за млади хора; и тъй като играе ва-
жна роля в творческото битие на художника, 
прекият, непосредствен контакт с реалния 
свят изисква сетивата на младостта.
 Но ето, че той се оказва обект и за белов-
ласи младежи. Какво по-добро от това. Освен 
ако цифрите в кръщелното им свидетелство 
не са сбъркани”, с присъщото си чувство за 
хумор казва големият

Любен Зидаров - Автопортрет
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ЖИВКА ЕНЧЕВА  /1922 – 2013/
Живка Енчева е родена във Варна. Завършва живопис в Художествената академия при 

проф. Никола Ганушев. Член на СБХ от 1947 г.
Дългогодишен преподавател в Художествената гимназия в София. За постиженията й 

в изкуството и педагогическата й дейност Живка Енчева е удостоена е с Наградата на 
София за 1974 г., както и с орден „Кирил и Методий”, първа и втора степен.

АЛЕКСАНДЪР ЛУД КОЛЕВ /1935 – 2013/
Александър Лудколев е роден в село Хърсово, Исперихско. Още от ученическите си го-

дини е завладян от историята на прабългарите и Първата българска държава. Завършва 
живопис в Художествената академия в класа на проф. Панайот Панайотов. 

Творчеството на Александър Лудколев е белязано от задълбочените познания на българ-
ската история и величието на героите й. Модерната трактовка на темите, свързани 
със създаването и утвърждаването на българската държавност, върна интереса към ис-
торическите теми и сюжети. Художникът обогати съвременната българска и световна 
култура със създаването на един нов стил – неоминиатюризма. 

УЛЯНА ВАСЕВА /1953 – 2013/
Уляна Васева работи в областта на модния дизайн. 
Тя завършва Художествената академия, специалност „Текстил и мода”, през 1982 г. Из-

вестна е с колекциите си трикотажни облекла.
Уляна Васева бе от този тип автори, които съчетаваха функционалността с най-изящна 

и актуална линия. Моделите й притежаваха от нейната душевност – финес, уют и висок 
стил.

НЕДЕЛЧО НАНЕВ /1930 – 2013/ 
Създадените в продължение на половин век пейзажи и филми от художника и режисьора-

постановчик Неделчо Нанев разкриват едно щастливо съчетание на дарбата му към цве-
това хармония и усет към детайла с лично негова кинематографична пластика.

Той е роден в пловдивското село Стряма. Сследва в Художествената академия в София, 
където учи сценография при Иван Панков и живопис при Ненко Балкански. Продължава обра-
зованието си и завършва  Всесъюзния институт за кинематография в Москва.

Неделчо Нанев е художник постановчик на едни от най-известните български игрални 
филми от 60-те години – „Любимец 13”, „Бъди щастлива Ани”, „Крадецът на праскови” и др. 
Работи над 60 документални филма, 32 от тях – посветени на изкуството.

Дългогодишен преподавател по рисуване и теория на цветовете в Художествената ака-
демия.


