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ПО-ВАЖНИ РЕШЕНИЯ И ВЪПРОСИ, ОБСЪЖДАНИ ОТ ИБ И УС НА СБХ ЗА ПЕРИОДА 
ОТ 4 МАРТ ДО 4 АПРИЛ 2013 г.

Изпълнителното бюро на СБХ прие решение и осигурява професионалното заснемане 
на всяка изложба в залите на съюза. Авторите могат да се възползват от създавания ар-
хив 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. 
(Редакцията се извинява за допуснатата грешка в бр. 2/2013, където не е споменато 

последното условие.)

Бяха приети цени за реклама в месечния бюлетин на СБХ:
- за 1 черно-бяла страница – 200 лв. 
- за ½ черно-бяла страница – 100 лв.

Ръководството на СБХ отправя молба към всички членове на съюза да заплатят в най-
кратки срокове дължимите суми за членски внос! Напомняме, че колеги, които не са пла-
щали повече от една година задълженията си, не получават бюлетин, както и възможността 
да притежават карта на АИАП, да участват в конкурси, общи изложби, международни проя-
ви и др. Справка за дължими суми – Наталия  Желева, тел.: 02 9463029.

Изпълнителното бюро на СБХ обявява задание за изработване на пластика за Нацио-
налната 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 заданието, представяйки гипсов 

макет в мащаб 1:1 и оферта за авторски хонорар и тиражиране.
Жури от ръководството на СБХ и на секция „Скулптура” ще избере само един автор, кой-

то да изработи приза. СБХ няма възможност да учреди награден фонд.
Срок за предаване на проектите – между 1 и 5 юли 2013 г., от 10 до 17 часа, в заседател-

ната зала на СБХ.
Лице за контакт: Аннажени Шапкарова – тел. 02 8467248.

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
април – май 2013 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Национална изложба „Карикатура”  
1 април – 10 май, ет. 2, откриване – 1 април, понеделник, 18 ч. 
   
„Литографии BG” - годишна изложба на секция „Графика 
4 – 29 април, ет. 1, откриване – 4 април, четвъртък, 18 ч.

Годишна изложба на секция „13”   
17 април – 9 май, ет. 3, откриване – 17 април, сряда, 18 ч.
    
Изложба на Станислав Памукчиев  
8 – 31 май, ет. 1, откриване – 8 май, сряда, 
      
Биенале на хартиеното изкуство  
14 – 30 май, ет. 3, откриване – 14 май, вторник, 18 ч. 

Съвместна изложба на СБХ и СФБ
„Пощенските марки в творчеството на българските художници“
15 – 28 май, ет. 4, откриване – 15 май, сряда, 11 ч.

Нощ на музеите и галериите
В рамките на Sofia Underground, Performance Art Festival и СБХ
Представят хепънинга „Occupy Yourself”
18 май, събота, 20 ч., ет. 2 

Изложба „Идентичности” - куратор Ивайло Попов    
29 май – 20 юни, ет. 1, откриване – 29 май, сряда, 18 ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ.  “РАКОВСКИ “ 125
„Живописта на Тонино Капуто – прозорец към света”, Италиански културен институт
откриване - 15 април, понеделник, 18.30 ч.

Изложба живопис на Марио Жеков (1898 – 1955)
откриване - 9 май, четвъртък, 18 ч.

„От ателието” - изложба живопис на Христо Стефанов
 откриване – 31 май, петък, 19 ч.

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
„Прозрения и послания” – изложба живопис на Сливия Топалова
3 – 16 април, откриване – 3 април, сряда,18 ч.

Изложба живопис и скулптура на Неко Нейков
17 април – 6 май, откриване – 17 април, сряда, 18 ч.
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СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ 
СОФИЯ 2013

СТАТУТ 

Tриеналето има за цел да представи най-интересните постижения на художниците от цял 
свят, работещи в сферата на плаката, свързан с всички форми на сценична изява: театър, 
опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, фестивали, вари-
ете, естрада и др. 
Седмото международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през септември – 
октомври 2013 в националния изложбен център за съвременно изкуство – СБХ, София, ул. 
“Шипка”6.

Условия за участие:
За Триеналето се приемат плакати, създадени в периода: 
13 май 2010 – 13 май 2013.

Категории 
1. Отпечатани плакати за театър, опера, балет, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, 

пантомима, концерти, фестивали, вариете, естрада и всякакви други сценични форми
2. Плакати, посветени на отделни произведения или инспирирани от творчеството на ве-

ликите композитори и забележителни майстори на оперното изкуство –
ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ, Италия (1813 – 1901) и/или РИХАРД ВАГНЕР, Германия (1813 – 1883) 

по повод 200-годишнината от рождението им.
В категория 2. могат да участват отпечатани сценични плакати или специално създадени 

за случая оригинали.
Няма задължителен текст.
Формат: Mинимален формат A2 (420 x 594 mm)
Брой на представените плакати: 
Всеки автор може за изпрати максимум 4 плаката, придружени от CD (с размер А5, фор-

мат.ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK) с дигиталните им изображения, попълнени 
формуляри и кратка биографична справка за автора.

Плакатите за категория 1. се представят в 2 екземпляра.
Срок за получаване: 
• за плакатите от чужбина – до 13 май 2013 г.
• за плакатите на българските автори – приемане на 27 май, вторник, от 10 до 17 ч. на 

адреса на Триеналето
Няма такса за участие.
Адрес: Седмо международно триенале на сценичния плакат – София 2013
ул. “Шипка”6, IV ет., София 1504, България
Тел.   + 359 2 846 72 48; факс + 359 2 946 02 12 
e-mail: dari@omega.bg; albenasa@abv.bg 
Журиране 
Национално селекционно жури определя колекцията на Седмото триенале.
Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени до края на месец май 2013.

ЖИВОПИСЕН ПЛЕНЕР В АРТ ЦЕНТЪР „ИЛИНДЕНЦИ”

Съюзът на българските художници и Арт център „Илинденци” организират пленер – жи-
вопис (за членове на СБХ), който ще се проведе от 10 до 20 май в Илинденци. Арт центърът 
предоставя нощувки за 7 автори в самостоятелни стаи и общо ателие за работа.  СБХ осигу-
рява дневни в рамките на 15 лева на ден, три платна с размер 50 х 60 см и средства за бои 
на стойност 50 лв. СБХ се ангажира с осигуряване на средства за транспорт в рамките на 
автобусен билет.

В края на пленера се организира изложба в Арт център „Илинденци”, като след изложба-
та участниците оставят по една творба на СБХ и една на домакина. 

Желаещите да участват трябва да представят 5 снимки на свои работи и биография, кои-
то да изпратят на имейл адрес: press@sbhart.com, или да ги донесат лично в СБХ, ул. „Шип-
ка” 6, ет. 4, в секретариата от 10 до 17 часа,  до 25 април.

Жури, съставено от ИБ на СБХ, представител от ръководството на секция „Живопис” и 
Иван Русев, ще избере седемте автори.

 

ИЗЛОЖБА „КАМЕРТОН” 2013 – НАГРАДИ
На 19 март 2013 г. комисия в състав Димитър Грозданов, член на УС на СБХ – председа-

тел, Ива Чавдарова – началник-отдел „Култура”, директор на МФ „Мартенски музикални дни” 
в Русе, Елена Великова – директор на Русенската художествена галерия, определи следните 
награди:

1. Награда на МФ „Мартенски музикални дни” – Мая Кубратова, „Спомен”
2. Награда на СБХ – Василка Монева – за цялостно представяне 
Изложбата „Камертон” 2013 г. бе организирана в Русе от Музикален фестивал „Мартенски 

музикални дни”, Представителство на СБХ – Русе, и Русенската художествена галерия. 

Sofia Service Desk, базирана в София компания на IHFS Ltd. Group, организира на 28 ап-
рил, неделя, изложба на тема OFFICE ART. Поканени са представители на международни 
компании, базирани в София. Организацията кани всички художници, които могат да пока-
жат свои творби на тема OFFICE ART (изкуство за офиса), да вземат участие в изложбата. 
Особен интерес организаторите проявяват към литография, попарт, абстрактно и фигуратив-
но изкуство, отворени са за идеи, свързани с темата.

Такса за участие в изложбата не се заплаща.
За контакти: 
info@sofiaservicedesk.com
www.sofiaservicedesk.com

съобщения
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Международно жури с участието на: 
ПЕТЕР ПОЧ - Унгария,
ТОМАШ БОГУСЛАВСКИ – Полша, 
ДЖИАНПИНГ ХЕ – Германия/Китай, 
определя наградите непосредствено преди откриването. 
Наградите се обявяват на официалната церемония за откриване на Триеналето през ок-

томври 2013.
Награди 
ГРАНД ПРИ - пластика “ЗЛАТЕН ПЛАКАТ”
ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ – бронзов плакет (за всяка от двете категории)
НАГРАДА ЗА МЛАД АВТОР (до 35-годишна възраст) – бронзов плакет в памет на известния 

български художник Асен Старейшински.
Авторите от България представят плакатите си на 27 май 2013 г. или ги изпращат в подхо-

дяща за транспортиране опаковка, без паспарту и рамка с надпис “Печатни материали. Без 
търговска стойност”.

Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по време на транспортирането.
Плакатите остават собственост на фонда на Триеналето след закриването на експозицията. 

Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите без допълнително заплаща-
не за нуждите на всички печатни материали на Триеналето и публикациите, свързани с него.

Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, неотговаря-
щи на статута на Триеналето, оскърбяващи морала, националните и религиозните чувства.

Каталог 
За Седмото международно триенале на сценичния плакат – София 2013 ще бъде издаден 

цветен каталог, в който ще бъдат включени всички произведения, приети от селекционното 
жури. Всеки участник в Триеналето ще получи безплатен екземпляр, заплащайки само по-
щенските разходи по изпращането му.

Повече информация: www.triennial.orbitel.bg

ВТОРО  НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА – В. ТЪРНОВО 2013
октомври – ноември, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”  

СТАТУТ
І. ОБщИ ПОЛОЖЕНИЯ
Второто национално биенале на рисунката 2013 г. се организира от ВТУ “Св.св. Кирил и 

Методий” и подкрепата на Община Велико Търново, Съюз на българските художници, Минис-
терство на културата и Министерство на образованието, младежта и науката.

ІІ. ЦЕЛ
Представя постижения в областта на рисунката, като стимулира творческите изяви и кон-

такти на българските художници.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ
Биеналето е отворено за художници, работещи в областта на рисунката.

ІV. ОТКРИВАНЕ  
1. Второто национално биенале на рисунката В. Търново 2013 г. се открива на 31 октомври 

2013 г. в Изложбени зали “Рафаел Михайлов” В. Търново. 
2. Творбите се приемат от 16 до 21.09 (включително) в Изложбени зали “Рафаел Михайлов”, 

гр. В.Търново, ул. “Рафаел Михайлов” 1.

3.  Адрес: Национално биенале на рисунката
Изложбени зали “Рафаел Михайлов”
ул. “Рафаел Михайлов” 1
5000 В. Търново
България
тел./факс: 062 621525
Лица за контакти: 
Станимир Борисов - 0884 201225
Мария Маринова - 0884 037 556 
e-mail: hall_r.mihailov@abv.bg

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Такса за участие - 25 лева.
 Тя се заплаща по банков път на следната бюджетна сметка:
Община Велико Търново
Дирекция “Култура и туризъм”
BG67SOMB91303124758800
BIC:SOMBBGSF
ул. “Стефан Стамболов” 67
 Таксата за участие е за издаване на каталог. При отхвърляне на творбите тя не се въз-

становява.
2. Всеки участник може да изпрати максимум две рисунки, създадени през последните две 

години.
• Рисунките трябва да са оригинали, да са подписани от автора и да са негова собстве-

ност. Те не трябва да са участвали или награждавани в други изложби и конкурси. Не се 
допускат студентски учебни и дипломни работи. 

• Размерът на хартията трябва да бъде не по-малък от 70/50 см.
• Всеки автор разполага с максимум три линейни метра изложбена площ. 
• Творби с формат 70/50 и 100/70 могат да бъдат без рамка и паспарту.
• Всички останали творби трябва да бъдат във вид, удобен за експониране.
• Рисунките се изпращат в тубус или между две твърди плоскости.
• Рисунките трябва да бъдат изпълнени в класически рисувателни техники и прийоми на 

хартия (без винил, компютърна обработка, принтер, фотографски прийоми).
3. Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна на рисунките и да бъ-

дат попълнени четливо с печатни букви на български език. В етикета авторът посочва име, 
наименование на творбата, година на създаване, техника и адрес.

4. Творбите се придружават задължително от банкова разписка за платена такса и форму-
ляр за участие. В него авторът дава съгласие творбите му да бъдат откупени и сам определя 
цената в български левове. Данните от формуляра се включват в каталога и други публика-
ции, свързани с Биеналето.

 Авторите сами поемат разходите за транспортиране на творбите до посочения адрес и 
обратно. Те отбелязват във формуляра начина на връщане, като изпращат сума от 10 лв. по 
банков път, включваща опаковане, експедиция и пощенски (куриерски) разноски. Същите мо-
гат да получат творбите си лично. Рисунки с неуредени разноски за връщане се регистрират 
във фонда на Биеналето.

5. Неприетите рисунки се връщат с всички останали след закриване на Биеналето за смет-
ка на авторите.

6. Творбите се журират от селекционно жури. Решенията не подлежат на обжалване.
7. Допуснатите до участие получават каталог.
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HENKEL ART AWARD 2013: НАГРАДА ЗА ИЗКУСТВО ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

През 2013 г. Хенкел Централна и Източна Европа (Хенкел ЦИЕ) обяви за дванадесети път 
конкурса си за изкуство Henkel.Art.Award. Партньори на Хенкел в този проект са Култур кон-
такт Австрия и Музеят на модерното изкуство (MUMOK) във Виена. Благодарение на сътрудни-
чеството с MUMOK  победителят в конкурса получава не само парична награда от 7000 евро, 
изложба в родната си страна, но и възможност да представи свои творби в индивидуална 
изложба в MUMOK, проведена през следващата година и придружена с каталог.

Henkel Art. Award. e награда за иновативни произведения в сферата на  визуалните изку-
ства, без предварително зададена тема, създадени от творци от Централна и Източна Европа 
в областта на живописта, графиката, фотографията, видеото и инсталациите. Победителят се 
избира на няколко етапа. 

Henkel Art.Award. 2013 - документи за участие
- Автобиография и описание на артистичната кариера (на английски или немски език)
- Възрастова граница - 40 години (ненавършени до ноември 2013 г.)
-  3-5 репродукции на произведения: Не се приемат оригинали!
• За произведения в областта на живописта, графиката, фотографията репродукциите трябва да 

са под формата на снимки, папки или/и каталози (формат - максимум A3). Не се приемат CD и DVD!
•  За произведения на изкуството в областта на видео и инсталации материалите трябва 

да бъдат представени под формата на видео на DVD диск (Максималната дължина на пред-
ставянето - 10 минути)

- Всички произведения трябва да са създадени след 2010 г.
- Материали за участие ще се приемат от следните държави: Албания, Беларус, Босна и Хер-

цеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Казахстан, Косово, Латвия, Литва, Ма-
кедония, Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.

През юни 2013 г. местно жури селектира творбите, които се изпращат във Виена. Между-
народно жури номинира петима финалисти и избира носителя на наградата. Финалистите ще 
бъдат поканени на гала церемонията по връчването на Henkel Art.Award. за 2013 г., на която 
ще бъде обявен победителят.

След заседанието на местното жури представените произведения на изкуството ще бъдат 
върнати на съответните творци.

Моля, обърнете внимание:
-  На  творците не се заплаща за участие в конкурса.
-  Организаторът на конкурса не носи отговорност за загуба или повреда на представените 

произведения.
Документи за участие в Henkel Art.Award. 2013 се приемат до 7 юни 2013 г. (важи да-

тата на пощенското клеймо) на адрес: Хенкел България ЕООД, 1766 София 
Бизнес парк София, сграда 2, ет.4, На вниманието на Нина Методиева
Nina.metodieva@henkel.com

МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА ГРАФИЧНО ИЗКУСТВО SPLITGRAPHIC 2013 – 
Сплит, Хърватия
За участие в биеналето се кандидатства в уебсайта splitgraphic.hr. Селектираните творби 

ще бъдат показани в обща изложба в Old City Hall в Сплит през октомври и ноември 2013 г.
Крайният срок за кандидатстване е 1 юни 2013 г.

Стъпки за кандидатстване:
1. На посочения уебсайт се попълма формуляр – в APPLICATION
2. Попълва се Author Registration form (информация за автора)
3. На сайта на биеналето се качват снимки на до 3 творби без значение от техника и 

размер - в jpg .jpeg или .png, до 2 МВ, размер над 1024/748 pixels и резолюция над 100 
dpi. (Внимание – качените снимки няма да може да се видят веднага, а след одобрение от 
Splitgraphic.)

4. Да се внесе такса за кандидатстване - 50 евро. Таксата може да бъде платена с кре-
дитна карта през сайта или по банков път на следната сметка:

International Graphic Art Biennial Splitgraphic
Societe General Splitska banka d.d.
Account number: 2330003-1100165642
IBAN: HR7623300031100165642
SWIFT: SOGEHR22

След извършване на плащането качените снимки ще се виждат онлайн, в галерията на 
сайта, през цялата 2013 г. Таксата покрива включване в каталога на биеналето.

5. За изложените във виртуалната галерия на Splitgraphic творби може да се гласува 
с кликване върху избраната снимка. Чрез това гласуване ще се определи носителят на 
Наградата на художниците (Artist’s award).

Награди
Награда на художниците (от онлайн гласуването) 
Гран при – 1000$ и самостоятелна изложба
Специални награди:
Награда за млад автор
Награда за принос в графичното изкуство
Награда на името на Роберт Адам за творби на тема „Дворецът на император Диоклециан 

в Сплит”; това е била и темата на първото биенале през 2003 г. 

Йордан Кацамунски
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ОБщА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯТА НА БOТЕВ”,
посветена на 137-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета

СТАТУТ

1. Цели на изложбата:
 Да стимулира интереса на българските художници към интерпретиране на Ботевите про-

изведения и идеи и да даде възможности за изява на творци от цялата страна. 

2. Организатори:
Община Враца, СБХ, Регионален исторически музей Враца и Представителство на СБХ Враца.

3. Регламент:
В националната изложба могат да участват всички художници, които представят творби, 

създадени през 2011, 2012 и 2013 г. и които не са участвали и награждавани в други излож-
би. Произведенията да са с тематика, отговаряща на името на изложбата.

3.1. Изложбата ще се проведе в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложно 
изкуство

3.2. Творците могат да участват с произведения, както следва:
 • живопис – до три творби
 • графика – до пет творби
 • скулптура – до три творби
 • приложно изкуство – до пет творби
3.3. Творбите трябва да бъдат предадени за журиране и експониране в Регионалния исто-

рически музей Враца, отдел “Художествена галерия”, от 10 до 18 май 2013 г., като задължи-
телно се попълва приемно-предавателен протокол.

3.4. Оценяване на творбите: 22 май 2013 г. от жури, съставено от СБХ и Община Враца.
3.5.Откриването на изложбата ще се състои на 27 май 2013 г. в Регионалния исторически 

музей, като часът ще бъде уточнен допълнително.

4. Награди:
Ще бъдат раздадени награди във всеки раздел. Ще бъдат наградени само творби, от-

говарящи на темата на изложбата.

5. Допълнителни условия:
Всички участници попълват декларация по образец, че приемат условията на изложбата. 

Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на 
фонда на музея.

6. Допълнителна информация:
— Христо Божков, Милен Иванчев – РИМ, художествена галерия, тел.: 092/62 02 20
— Радосвета Крумова – Община Враца - 0888 88 99 23, 092/62 92 86
Отдел “Култура, културно-историческо наследство и туризъм” – 092/62 64 58

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
МАГДА АБАЗОВА
ЮБИЛЕЙНА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА

Магда Абазова е от поколението художници, родени 
през 20-те години на XX век. Нейният кръг съмишленици 
се очертава от автори като Иван Кирков, Тодор Панайо-
тов, Найден Петков, Любен Зидаров и т.н. Тя обаче оста-
ва извън всякакви класификации и характеристики на ге-
нерациите. Може да се каже, че Магда Абазова е от този 
тип автори, които в своето развитие запазиха много от 
принципите на класичното, но и постановиха много от 
модерното. 

До 1982 г. тя има само две самостоятелни изложби и 
горе-долу от това време започва нейното признание.  
Тази особеност за биографията на художничката е важна 
най-малкото защото е странна. А е странна, защото тя 
винаги е била признавана от колегите и специалистите и 
нейзнайно как дълго време стоеше в периферията на об-
ществено утвърдените автори. За Магда неведнъж се е 
казвало, че е в основата на неомодернизма в нашето изку-
ство. Още от края на 80-те години тя единствена от по-
колението си бе канена в т.нар. авангардни изложби у нас. 
Същественото в случая е, че тя прехвърляше мостове от 
европейския модернизъм към новите търсения в българското изкуство и накак си несъзнателно и 
без никакви амбиции се включи в най-новите тенденции.

Днес Магда Абазова е от най-признатите български автори. Вярно, че признанието я достигна 
малко късно, едва ли не в последните десетилетия на живота й, но за сметка на това то не отми-
нава с годините и по някакъв начин и днес откриваме все нови и нови стойности в изкуството й. 

В жанрово отношение художничката се разпростира от портрета, интериора и пейзажа до 
метафората, абстракцията и инсталацията. И в „най-обикновените” натюрморти авторката 
търси скрития смисъл на предмета. А и в най-смелите си абстракции тя подсказва аналогии с ре-
алността. Художничката има и типични социални композиции, в които се четат не само възгле-
дите на съвременниците й от различни периоди, но и нейната способност да отсява значимото 
и да му прави оценка. 

В енциклопедиите Магда Абазова най-често се показва с ранния си автопортрет от 1962 г. В 
семейната колекция има и рисунки и живопис от по-ранен период. От тези работи до най-късни-
те пътят е дълъг и изпълнен с достатъчно парадокси. Магда обаче остава винаги вярна на себе 
си и ясно може да бъде проследена една линия, която се определя с думата човечност и с характе-
ристиката талантливост. Днес, когато честваме нейната 90-годишнина, все по-остро изпъква 
необходимостта да се обърнем към това гениално творчество, за което всички комплименти са 
някак си недостатъчни.

Димитър Грозданов

Магда Абазова - Портрет, 1986
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Стените съсредоточават колективното несъзнавано, традицията и историята, до които 
достига личността в своята индивидуална археология.

В древността богинята е представлявала световната душа, а стената е материята, която я 
обгръща, външната част на световната душа. ”Белези и сенки“ е образно преживяване на Анима-
та, водач на душата, посредник между вътрешните преживявания и съзнанието в нейния земен 
материален аспект.

В личната си археология Румен Жеков се докосва до духа, слязъл в материята, до одухотворената 
материя, до единството на материя и дух, защото фиксира момента на реставрация на стената, 
а реставрацията е желание за възстановяване, за цялостност и обединение на противоположно-
стите.

Аделина Попнеделева

ВЕСА ВАСИЛЕВА – ЖИВОПИС  
От 14 март до 1 април галерия „Арте” представи една от най-артистичните, привлекателна 

със своята аура и търсена от почитателите на изкуството художничка от втората половина 
на ХХ век у нас – Веса Василева.

Родена във Велинград (28 октомври 1926 г.), завършила живопис през 1964 г. при проф. Илия 
Петров, тя оставя своя печат в областта на изящната и приложната графика, оформлението на 
книги, пощенски марки и особено в живописта. Картините й носят типичния за нея хроматичен 
колорит и „вибрираща” живописна повърхност, напомняща грапавината на разорана нива, напу-
кана от сушата или изпепелена след палеж на стърнища земя, кора на стар дънер или фактурата 
на родопско халище.

Натюрмортите, пейзажите, серията „Кукерски маски” от началото на 60-те години на ХХ век 
на Веса Василева са емблематични за нашето изкуство със свободното пресъздаване на природа-
та извън натурата, на празника извън етнографския детайл, както и с чисто нейната интерпре-
тация на късния постимпресионизъм. Използването именно на този подход прави картините на 
Веса Василева особено привлекателни за тези, които я познаваме и с възхита наблюдавахме гъвка-
вата й походка, артистичните й обноски, деликатните тонове в свободно напластените дрехи 
по нея, отразяващи се в прозрачните светли очи и пепелява коса. А за по-младите тази изложба е 
шанс да се срещнат с един от големите артисти в живописта от втората половина на миналия 
век и да направят своята преценка за това как той е изглеждал извън норматива.

 
проф. д-р Аксиния Джурова
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АРХЕОЛОГИЯ НА НЕСЪЗНАВАНОТО. 
РЕСТАВРАЦИЯ НА ДУШАТА 
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА РУМЕН ЖЕКОВ - „БЕЛЕЗИ И СЕНКИ”, В „АРТ АЛЕЯ”

Често се казва, че художни-
ците рисуват себе си, че всяка 
творба е своеобразен авто-
портрет, картина на душа-
та. Външният стимул, който 
отключва творческия процес, 
е свързан с митологическия мо-
тив, че ако има несъзнавано съ-
държание от жизнена важност, 
то непременно излиза сам. Кое-
то означава, че ако несъзнаван 
комплекс е активиран, той не 
може да бъде спрян.

Изложбата „Белези и сенки” е 
провокирана от реална случка, 
реставрация на стена, която 
Румен Жеков фотографира, 
преживява, претворява и спо-
деля с нас чрез инсталация от 
12 алграфии и живописни плат-
на. Инсталацията от 12 серий-
ни рисунки може да се разглежда като последователен разказ на променящо се психологическо 
състояние.

Стените - изграждани и разрушавани, съхраняващи и ограничаващи, заплашващи и успокоява-
щи, са обект на изложбата. От една страна, те създават чувство за опора, за сигурност, за 
натрупана вследствие на житейски опит мъдрост, т.е. за традиция. Като част от градската 
символика стените са съхранили белези от вековни тайни на цялата общност и символизират об-
ремененост и потенциална опасност. Графитите, често възприемани като вандализъм, са форма 
на екзистенциален бунт и социален протест и провокират тревожност. Силата на живота е на 
страната на безпокойството, на търсенето и развитието.

Стените са граница. Границата е възможност за преход между минало и бъдеще, между несъзна-
вано и съзнание, между материално и духовно.

Виждаме изображения на фрагменти от стени с хвърлени сенки върху тях. Играта на светлини 
и сенки усложнява композицията, насича изобразеното с богатство на нюанси, въздейства като 
втори смислов слой върху повърхността на стената, сама за себе си силно въздействаща с пър-
вичността на грубите фактурни мазки, с динамиката на полагането им. Материя, първична и 
възвишена, вещество и вълна, физическа и светлинна, материя и дух, събрани в едно.

Един от най-чувствителните и деликатни художници докосва сенките и белезите на времето, 
вписани в стените.

Не за първи път Румен Жеков показва емоционалните следи от преживяното, белезите на ду-
шата, страховете и желанията си, тайни, които мъжете трудно споделят. Поставяйки се в 
ситуация на уязвимост, за което се изисква много смелост, художникът се среща с архетипите и 
върви по пътя на своята индивидуация. Срещата със Сянката, срещата с Анимата. Срещата със 
Сянката е това, което осуетява идеалните ни намерения, това, което ни прави хора. 

Румен Жеков

Веса Василева пред картината си „Кукер” 
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PIN-UP GIRLS 
ИЗЛОЖБА РИСУНКИ НА АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ 
В ГАЛЕРИЯ АРОСИТА

Pin-up Girls, или момичета за забождане, е новият проект на Александър Вълчев, представен 
в столичната галерия „Аросита” през март. Сто и два еротични образа на момичета, голи до 
кръста, от различни раси и типажи, еднакъв малък формат - около 20х20см, надлежно нарисувани 
и подредени, почти линеарни с минимализирана връзка с оригинала – ето едно описание на идеал-
на, прилежно подредена частна колекция. Колекционирането, желанието за притежание, от една 
страна, събираненето на „артистичен материал” като част от творческия процес, от друга, и 
все така съпътстващата ирония, от трета, както и перфектният баланс между тях, определят 
Pin-up Girls на Александър Вълчев като особено любопитна и заслужаваща внимание изложба.

Ето какво пише художникът в преслиста за изложбата:
„Забождаш, закачаш, фиксираш, колекционираш, 
излагаш на показ красиви пеперуди, спомени, марки и знаци от преживяното и бленуваното. От-

ричаш, жигосваш, заклеймяваш, потулваш желания, страсти, копнежи и фантазии в най-тайните 
кътчета на подсъзнанието си. Pin-up Girls, или само някои от жените, с които съм мечтал да спя 
– от  2000 г. досега.”

Pin-up момичетата на Александър Вълчев са не само много увлекателни за всякакъв тип разглеж-
дания; авторът предлага нещо много повече от аристократично естетско забавление... Пред-
ставената изложба е интересна и сполучлива в няколко посоки: като удачна ирония с желанието за 
колекциониране и класифициране, като многовариантен образ на една цялостна идея, като добър 
пример за правене и трансформация на артистични натрупвания, като еталон за създаване и 
„случване” на проект съвременно изкуство, като удачен вариант и сполучлив опит за организация 
на галерийно пространство... 

Всичко това представя излож-
бата „Pin-up girls” като една от 
интересните и запомнящи се, а 
автора Алекасандър Вълчев - като 
иновативен, провокативен, уме-
ло ироничен, с характер и с лична 
артистична аура.

Николай Маринов

ДЕТСТВОТО – ФОРМА И СМИСЪЛ 
ИЗЛОЖБАТА НА НИКОЛАЙ МАРИНОВ „РЕФЛЕКСИИ ОТ ДЕТСТВОТО“ 
В ГАЛЕРИЯ „СОФИЯ-ПРЕС“

Детството е онази сакрална територия, коя-
то дава заряд за цял живот. То съдържа за всеки 
човек незабравими емоции, носи мъничко тъга, 
дава опора. Детството е магична врата, която 
Николай Маринов отваря за пореден път в своята 
творческа практика, за да ни направи свидетели 
на своите пътища. Казвам пътища, защото те са 
и лични, и творчески. Те са неравни, пълни с перипе-
тии, с усмихнати триумфи и с преглътнати сълзи. 

С тази експозиция Николай Маринов се обръща 
към своето детство, за да покаже своя интерпре-
тация от различни по същност, специфика и сми-
съл „късове“. В тази експозиция той мисли на глас. 
Скача от един аспект на друг и отново се връща. 
Веднъж лаконично, друг път разказвателно. В прос-
транството можем да видим живопис, литогра-
фия, обект и да прочетем кода на едно „пораст-
ване“. През  кръстовищата на Пловдив от онези 
години, през срещата с приятели, през детския 
смях, през творческия порив. Художникът показ-
ва „Автопортрет на 8 години“ и отново се сре-
ща със себе си, този път пред публика. Творбата 
притежава зрялост и има очивидни художествени 
качества, предвещаващи развитието на бъдещия 
творец. 

С какво Николай Маринов свързва детството - с 
играта, с енигматичната сила на града, който за 
него е символ на уютно спокойствие, на комуника-
тивност, на самостоятелно осъзнаване като лич-
ност. В творбите му се открива подчертано при-
страстие към сложния колорит, към синия цвят, 
към опростена буквалност в обекта. За Николай 
Маринов проблематиката, свързана с детството, 
е среща на личен елемент и професионална обо-
сновка. Детството за него е онзи кръстопът, в 
който се събират личната творческа инспирация 
с професионалното предизвикаталство, насочено 
към откриване на влечението към изкуството. Ни-
колай уверено търси посоките, които тръгват от 
детството и които ни връщат там. Като форми, 
образи и смисли. Той го прави, без да се страхува, 
защото винаги може да продължи - спокойно, балан-
сирано, сякаш извън времето, носейки детството 
у себе си.

Даниела Чулова-Маркова

изкуство,  думи

Николай Маринов - Автопортрет на 8 Александър Вълчев - 
Pin-up Girl 09.2001
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които следва да бъдат споменати, и причината за това е много значима: това е изложба, която 
има характер на рекапитулация на изминал и твърде интензивен откъм авторови търсения път.

Ще започна с това, че отново и пак Валентин Дончевски ни среща с грабващата окото пъстро-
та и цветност, калейдоскопична вихрушка от форми и цветове, антропоморфни и геометрични 
фигури, които преливат и създават нови комбинации от оптични ефекти. Преливания, засичания, 
контрасти или меки цветови преходи, линии, сенки, контури или вальорни преливания, равномер-
на възбуденост на цялата живописна повърхност – това е първото усещане, което грабва и неу-
държимо привлича окото. Техническото изпълнение е също така смайващо разнообразно – колажи, 
асамблажи, инкрустации, натрупвания и наслагване на класическа живописна тъкан или цвето-
вите ефекти от употреба на мъниста, елементи от бита, фотография... В следващия момент 
започва да прозира структурата и организацията на този неудържим водопад на въображението: 
вселенската материя се подрежда от волята на художника. Тази воля е неговият вътрешен свят, 
изпълнен със съдбовни питания, свръхреални образи, желание да обедини непримирими категории 
като познаваемо и непознаваемо, тленност и вечност, протяжност и прекъснатост, сакрално и 
профанно. Очевидно това е свръхзадача, но тази свръхзадача е може би най-близо до основната 
функция на изкуството - да пронизва битието, като пулсира и търсещо трепти, отвеждайки ни 
пред неговите основни въпроси, драматизира привидната му неподвижност, говори ни за любо-
вта, смъртта, хармонията и неизбродността на вътрешното и външното...

Едва ли в момента има художник, който така „яростно” се опитва да обедини и съгради една 
художествена аналогия на вселената, така както прави в своите работи Валентин Дончевски. Но 
ще бъде неточно, ако твърдим, че този авторов копнеж и градеж на едно битие подобно на все-
ленското обхваща единствено света, който ни заобикаля. По-скоро обратното - авторът си дава 
сметка, че той също е една вселена и в този смисъл се опитва равнопоставено да ситуира себе си 
както спрямо външното, така и спрямо вътрешното... Затова настоящата изложба има повече 
или по-малко характера на авторова изповед - тя е акорд, приключващ изминат път, но и проглас 
към поредно следващо усилие. Тя респектира не само защото е много лична, ярка и запомняща се, 
а защото в нея е вградена и звучи мощта на демиурга. Малко хора търсят и се вслушват в този 
глас, още по-малко могат да изведат неговото звучене до сетивата и душите ни, но Валентин е 
един от тях. Затова трябва да му благодарим!

Борис Данаилов, 6 март 2013 г.

ИЗКУСТВО, РОДЕНО ОТ ЛЮБОВТА 
КЪМ ПРИРОДАТА  

“Пленен от красотата на природата” е названието на изложбата на Ангел Нинов, експонирана 
в столичната галерия “Сезони”. Творецът представя повече от петдесет живописни творби, 
създавани на пленер от 1950 до 2013 година. 

В своя дълъг и съзидателен път на художник той утвърждава своето верую, че пейзажът съв-
сем не е затворена страница за изобразителното изкуство. Отдаден на рисуването от натура, 
и то на един дъх, Ангел Нинов е вдъхновен от неизчерпаемите състояния както на природата, 
така и на нейното взаимодействие с архитектурните форми на урбанистичната среда. Него-
вото изкуство е убедително доказателство, че няма тема или художествен жанр, които да са 
запратени безвъзвратно в историята. Когато те се интерпретират от ръката на художник, 
водена от вдъхновената му чувственост, резултатът е раждането на живо изкуство, пробудено 

АНАЛОГИЯ НА ВСЕЛЕНАТА 
ПО ПОВОД „ЗОДИЯ ПЕТЕЛ” - ИЗЛОЖБАТА НА ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВСКИ 
НА „ШИПКА” 6 

През вече далечната 1992 г. тук, в залите на „Шипка” 6, Валентин Дончевски показа изложба, 
която веднага ме грабна, очарова и изкуси. Очарованието се дължеше на факта, че изложбата 
попълни в съзнанието ми липса, която тогава очевидно ме е тормозила. А този дискомфорт без 
съмнение както тогава, така и сега, винаги е плод на неприятна рутинност, която за съжаление 
се проявява и споделя и от авторите, и от гледащото око на критика. Но тогавашната изложба 
на Валентин за мен представляваше отклонение, при това рязко, от каналите на професионал-
ното и заедно с това монотонно представяне на пореден автор с поредна изложба. С други думи 
– тя (изложбата) беше нещо различно. Естественото продължение на очарованието – изкуше-
нието - е едно по-трайно изживяване, защото е придружено от рефлективни въпроси, които се 
опитват да обяснят причините за мигновеното очарование - в случая свежестта и непринуде-
ността на живописния изказ. Четири години по-късно това изкушение се отля в текст, писан за 
неговия обемен каталог, в който текст се опитах да направя рекапитулация на онова, което ми 
се струва неговата художническа идентичност. Парадоксално, но очевидно, Валентин Дончевски 
разбива представите ни за стилистична закованост и я заменя с нейната противоположност 
-  многоликост и разнообразие в акцентите на пластическите изяви. Днес, на тази изложба, без 
да си вменявам ролята на прорицател, искам да споделя, че голямата част от тези констатации 
продължават да бъдат валидни. Заедно с това са налице нови и при това съществени моменти, 

изкуство,  думи изкуство,  думи

Валентин Дончевски – Дебют 1
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РАЗМИСЛИ НА ГЛАС. МАЛКО ТЪЖНО, 
С НАДЕЖДА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  
КРИЛЕТЕ НА КОРЕНИТЕ, 43-МА АВТОРИ ОТ СЕКЦИЯ МОНУМЕНТАЛНИ 
ИЗКУСТВА С 80 ТВОРБИ ЖИВОПИС, МОЗАЙКА И ДЪРВОПЛАСТИКА 

Предварително уговорените послания на една изложба понякога могат да бъдат подвеждащи. 
Наясно съм, че неведнъж те са спасителният пояс за конструиране на експозиции, които иначе 
няма начин да се случат. Същите тези тематични „подсказки“ са измамен стимул за художниците 
и подкупващо очакване за публиката. Настоящата изложба на секция монументални изкуства носи 
надслова „Крилете на корените“ и включва 80 творби от 43-ма автори. Като цяло изложбата не 
е от силните изяви на секцията. Не са малко именитите автори, които са се включили, но защо 
ли качеството на голяма част от произведенията е доста залиняло. 

Няколко са монументалистите, които с картините си наистина респектират и привличат 
вниманието: като пластичен и смислов възглед - Цветанка Векова, като интерпретация - Анелия 
Александрова и Силви Басева, като формално-стилово изграждане и единно звучене - Йордан Мар-
ков и Лилия Павлова, като провокация и динамичен поглед към темата - Петър Савов и Олег Гочев. 
Актуално смислово послание, адекватна на нашето време трактовка и оригинален подход към 
проблематиката памет - корени – спомен - бъдеще предлага Начко Йорданов с произведението 
си „Ранената планета“.

При останалите участници в изложбата посоките на интерпретация обаче са доста триви-
ални, на места повърхностни, донякъде буквални. Малко тъжно, но няма как да го скрия, като из-
ключим споменатите по-горе художници, останалите автори възраждат духа на 70-те години на 
миналия век. Без значение, че част от тях не са били участници в художествения живот тогава. 
И без да съм живяла в онези години, достатъчно съм изследвала атмосферата им, за да доловя 
как пред мен оживяха кадри от миналото с днешна дата. До какъв извод достигнах на излизане 
от изложбата? Установих, че поставянето на подобни тематични рамки не е печеливш подход 
в случая. Така не само се повтаря моделът ОХИ, но дори няма фактически обоснован подбор. 
Приемат се всякакви творби, без прецизиране на качеството, без формална, стилова и смислова 
адекватност. Като се поставя рамка, все пак е важно или поне необходимо тя да се отразява от 
авторите в техните произведения. Иначе е безсмислено използването й. Поне на първо четене, 
дори съвсем непредубеденият зрител очаква това - произведенията да откликват на съответ-
ното послание. Но това е друг въпрос...

Даниела Чулова-Маркова

от непосредствеността на убедителни образи, окъпани от светлина, обогатени в многослойна 
колоритна гама. 

Ангел Нинов е надарен с верен усет към композиционното структуриране на творбата, с точ-
ност и лекота при изграждането на формите, използвайки експресивни пастьозни мазки.

В изложбата, чието название “Пленен от красотата на природата” изразява недвусмислено 
и поетично романтичните чувства на автора, без натрапваща се емоционалност или изкуст-
вен патос, са показани природни пейзажи в панорамен или в по-непосредствен план, а също и 
типични градски пейзажи предимно от София. Върху част от платната художникът запечатва 
неповторими моменти от онзи позабравен вече аромат на времето, характерен за стара Со-
фия. Артистът претворява живописни състояния, открити по руслото на Перловската река, или 
своите емоционални преживявания, вдъхновени от свенливата зелена среда в столицата ни, из-
буяла между бетонната гръд на големия град. В някои от тях са вписани човешки фигури по-скоро 
като композиционен елемент, който далеч не е приоритетен в изобразителното пространство. 

Редно е да обърнем внимание на богатата колоритна гама, построена на принципа на динамич-
ното съчетание между топли и студени живописни нюанси, чието взаимно проникване образува 
балансирана и майсторски изведена моделировка, характерна за живописта на твореца.

Ангел Нинов има много самостоятелни изложби, участва активно и в общи художествени екс-
позиции. Сред най-известните му платна са “Витоша”, “Хиподрума”, “Овча купел”, “Красно село” и 
други. Негови творби са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска 
художествена галерия, Папския музей в Рим. Произведения на автора се пазят в частни галерии и 
колекции в България, Англия, Австрия, Германия, Полша, Франция, Холандия, Унгария, Чехия.

Йонко Бонов

изкуство,  думи изкуство,  думи

Начко Йорданов – Ранената планета

Ангел Нинов – Изглед от София
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хроникаизкуство,  думи
Румен Манолов живее и работи в Пловдив 
и градът има ярко присъствие в картините 
му - улици, площади, стари кафенета и пано-
рамни пейзажи. В изложбата си „Простран-
ства”, състояла се от 19 март до 2 април в 
столичната галерия „Сезони”, художникът 
събра 40 свои картини в техника акрил на 
платно. Пейзажи от Пловдив, София и Балчик 
показват интереса на автора към специфич-
ната архитектура на българските градове от 
началото и средата на XX век.  

Румен Манолов – Джумаята

През март столичната галерия „Импресия” 
събра живописните творби на Юрий Буков 
с бронзовате пластика на Илия Иванов. Два-
мата автори неведнъж са представяли свои-
те работи заедно. Юри Буков притежава ин-
туицията да открие в дребния, незначителен 
сюжет нещо затрогващо или красиво, нещо 
необикновено, с  усмивка или състрадание. 
Изразявайки интереса на автора към ду-
ховния свят на човека, скулптурата на Илия 
Иванов е емоционална, балансирана като 
форма, с дълбоко хуманно съдържание. 

Юри Буков

В самостоятелната изложба на Елиана Тър-
новска, открита на 1 април в Столичната 
библиотека, могат да се видят редица от 
най-добрите постижения на художничката 
в областта на илюстрацията на литератур-
ни произведения за деца. „Най-стойностният 
момент в показването на тази експозиция е 
напомнянето за нуждата от съхраняване на 
големите традиции в българската илюстра-
ция за деца и възрастни, силно засегната 
негативно от безвкусицата, отглеждана от 
повечето национални издатели в момента.” 
(Филип Зидаров)

Елиана Търновска – илюстрация 

На 27 март - Международния ден на театъра, 
в Художествена галерия „Петко Чурчулиев“ 
Димитровград, се откри изложбата „Театра-
лен плакат“. Представените произведения са 
правени за постановки на Димитровградския 
драматичен театър „Апостол Карамитев“, за 
който 2013 г. е юбилейна. Чрез изложбата га-
лерията прави опит да проследи развитието 
на театралния плакат от възникването му до 
наши дни, а също така да поздрави театрал-
ните си колеги.

ХГ „П. Чурчулиев“ - 
от изложбата „Театрален плакат“

На 1 април бе открита 38-та Национална из-
ложба „Карикатура”, организирана от СБХ 
и секция „Карикатура”. Четиристотин произ-
ведения на 55 български автори, създадени 
през последната година, бяха разгледани от 
жури в състав: Иван Веселинов, Любомир Ми-
хайлов и Георги Чалъков. Наградите:
- Голямата награда на СБХ (сатирична плас-
тика от Исшхан Нигохосян) - Чавдар Николов
- Наградата на секция „Карикатура” (сати-
рична пластика от Слави Петрински) - Диля-
на Николова 
- Награда на Столична община на името на 
Доню Донев – Милко Диков
- Награда на Дома на хумора и сатирата – 
Габрово – Трайко Попов
- Награда за еротична карикатура, присъж-
дана от Георги Чалъков – Ириен Трендафилов
- Награда на в. „Дума” – Кирил Манов. 

Снимка от откриването

Традиционната пролетна изложба на кюстен-
дилските художници бе открита в навечери-
ето на празника „Кюстендилска пролет”. Че-
тиридесет и един автори представиха 85 свои 
произведения в различни жанрове и техники. 
„Нов момент е участието в изложбата и на 
автори, трайно свързани с Кюстендил, ми-
леещи за града, но живеещи другаде, които 
откликнаха на поканата на галерията“, заяви 
при откриването директорът Михаил Калда-
ръмов. Журито, начело с председателя на 
СБХ Любен Генов, определи три равностойни 
награди от по 500 лв. за Ценка Бакърджие-
ва, Васил Крапчански и Мите Чудомиров.

„Тайните градини на...” – кураторски про-
ект на художничката Миглена Александрова 
– събира в галерия „Финес” двайсет живо-
писци около натоварената със символика 
древна метафора на градината. В изложбата 
са поканени да интерпретират своята идея 
за съкровената, лична духовна територия ре-
дица изявени български художници, някои – 
работещи в чужбина:  Андрей Даниел, Анже-
ла Минкова, Атанас Атанасов, Веселин Дамя-
нов, Веселина Томова, Ганка Славова, Гълъб 
Гълъбов, Даниела Зекина, Иван Милев, Иван 
Стратиев,Линде Броднер, Мариана Маринова, 
Матей Матеев, Миглена Александрова, Мими 
Добрева, Надежда Кутева, Петър Бояджиев, 
Райна Йотова, Снежана Живкова, Тихомир 
Витков. Изложбата продължава до 13 април.

Мариана Маринова – Преминаване

Изложба графика – литография и суха игла, 
на Иван Нинов бе открита на  14 март в Бъл-
гарския културен институт „Дом Витгенщайн” 
– Виена. Показани са около 28 графики от 
сравнително дълъг период, както и работи 
от последните търсения в литографията от 
2012 г.; циклите „Натура”, „Материя”, „Прос-
транство”, „Въображаем пейзаж”, „Знак”, 
както и няколко от последните литографии 
– „Диптих” II и „Диптих” III, „Знак” VIII и „Знак” 
XIV, близки до абстракцията. Изложбата про-
дължава до 23 април.

Иван Нинов – Земя, литография
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хроника хроника
От 19 март до 9 април продължи изложбата 
на Красимир Джидров в галерия „Ракурси”. 
Авторът показа последните си скулптури в 
бронз и рисунки в разнообразни техники. 
Централна тема, изразена с еретичната ме-
тафора „Чашата”, е жената – тема, която ви-
наги го е вдъхновявала; жената като символ, 
муза, творческо начало. 

Красимир Джидров – Тяло II

През март във Венеция се организира седмо-
то издание на Международния конкурс „Арте 
лагуна“. Стотината финалисти бяха подбрани 
сред 8000 кандидати. В съставената от фина-
листите изложба участваха и двама българи 
– Пенка Минчева и Константин Златев, кой-
то спечели една от големите награди. И два-
мата участници бяха в раздел „Скулптура”, 
който бе разбран от организаторите главно 
в посока инсталация. Другите раздели пред-
ставят живопис, пърформанс, виртуално 
изкуство, фотография... Един допълнителен 
раздел включваше и млади автори под 25 
години. Конкурсът „Арте лагуна“ е един от 
най-авторитетните в съвременната арт сцена 
и се радва на огромен зрителски интерес. 

Пенка Минчева – Тайната вечеря, 75х350х200

До 21 април в СГХГ продължава изложбата 
„Цветанка” на Юлиян Табаков - междуна-
родно установен млад автор с многогодишен 
опит като художник, скулптор и сценограф, 
със собствени театрални и кинопроекти. Из-
ложбата включва представяне на неговия 
поетичен филм „Цветанка“ за историята на 
България от XX век, разказана през погледа 
и невероятния житейски път на д-р Цветанка 
Гошева; както и голямоформатни фотографии 
и сценография от филма.

Кадър от филма „Цветанка” 

По повод дарението на видеоархива на фес-
тивала Sofia underground за колекцията на 
Националния музей за българско изобрази-
телно изкуство от 4 април до 12 май в САМСИ 
се провежда Sofia underground performance 
art fest 1997 - 2003 Files. Проектът представя 
свидетелства за дейността на фестивала, съз-
даден през 1997 г. от Руен Руенов, без да го 
ангажира с музейно куриране, определяне и 
ситуиране на българската сцена. 

До 4 май Димитър Солаков показва работа-
та си „Exhibition view“, направена специално 
за чекмеджето на галерия 0gms и свързана 
с навиците ни на гледане на изложби и как 
те могат да бъдат променени. Чрез фотогра-
фия авторът представя панорамна гледка от 
своя изложба в галерията на ИСИ - София. С 
едно пълно завъртане на обектива реално-
то триизмерно пространство се е превърна-
ло в двуизмерен образ, който се е вместил в 
галерията чекмедже. 

От 12 до 26 март галерия „Жорж Папазов” 
в Пловдив представи ретроспективна излож-
ба на  Иван Поповски. Авторът е посветил 
събитието на внучката си Паола. Изложени-
те над 30 голямоформатни произведения са 
рисувани в различни творчески периоди от 
професионалния път на автора, от 70-те го-
дини до днес.

От 3 до 16 април в Галерия-книжарница „Со-
фия прес” Силвия Топалова представя живо-
писни творби, обединени от мотото „Прозре-
ния и послания”. „Това, което обединява ра-
ботите ми, е не  периодът, в който са напра-
вени, не пластическите проблеми, които съм 
си поставяла, а образите, които все рисувам, 
и духа в тях, който все търся.”

Силвия Топалова - Образ

Първата самостоятелна изложба на Нейко 
Нейков в България е породена по-скоро от 
желанието на приятелите му, отколкото от 
самия него. Всъщност експозицията в Гале-
рия-книжарница „София прес”, съставена от 
акварели, маслени платна и скулптура, е по-
вод да събере приятели и да разчупи рути-
ната на „официалното излагане” пред публи-
ка. Изложбата се открива на 16 април и ще 
продължи до 6 май

Нейко Нейков – скулптура

Изложбата на Йордан Кацамунски в галерия 
„Райко Алексиев”, открита на 29 март, показ-
ва едно естествено развитие на този лирик 
на живописта към големи формати и внуши-
телни размери. С нещо тези опити напомнят 
интересите на Моне в късните му години. Ре-
дица явления в световното изкуство, когато 
големи художници търсят нови изразни сред-
ства, трансформирани през формàта. Ориги-
нален и със свой стил, Кацамунски представя 
изложба, която е буквално нова страница в 
съвременната българска живопис. 

Йордан Кацамунски 

„Парченца от калейдоскоп“ – изложба жи-
вопис на Елена Стоева – представи варнен-
ската галерия Le Papillon от 18 март до 11 
април. Художничката има верен кръг от по-
читатели във Варна, които с нетърпение оч-
акват срещите с творчеството  й. Романтич-
ните сюжети в картините на художничката 
навяват носталгия по мечтите от детството 
и човечността.

Елена Стоева – За летенето



СБХ бюлетин брой
03/2013

24

Двадесет и седем авторски решения, изпъл-
нени в техника темпера и акварел, представи 
Бисера Вълева от 18 февруари до 10 март 
в галерия „Савчеви“ в гр. Оряхово. Споменът 
от дунавските мъгли, вълните и пясъчни-
те замъци - това е тематичната платформа, 
на която се опира същността на изложбата. 
Подходът към концептуалното изграждане 
на произведенията е поетичното настроение 
на авторката и впечатлителни за нея обекти, 
запазени в спомените й.

От 14 март до 8 април Българският културен 
институт в Париж представи самостоятелна 
изложба живопис на Мария Матева. 

Мария Матева – Кръг

хроника

ТОДОР МОМЧИЛОВ /1933-2013/
Завършил „Приложна графика” в Националната художествена академия при проф. Алек-

сандър Поплилов, Тодор Момчилов работи активно в областта на плаката, запазения знак 
и пространственото оформление. Участник е във всички общи художествени изложби 
„Приложна графика”, организирани от СБХ, в сборни изложби на българския плакат в Прага, 
Москва, Рига и Рим , както и в международните биеналета в Бърно, Варшава и Лахти.

Художествените му постижения в областта на социалния и антивоенния плакат са 
отбелязани с редица национални награди.

За своята активна творческа и обществена дейност през 1983 г. е награден с орден 
„Кирил и Методий” – II степен.

НЕВЕНА КАРАМАЛАКОВА /1920 – 2013/
Невена Карамалакова е родена в град Сливен. През 1939 г. е приета в Художествената 

академия, специалност „Живопис”, при професорите Никола Ганушев и Илия Петров; за-
вършва през 1946 г. От 1952 г. става член на Съюза на българските художници.

Професионалният път на Невена Карамалакова е свързан най-много с приложната графи-
ка - работила е за различни издателства като илюстратор и оформител на печатни про-
изведения. Особено значимо е нейното творчество в областта на научните илюстрации 
като сътрудник в издателството на Българската академия на науките. За тази нейна тяс-
но специализирана работа е носител на награда на СБХ, както и на международна награда.

ПАВЛИН КОЦЕВ /1936 – 2013/
Павлин Коцев е известен като активен и непрекъснато излагащ живописец. Творчество-

то му е многообхватно и богато. Завършва графика в Художествената академия при про-
фесорите Веселин Стайков и Евтим Томов, преди това учи две години скулптура при проф. 
Иван Фунев. Специализира в Париж, Санкт Петербург и Москва. Пейзажът е сред предпочи-
таните от него жанрове - вълнуват го облагородените от човешкия труд полета, полуп-
ланинските местности около врачанското село. Типченица, където е роден. В женските си 
портрети търси въздействието на духовната красота на иконата и чистотата.

in memoriam

Министерство 
на културата на 

Република България

Столична община ЗАД Алианц България Национална 
художествена галерия

Национална 
художествена 

академия

Софийска градска 
художествена галерия

Национална галерия 
за чуждестранно изкуство

НДФ „13 века България”

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ 
ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

Художествените галерии в Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Казанлък, Кюстендил, 
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен, Ямбол; Ателие 
– колекция Светлин Русев; Национално Дарик радио, в. „Култура, сп. „Абитаре”, 
сп. „Брава каза”

Разпространение чрез: www.sbhart.com; fondpib@gmail.com

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

29.03.2013
Галерия Академия

ул. „Шипка” 1, 17.30 ч.

Съюз на 
българските 
художници



120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 
(СЪЮЗИ, ДРУЖЕСТВА И ГРУПИ 1892 – 2012) 

На 29 март 2013 г. фондация „Поддържане на изкуството в България” и Съюзът 
на българските художници представиха в Националната художествена академия 
книгата „120 години българско изкуство (съюзи, дружества и групи 1892 – 2012)”.

Книгата сумира изследователските усилия на екип от известни специалисти в 
областта на българското изобразително изкуство. Тя е уникална по своя харак-
тер, тъй като в нея за първи път се прави цялостен, обобщаващ преглед на 
българското изкуство и на най-значимите имена, трасиращи неговия път на раз-
витие. Но това не е история в обичайния смисъл на думата, а представя един нов 
поглед към съдбините на живописта, графиката и скулптурата, както и на не-
традиционните иновационни пластични и визуални форми в България, проследени 
през особеностите на организираните форми на художествен живот, причини за 
възникването им, естетическите им платформи и дейност от 1892 г. до днес. 

Конкретните поводи за това издание са 120-годишнината от организирането 
на първата обща изложба на художници в България (1892), основаването на първо-
то сдружение на художници, наречено Дружество за поддържане на изкуството в 
България (1893), и 80 години от създаването на Съюза на дружествата на худож-
ниците в България (1931).

Благодарение на изчерпателния съдържателен, визуален и справочен матери-
ал книгата е полезна като надеждна информационна основа за всички, които се 
интересуват от богатите пътища на пластичните изкуства в България през 
последните 120 години, изпълнени с неочаквани обрати, понякога с драматични 
исторически и политически конфликти и стълкновения, както и със съжителство-
то на най-разнообразни стилови, жанрови и тематични насоки и тенденции.

Автори: Бистра Рангелова, Бойка Доневска, Борис Данаилов, Владия Михайлова, 
Галина Лардева, Диана Попова, Димитър Грозданов, Елена Великова, Ирина Генова, 
Красимир Линков, Мая Манолова, Милена Георгиева, Орлин Дворянов, Ружа Марин-
ска, Свилен Стефанов, София Василева, Станислав Памукчиев, Татяна Димитрова, 
Филип Зидаров, Чавдар Попов

Съставители: Димитър Грозданов, Долорес Дилова, Свилен Стефанов, Чавдар Попов

Изданието се реализира със съдействието на Globul, Министерство на култура-
та, Столична община, ЗАД Алианц България, НДФ „13 века България”, НХА, НХГ, СГХГ, 
НГЧИ, художествените галерии в Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Казанлък, Кюс-
тендил, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Книгата излиза на български и на английски език.
Продава се в Съюза на българските художници. Цена – 60 лв., за съюзни членове - 

45 лв., английско издание – 60 лв.



Магда Абазова
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White Months 
01.02.2013 - 31.03.3013
as long as our stocks last

Oil

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D-40699 Erkrath
Tel. +49-211- 2509444 · Fax +49-211- 2509-11444 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

Fine artists‘ oil colours
Tray 20 x 90 ml titanium white
for the price of 20 x 60 ml

79 703 097   € 63,80 gross
GTIN 4012380176769

Finest artists‘ oil colours
Tray 20 x 120 ml titanium white
for a special price

71 702 097   € 123,80 gross
GTIN 4012380176776

Finest artists‘ oil colours
Flake white hue
11 108 016 in 90 ml
€ 7,50 gross
GTIN 4012380175731

 
Finest artists‘ resin-oil colours
10 103 015 titanium white in 200 ml 
for the price of 150 ml 

€ 10,95 gross
GTIN 4012380176592
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save € 1,00 / Tube 

90мл на цената на 60мл

11.50 лв
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White Months 
01.02.2013 - 31.03.3013
as long as our stocks last

Acrylic

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D-40699 Erkrath
Tel. +49-211- 2509444 · Fax +49-211- 2509-11444 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

Acrylic colours in student quality
1 litre White for the price of  750 ml

33 100 029   € 6,15 gross
GTIN 4012380166265 

Fine artists‘ acrylic colours
Tray 20 x 90 ml titanium white
for the price of 20 x 60 ml

76 729 097        € 44,40 gross 
GTIN 4012380176752

Fine artists‘ acrylic colours
Tray 24 x 300  ml titanium white
for the price of  24 x 250 ml

76 728 097   € 105,60 gross
GTIN 4012380176745
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Tel. +49-211- 2509444 · Fax +49-211- 2509-11444 · www.schmincke.de · info@schmincke.de
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Fine artists‘ acrylic colours
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GTIN 4012380176745
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Промоция
Белия месец!

*До изчерпване на количествата

1 литър на цената на 750мл

19.80 лв

Акрил

Масло

90мл на цената на 60мл

7.99 лв

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


