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с ъ общения
Изпълнителното бюро на СБХ прие
ЦЕНИ ЗА НОЩУВКИ В ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ
за периода от 1 май до 31 октомври 2013 г.
1. За базите в Боженци, Велико Търново, София, Вършец и
Долна баня:
- за членове на СБХ и семействата им – 12 лв. (за легло)
- за външни лица – 16 лв. (за легло).
2. За базата в Шкорпиловци: от 01.06 до 27.09, смени по 7 или 14 дни
Цена за нощувка (за легло):
- за членове на СБХ и семействата им – 15 лв.
- за външни лица - 25 лв. с ДДС.
Информация за цената на храната ще се публикува допълнително.
Заплащането на храната ще се извършва на място в базата.
3. За база Созопол:
Цени за нощувка
15 май - 30 юни

1 юли - 15 септември

след 15 септември

членове на СБХ и
семействата им

Външни лица

28 лв. стая за двама

50 лв.

34 лв. ателие за двама

60 лв.

40 лв. стая за двама

70 лв.

45 лв. ателие за двама

80 лв.

28 лв. стая за двама

50 лв.

34 лв. ателие за двама

60 лв.

цена за дете до 12 години – 10 лв. за допълнително легло
4. За КК „Албена” – хотел „Фламинго” – предоставени 2 стаи:
Цена за нощувка от 1 юни до 30 септември в стая за двама:
- за членове на СБХ и семействата им - 50 лв.
- за външни лица - 70 лв.
Базата в гр. Балчик е в ремонт и няма да работи през този летен сезон.
Таксите за ползване на базите се заплащат до 3 дни от датата на резервацията в счетоводството на СБХ след подписване на декларация и представена квитанция за платен членски внос и за текущата година.
Информация и заявка: Женя Желязкова-Вълчева – счетоводител при СБХ, ул.”Шипка” 6,
ет.4, тел.: 02 846-51-09, 02 948-37-42
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Продължава представянето на книгата „120 години българско изкуство”, издание на СБХ
и Фондация ПИБ. След премиерата в галерия „Академия” в София на 29 март 2013 г. книгата беше представена в ГХГ – Пловдив на 12 април. Календарът на турнето продължава с
представяния в Ловеч - 9 май, в художествена галерия „Вароша”, в Сливен - 14 май, в художествена галерия „Димитър Добрович”, зала „Сирак Скитник”, във Велико Търново – 15 май,
във ВТУ „Кирил и Методий”, в Русе – 17 май, в Художествена галерия – Русе. По време на
представянията книгата се продава на преференциална цена 45 лв.
СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител
при следните условия:
- членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
- нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
- цените са без ДДС.
ОТНОСНО НОВИЯ САЙТ НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове имат право да се представят в него с портфолио по образец, което ВСЕКИ
АВТОР САМ ПРАВИ. За целта членовете на СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална 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
юни 2013 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Изложба „Идентичности” - куратор Ивайло Попов				
29 май – 20 юни, ет. 1, откриване – 29 май, сряда, 18 ч.
СБХ и банка „Пиреос” АД представят Христо Йонков
4 – 18 юни, ет. 4, откриване – 4 юни, вторник, 18 ч.
Стефка Аройо – изложба „Няколко години в Северна Испания – земята на баските”
4 – 18 юни, ет. 3, откриване – 4 юни, вторник, 18.30 ч.
Изложба по повод 130 години от рождението на Борис Денев (1883 - 1969)
7 – 28 юни, ет. 1, откриване – 7 юни, петък, 18 ч.
Росица Трендафилова - изложба „На керамиката с любов”
21 юни – 8 юли, ет. 4, откриване – 21 юни, петък, 18 ч.
Изложба – секция „Дизайн”
21 юни – 8 юли, ет. 3, откриване – 21 юни, петък, 18.30 ч.
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ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. “РАКОВСКИ “ 125
„От ателието” - изложба живопис на Христо Стефанов
откриване – 31 май, петък, 19 ч.
Изложба „Четирима” – Николай Бузов, Даниел Дянков, Румен Жеков,
Иван Тотев – живопис, скулптура, рисунки
откриване – 19 юни, сряда, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Стоян Сотиров, рисунки и живопис - 110 години от рождението на художника
21 май – 20 юни
откриване – 21 май, вторник, 18 ч.
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СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА В ДЪРВО
ЯСНА ПОЛЯНА
От 12 до 31 юли 2013 г. в село Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе ХХХ национален симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват в симпозиума следва
да представят до 30 май в секция „Скулптура”, СБХ, ул. „Шипка” 6 , София 1504, следните
материали:
1. Творческа биография
2. Пластичен проект
3. Снимков материал от подобни изяви
Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: странджански дъб масив – височина 280-300 см, диаметър 35-60 см.
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с посочените
размери.
Съгласно статута на симпозиума в него участват петима скулптори, единият от които чуждестранен автор. Всеки участник получава хонорар в размер на 600 лв., дневни разходи –
400 лв., пътни разходи – 80 лв. и 50 лв. за участие в аранжирането и монтажа на създадените
творби. На всички участници е осигурена квартира.
Общинска фондация „Пловдив 2019“ обявява
КОНКУРС ЗА ЛОГО НА КАНДИДАТУРАТА НА ПЛОВДИВ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019
В конкурса могат да участват физически и юридически лица. Допустимият брой проекти за
лого е до три за участник. Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня
на съществуващи лога, да осигурява разпознаваемост на инициативата Европейска столица на
културата и да отговаря на основната концепция на пловдивската кандидатура с тема „Заедно“.
Изисквания:
Логото следва да съдържа като добавка и текст: „Пловдив – кандидат за Европейска
столица на културата 2019“ на кирилица и вариант на латиница с текст: „Plovdiv – European
Capital of Culture 2019. Candidate city”.
Да се използват само шрифтове, които не са защитени с авторски права (препоръчително
е разработка на авторски шрифт). Концепцията трябва да бъде представена в цветна и монохромна (черно-бяла) версия, позитив и негатив, всяка на хартиен носител формат А4 и jpg
формат с размер 1000х1000.
Логото трябва да е лесно разпознаваемо, да може да бъде сканирано и използвано в
различни формати.
Върху проекта не трябва да има никакви отличителни знаци, поставени от автора или
данни за него.
Участниците следва заедно с проекта да изпратят и резюме с описание на своята концепция – до една машинописна страница.
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Комисия и оценяване
Участващите в конкурса лога ще бъдат оценявани от жури, съставено от независими експерти от сферата на графичния дизайн и членове на УС на Фондацията.
Ще се оценява аргументираното използване на изображения и графични знаци, доброто
подбиране на шрифт, присъствието на стил и идея.
Критерии за оценка:
1. Покриване на същността и целта на проекта – от 0 до 10 точки
2. Семантика – от 0 до 10 точки
3. Типография – графична яснота на знака – от 0 до 10 точки
4. Цветова комбинация – от 0 до 10 точки
5. Композиция – от 0 до 10 точки
6. Оригиналност – от 0 до 10 точки
7. Съвременна визия – от 0 до 10 точки
Общата крайна оценка, която може да бъде присъдена от журито, е в максимален размер
от 70 точки. Журито може да не присъди награда, в случай че нито едно лого от участващите
в конкурса не получи оценка, по-висока от 50 точки. Крайното решение на журито не подлежи на оспорване и обжалване.
Подаване на предложения
Предложенията ще бъдат приемани в периода от 26 април до 26 май 2013 г.
Кандидатите подават предложенията си в запечатан плик, в който поставят:
- Проекта за лого и резюме с описание на своята концепция.
- Отделен ненадписан непрозрачен пощенски плик, съдържащ името/наименованието на
кандидата, портфолио, електронен адрес, телефон за връзка и декларация.
- Подписана декларация във връзка с правата върху логото (по образец). Предложения,
които не съдържат декларация по предоставения от Фондацията образец, няма да бъдат
разглеждани и оценявани.
Предложенията и проектите се приемат в Общинска фондация „Пловдив 2019“ на следния
адрес:
Общинска Фондация „Пловдив 2019“
Пловдив, ул. „Арх. Христо Пеев“ 6, За конкурса за лого
Излъчване на победител
Логото, класирано от журито на първо място, ще бъде обявено публично. Победителят ще
получи премия от 4000 лв. и ще сключи договор с Фондацията за предоставяне на Фондацията
на изключителното право върху логото и за изработване на тотал дизайн на кандидатурата
на град Пловдив (срещу допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв.). Фондацията
ще защити от свое име отличеното лого като словесна и фигуративна марка в Патентното
ведомство на България по реда на Закона за марките и географските означения.
За да получите повече информация и декларация, моля свържете се с Фондацията на
имейл адрес: info@plovdiv2019.eu
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РЕЗИДЕНТСКА ПРОГРАМА НА КУЛТУР КОНТАКТ АВСТРИЯ И
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА АВСТРИЯ
KulturKontakt Austria и Министерството на образованието, изкуствата и културата на Австрия обябяват 50 места за резиденции във Виена през 2014 г.
Програмата е отворена за кандидати, работещи в областта на визуалните изкуства, арт
фотографията, видео и медия арт, дизайн; композиция на музикални произведения, литература и художествен превод, съвременни танци и хореография, както и за преподаватели по
изкуства и куратори.
Пребиваването във Виена дава възможност за сближаване с австрийската артистична и
културна среда, за създаване на контакти с австрийски творци.На участниците ще се даде
възможност да посетят галерии и музеи, ателиета, контакти с литературния и издателския
сектор, също и включване във виенския музикален живот. При възможност ще им бъдат
предоставяни пропуски за арт събития, както и възможност за участие в програмата на
КлтурКонтакт за изкуство в училищата.
Период на престой
- 3 месеца за художници, фотографи, визуалисти, дизайнери, композитори
- 1-2 месеца за писатели и преводачи
- 2 месеца за танцьори и хореографи
- 1 месец за куратори и преподаватели по изкуства
Основни изисквания
- Владеене на немски или английски език на базисно ниво.
- Възрастови ограничения: 35 години за художници, фотографи, визуалисти, дизайнери;
40 години за писатели, преводачи, композитори, танцьори и хореографи, преподаватели по
изкуства и куратори
Специални изисквания
За художници, фотографи, визуалисти, дизайнери, писатели, преводачи, композитори:
- Документи, доказващи тяхната професионална подготовка, в т.ч. дипломи за завършено
образование, специализации, майсторски класове и пр.
- Доказателство за неколкогодишна работа на свободна практика/фрийланс
- Писателите да представят подробен списък с публикации и/или копия от публикации
- Мотивационно писмо, до 2 страници А4, съдържащо конкретните интереси и проекти, както и очакваните ползи от творческия престой
- Попълнен формуляр, автобиография и описание на проекта, който ще бъде изпълнен по
време на престоя във Виена
- Документация за творчеството до момента – каталози, портфолио, CD или DVD (видео презентациите да не са по-дълги от 10 минути)
- Препоръки
За преподаватели и куратори
Кандидатите трябва да подготвят доказателствен материал и/или предишни свои работи.
- Попълнен формуляр
- Мотивационно писмо, до 2 страници, съдържащо конкретните интереси и проекти, както и
очакваните ползи от творческия престой
- Материали за завършена или работа в процес
- Препоръки
(Кандидатите в областта на танца и хореографията представят освен горните документи
и видео, за предпочитане качено в интернет, на което кандидатът и представянето му са ясно
различими.)
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Всички приложени документи, описани по-горе за всички категории кандидати, се
представят в четири копия. Не изпращайте оригинали!
Какво предлага резидентската програма:
- Настаняване
- Използване на общо ателие
- Стипендия 800 евро на месец; в случай на отсъствие над 7 дни стипендията се намалява
пропорционално
- 300 евро за материали, доказани с касови бележки. Не се отнася за хореографи, куратори,
преподаватели, писатели и преводачи
- Здравна застраховка, изключваща хронични заболявания и стоматологична помощ
- Интернет връзка
- Мобилен телефон с еднократно заредена сума 40 евро
- Карта за пътуване в обществен транспорт във Виена по направлението на настаняването
- Почистване на жилището, кърпи, спално бельо
- Може да бъде организирано представяне на работата в края на престоя
Не се предлага финансиране на каталози, преводи, книгоиздаване и представления.
Формуляр за участие може да се изтегли от www.sbhart.com.
Срок за изпращане на кандидатурите - 31 май (важи датата на пощенското клеймо) на
адрес:
Abteilung V/6
Concordiaplatz 2
A-1014 Wien
Въпроси на имейл charlotte.sucher@bmukk.gv.at, и на телефон 0043 (0)1 53120-6860.
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ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА
СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
„ГРАНИЧНО-БЕЗГРАНИЧНО”
НА „ШИПКА“ 6
Откривал съм няколко изложби на Станислав и всеки път се убеждавах в словесното безсмислие пред един свят, в който духовното материализиране на идеите е противопоказно
на изкушението на думите, колкото и да ги приближаваме до неговата необяснима съдържателност! Заедно с това Станислав Памукчиев сам е формулирал „гранично-без гранично”,
написал е въведение към изложбата – по-скоро обяснение, но всъщност изложбата започва
отвъд обяснението, отвъд разказа (дори на нейния автор)... Неин дом са тишината, пространството и времето.
Художник на овладяната емоционална енергия и на дълбоките подсъзнателни пластове на
духовната памет, Станислав Памукчиев е от малцината български автори, които осмислят и обосноват като цялостна философия артистичното си поведение. Но прочитът на
подобна изложба, която в самата си същност е родена от съкровено личното, изведено до
символиката на художествени категории, преди всичко ни изправя пред въпроси без крайни
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отговори, пред арт провокация, пред трудни срещи и разминаване с автора, прочит, който разширява нейните измерения до собствени прозрения, отвъд „гранично-безгранично”,
и ни приобщава подсъзнателно към нейната генетична съдба. В една психологическа сцена,
в която времето е спряло някъде преди сътворението и след безкрая на края – пространство, в което фигуративната пластичност, изобразителните обекти и видеоинсталациите са примирени и покорно притихнали в някаква недоизказана раздвоеност между Отсам и
Отвъд, авторът търси своите отговори на вечните въпроси: Откъде сме, накъде и защо?!
Внушението е мощно, силно и трудно обяснимо с емоционалните евтини привидности и
словесните клишета на съвременните арт проблеми. Скритата енергия на мисълта, времето и пространството, явното и невидимото, изконно родовото и движението на едно
индивидуализирано съзнание в непознати измерения, преминаване на конкретното и определеното в неизвестното и необяснимото – с всичко това и много повече авторът е застанал пред нас оголен, открит и учуден като дете пред мъдростта, родила фаустовския
стремеж към непостижимото, но и достатъчно интелигентен, за да остави едно свое недокоснато пространство, в което въпросите и отговорите са само негови. Преглеждайки
някои от старите си текстове за изложби на Станислав, по необясними причини между тях
е попаднала една страница с мисли на Бердяев от „Самопознанието”. Защо и кога, не знам,
вероятно съм търсил помощ, от която някога съм се отказал, но сега, като ги препрочитам, имам чувството, че по някакви свои неведоми пътища Станислав е разговарял с него,
за да осмисли безсмислието на думите при откриването на изложбата си. „Формата не
може да претендира за окончателност. Всяко постигане на форма е относително. Тук всяка
реализация е символ на нещо друго – на устремеността към вечността и безкрайността.
Мигът е пълноценен само ако е приобщен към вечността, ако представлява излизане от
времето, ако е, както казва Киркегор – „атом от вечността”, а не от времето.”
И още нещо: „Здрачът изостря тъгата по вечната светлина.”
За усилията, за стремежа да се докосне до нея и да я сподели с нас, благодаря на Станислав!
Другото е изложбата, такава каквато е – кой и как ще стигне до нея е личен проблем!
Всъщност авторът май че навършва някаква кръгла годишнина. Но отнесени към проблемите, които го вълнуват, това са само години на началото на Пътя. А Пътят, както се
очертава, ще бъде доста дълъг.
Станиславе, бъди жив и здрав!					
8 май 2013
Светлин Русев
* * *		
Колкото по-навътре в собственото му съзнание и подсъзнание навлизат творческите
търсения на Станислав, толкова по далеч и извън обикновената видима същност на нещата стигат неговите пластично-концептуални послания. С организирането на пространството в своите изложби, с всяка от тях, той успява да създаде нова мистична вселена,
тайнствено магично място, едновременно близко и далечно за нас. Не бих се поколебал и
с чиста съвест бих определил творчеството му като едно от най-значимите явления в
съвременното българско изкуство. Според мен Станислав Памукчиев се нарежда достойно
сред най-големите активно действащи художници на България, а мащабите и постигнатият качествен резултат са на световно ниво.
Искам да спомена няколко думи и за това колко важна фигура е Стаската Памукчиев в
творческата дейност на СБХ, за енергията и вещината, с които успява да следи арт процесите у нас и света, за компетентността му, за искрата и огъня, които дава на по-младите,
и за цялата му отзивчивост, отговорност и перфектционизъм, с които работи и заразява
всички останали.
Изложбата, която Памукчиев представя тук, на „Шипка” 6, за мен, а надявам се и за всички
нас, е голямо събитие. Повод е 60-годишнината – важна кота в творческия път на артист,
видимо намиращ се в разцвета на силите си. Нека му честитим, да му пожелаем още много
години силно творчество и да го аплодираме!
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Любен Генов

изкус т в о , д у м и
120 години от рождението на
Райко Алексиев
(7 март 1893 – 18 ноември 1944)

Художник, сатирик и публицист, Райко Алексиев заема значително място в българската култура
през интересен и дълъг период. Сътрудничи на вестниците „Барабан” и „Смях” още през 1912 г.,
по-късно - на „Сълза и смях”, „Людокос”, „Българан”. Между 1932 и 1944 г. издава седмичния в. „Щурец”, като сам изготвя повечето текстове и илюстрации. Активно участва в устройване на
изложби и е един от основните инициатори за създаване на Дома на изкуствата и печата през
1920 г. Ежегодно провежданите в Дома празници на изкуствата се превръщат в най-мащабното
културно събитие на столицата. Два пъти е избиран за председател на Съюза на дружествата на
художниците в България. Разгръща широка обществена активност за набиране на средства за създаване на художествена галерия на улица “Раковски” № 125, която днес носи неговото име. Райко
Алексиев може да се смята за един от първите активни организатори в сферата на културата.
Като радетел за широка държавна подкрепа на изкуството заслугите му за българската култура в
междувоенния период са многобройни. Арестуван и жестоко изтезаван веднага след 9 септември,
Райко Алексиев умира при неизяснени обстоятелства и е осъден посмъртно от Народния съд.
Райко Алексиев е една от най-интересните личности от първата половина на ХХ век, чиято
разностранна и многопосочна дейност едва ли може да бъде оценена достатъчно от разстоянието на последвалите събития. Съдбата му е сложна и се движи в крайности, с което отразява
трудно обозримите, заличени от времето процеси и събития в България от началото на века до
1940-те. Значението, което той има за развитието на българското изкуство през периода, също
трудно се поддава на опит за обобщение. Делото му - като публицист, художник, карикатурист,
кинематографист, общественик и организатор, е с широк размах и се простира върху граничещи
с изкуството области. Често за неговото дело се говори като за първи опит за синтез на изкуствата у нас. В това смесване можем да видим не само отражение, но и пряка връзка и синхрон
с европейските авангардни движения и стремеж към универсализиране на художественото послание.
Райко Алексиев, известен с псевдонима Фра Дяволо, е роден в Пазарджик на 7 март 1893. Животът му остава докрай белязан от не особено радостното детство и първите години, прекарани
в София, които съчетават студентството с усърдна борба за оцеляване. Тези години прозвучават в огромния ентусиазъм в инициативите, в радвижването на социалното поле, в мащаба на
акциите... Възможно е прозиращото детство да е внушено и от склонността му към безжалостна самоирония и саморазголване, несвенящи се да запечатат за поколенията образа на младежа с
камуфлажни чорапи от черна вакса и нагръдник на голо вместо риза. Всъщност самоиронията е
най-фрапиращата и отличителна характеристика на Райко Алексиев. Това е чертата, която не го
вписва в наивния, свенлив, неизкушен - до границите на самата бруталност, характер на българското общество, чиято жертва вече е станал Алеко Константинов. (През 1944 и Райко Алексиев
влиза в списъка на официалните жертви именно на този манталитет.) Едва ли е възможен по-голям контраст между твореца и средата му - и то еволюционен, защото, противно на традицията на вносното новаторство, Райко Алексиев няма привилегията да е „дишал европейски въздух”
в младостта си. Възможности за пътуване в чужбина му се удават по-късно, но той е възпитан в
локалната среда. Средата, в която Райко Алексиев израства, е специфична и неустановена поради
подробността, че семейството твърде често сменя населените места. Това наследено бягство
от установяване драматично отделя Райко Алексиев още от детските му години от манталитетната закостенялост на българското общество.
По-късната му съдба се развива под знака на изключителна предприемчивост и смелост, които
за късмет са рано възнаградени. Като студент по българска филология Райко Алексиев посещава
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часове по рисуване в Рисувалното училище и така първите му изяви са като художник. Именно
като такъв той пожънва още съвсем млад и първия си сериозен успех. На първото му участие в
“Изложба на младите” през 1913 г. царица Елеонора забелязва творбите му и става негова покровителка и почитателка, а по-нататък присъства на всичките му откривания. Райко Алексиев е и
фронтови художник по време на Балканската и Първата световна война. Днес на базата на малкото запазени творби от художника - в НХГ се съхраняват едва няколко акварела, е трудно да се проследи специфичното в неговите изяви в живописта. Поради тази причина е по-лесно да говорим
за Райко Алексиев, имайки предвид останалите му проявления в българското общество в периода.
Райко Алексиев е двукратно избиран за председател на Съюза на дружествата на художниците в България най-вече заради изключителните му качества на организатор и посредник между
творците, публиката и меценатите.
В дългия списък от обществени активности на
Райко Алексиев се откроява
един изключително интересен епизод от историята на
междувоенните години - основаването на Дома на изкуствата и печата през 1920,
което историците определят като едно от най-бляскавите и значителни събития
на периода. Осъществяването на замисъла за създаване
на институция, обхващаща
творческите съюзи на художници, артисти и писатели, е
първата акция в областта
на културата от подобен
мащаб у нас. В нея взимат
участие най-изявените личности за времето - Сирак
Скитник, Петър Морозов,
основателят на българската сценография Александър
Миленков, артистът Стефан Киров, основателят на
оперния театър Драгомир
Казаков и други. Подходът
им в акциите за набиране на
средства, за “мобилизиране”
на обществеността трасира развитието на по-нататъшните отношения между
изкуство и общественост.
В смелия подход и в метода
на ангажиране в името на
общата цел се стига не само
до жанрово разместване, но
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и до преплитане и взаимопроникване между медии и изкуства. Феноменът предхожда с цяло десетилетие основното разклащане на установените норми за приложност и официалност – процес,
който изследователите проследяват в литературата от 1930-те.
За пример в това отношение може да ни послужи информацията за първия празник, проведен
от Дома на изкуствата и печата на 4 април 1920, един от основните организатори на който е
Райко Алексиев. Празникът в последствие се превръща в ежегоден Ден на изкуствата и впряга успешно в каузата за подпомагане на изкуството всички налични комуникативни средства. В чест
на празника е издаден специален вестник, а денят е плътно наситен с програми и активности.
Наред с матинета, концерти, кинопрожекции, изложби, четения, сказки и представления, групи
артисти обикалят известните ресторанти, за да събират помощи за Дома, пред Военния клуб
се продават картички, рисувани от известни художници, както и стихотворения с автограф от
известни поети. Иван Лазаров изработва сребърните значки, които носят събирачите на помощите и които ги различават от обикновените просители.... С Дома се свързват и ежегодните
карнавални балове във Военния клуб или казиното. Домът на изкуствата и печата с провежданите
от него програми в един момент е самото въплъщение на модерност, блясък и европейска култура. Вероятно е моделът на тези многофункционално замислени културни акции да са повлияли
върху по-късните подобни мероприятия, организирани от Помощната организация в периода на
двете световни войни. Моделът се оказва устойчив и програмен за употребата на забавния,
игрови и ангажиращ аспект на изкуството, който по-късно се развива в кампаниите на БКП след
1947 г. и началото на 1950-те.
Друга характерен проява на опит за синтез в изкуствата е вестник “Щурец”, който е найизвестното творение на Райко Алексиев и се разглежда изключително като негов авторски продукт. Обект на многобройни изследвания и известен като един от най-добре списваните вестници за времето си, седмичникът съществува 12 години, като главният му редактор е отговорен
за почти цялото съдържание на всеки от близо 600-те броя. Разказите на съпругата на Райко
Алексиев пазят образа на „Щуреца” с литрите кафе и тютюневия дим в нощта преди поредният
брой да бъде даден за печат. Създаденото от Алескиев на страниците на вестника дава основание по-късно да бъде определян като модернист от европейски мащаб, като образцов журналист,
съумяващ адекватно да отговори на динамиката на времето.
И тук можем да разпознаем зародилия се специфичен жанр, обяснение за който може да даде
теорията на Никола Георгиев. Той поема далеч повече функции от чистите и има способността
да преустройва въпросите на изкуството в проблеми от социално естество. Във вестника са
застъпени всички хумористични видове, срещаме пародиращото отношение към живота в найчистия му вид. А именно пародията като никой друг жанр успява да разлисти социокултурния
контекст на периферното, предлагайки един занижен модел на света. Така прозвучава разказът
от първо лице на страниците на „Щурец”....
За хумора и сатирата като за външно посегателство върху вкуса и установените критерии
говори и изследователят на пародийното Симеон Янев. Тезата му може да подкрепи едно предположение в посока на това, че възникването на хумористичните издания, в които решаваща
роля играе визуалното послание - като карикатура, цялостно оформление и т.н , с които толкова
тясно се ангажира цяло поколение художници в България между 1920-те и 1940-те, е своеобразна
локална проява на авангард в изкуството. Тази линия на развитие вече не се нуждае от типичния
художествен обект, а се разгръща в полето на прякото послание - опростено, масово, четливо и
пречупващо границите на медията.
Райко Алексиев се е сблъсквал многократно лице в лице с персонифицираните герои от вестника
си, но сблъсъкът след 9 септември 1944 г. е вече институционализиран и съкрушителен, окончателен. Вследствие на побоищата в ареста Райко Алексиев умира на 18 ноември 1944 г.
Галина Декова
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ИЗЛОЖБАТА НА СЕКЦИЯ 13 –
РАДОСТТА ОТ НЕОЧАКВАНИТЕ
НАХОДКИ
Изложба на Секция 13 през 13-а година – наистина странно и задължаващо съвпадение. Тази изложба дава възможност на обикновения зрител да се замисли над въпроса какво представлява
изкуството, ако се откажем от конвенцията „маслени бои – платно”. Не че хората по света не са
го правили, но за нас е любопитно какво ще се роди на българска почва. Изненадите започват от
въвеждащите работи и от това, че тази година изложбата не е претрупана, за експонатите има
достатъчно пространство, в което те да заживеят собствения си експозиционен живот. (Ех,
ако и етикетите – автор, заглавие, техника, размери и година на създаване - бяха на ниво, токувиж сме се объркали, че не сме на „Шипка” 6, а в някои други географски ширини, в които знаят как
се етикетира произведение на изкуството.) Да, драги читателю, ако за режисьора „театърът
започва със закачалката”, за изкуствоведа изложбата започва с етикета. Етикетите обаче са малката грижа; голямата е какъв смисъл може да се извлече от предложените експонати. И в това
изложбата наистина оправдава своето тазгодишно издание. Като вземем предвид сложността
на глобалните културни потоци с техните неравномерни и противоречиви ефекти, откриваме
и първия радостен факт – показани са оригинални идеи, добре подкрепени не само на ниво смисъл,
но и като изпълнение. Може да се каже, че най-голяма заслуга за това имат въвеждащите експонати. Един от тях е представеният от Димитър Грозданов „Варианти на превода – от М за М към
М”, където само добре запознатите с неговата творческа и житейска биография биха се добрали
през трите букви „М” към авторовия смисъл. За непосветените зрители остава смисълът на
обсесията на автора от повръщането, изразено със средствата на летризма.
Вторият въвеждащ експонат е част от парка дървени машини, което е запазената марка на Любен Костов. Този път устрашаващият хибрид между ръждясал трион, яки конопени
„въжа” и дървена скара на затворнически нар се нарича „Прокрустово ложе” – най-добре етикетираното и документирано (сякаш за да ме опровергае за написаното по-горе) прокрустово ложе, което съм виждал до ден днешен. Авторът остава верен на себе си: през своите
дървени машини да изкара на повърхността страховете и надеждите на едно общество,
което вече двадесетина години предпочита гордо да се кичи с етикета „общество в преход”. И тук мълчаливият въпрос „Камо грядеши?” (Къде отиваш – бел. ред.), който авторът
отправя със своята дървена машина, е съвсем на мястото си.
Като трети въвеждащ експонат ще посочим „поставения в ъгъла” (едва ли не като наказание) видеоарт на Аделина Попнеделева (а не Попвасилева, както я прекръства етикетът
– вярно все е „поп”, ама не е същото). Аз мисля, че подобно прекръстване намира оправдание в това, че организаторите са искали, когато зрителят изгледа това видео и види етикета към него, задължително да бъде докаран до „когнитивен дисонанс”. Не зная как е било
при другите зрители, но с мен това беше постигнато. Самото видео е следващият етап
на развитие на авторката. Първоначално Попнеделева переше мъжки ризи с кал и след конверсията те се превръщаха в нещо гнусно и черно. Сега блузите, които тя смъква от гърба
си, претърпяват обратната метаморфоза: от профанния бял памук те се превръщат в
сакрални златотъкани одежди, бляскащи на слънцето, попили в себе си златната вода и претендиращи ако не за безсмъртие, то поне за определен интерес към такива метонимични
съчетания и неочаквани обрати – неща, за които Аделина Попнеделева отдавна е доказала,
че е голям майстор.
Заслужава да се отбележи и експонатът, който представя Дея Николова. Заглавието „Монолози за вагината”, не блести с оригиналността си, но за сметка на това съчетанието
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между две картини, аквариум със златна рибка и книгата „Монолози за вагината” е перфектно, а чувствата, вложени в двете платна, са „сочни, колористични и дълбоко преживени”
(Чудомир). Вагината, представена като златна рибка, на предаденото в странен ракурс
женско тяло е подобна на онази златна рибка, която може да изпълни три желания. Тази,
представена ни от Дея Николова, вероятно може да изпълни много повече желания, но накрая пак да остави зрителя, който желае да я разгадае до финала, при разбитото корито.
За Христо Михайлов „Геометрията на живота”, която той си представя като инсталация от череп, боядисан в кафяво, черна и червена лепенка, залепени по пода на залата, ни
кара да се замислим за това колко крехка е основата на човешкото съществуване, макар
че геометрията заема важно място в него, независимо доколко зрителят си дава сметка
за това. Авторът счита, че е изпълнил дълга си, когато нагледно му показва това. Расим се
представя с последното, поне засега, пресътворяване – от ранните етапи, когато той
дишаше лепило, през ритуала на обрязването и бодибилдинга до нестинарството. Пътят
наистина е нелогичен и криволичещ, но очистителната сила на огъня е взела връх и това
показва изложената огромна цветна фотография „Ходене по огън”. Може да се каже, че изложбата безапелационно потвърждава и втори извод – българските творци, които Секция
13 представя в тази изложба, винаги намират адекватен, оригинален и смислен начин да интериоризират онези въпроси, които не само ги вълнуват, но са и екзистенциалните въпроси, стоящи на дневен ред пред обществото. Независимо дали то има силата да ги погледне,
да търси начин за решаването им, художниците са тези, които за разлика от политиците
не го приспиват в потока от думи, а със своите произведения го карат да мисли, но и да се
забавлява, да наблюдава и да вижда, да открива и да се удивява как толкова ясни неща досега
не са поподали пред погледа му, да си задава въпроса как толкова елементарни отговори не
са му идвали наум.
Юлиан Митев
Любен Костов - Прокрустово ложе
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МАРИО ЖЕКОВ (1898 – 1955)
Името му е Марин
Жеков Тодоров. Две
трети от живота
му преминават в
пътуване и творчество. Съдбата му
е изцяло свързана с
изкуството. Създава
стотици картини,
които го нареждат
сред най-значимите
майстори на морския
пейзаж в българската
живопис. Десетилетия наред името му
е по-известно в чужбина, отколкото в
България.
Роден е на 16 октомври 1898 г. в Стара Загора, в изкуството го въвежда вуйчо
му - художникът Васил Маринов. Чрез
него открива светМарио Жеков - Дубровник
лината и звучността
на цвета, влечението към рисуване сред природата. През 1917 г. постъпва в Държавното
художествено индустриално училище в София (сегашната Художествена академия). През
следващата година е мобилизиран и изпратен на фронта. Няколко месеца след това попада
в плен край Дойран. Случайността го изпраща да учи живопис във Франция. През 1919 г. Марио Жеков постъпва в Парижкото рисувално училище. През 1921 г. заминава със свой приятел
за Турция, където слага началото на първия си цариградски цикъл. Акварелите, гвашовете и
маслените му картони от Босфора, крепостта, гробищата, пристанището и околностите
на града подсказват за все по-ясно пробуждащия се интерес към играещите цветове и отблясъците по водата. От тази година започва да се подписва като Марио.
През 1923 г. се завръща в България. Организира първата си камерна изложба в Пловдив и
постъпва в Дружеството на южнобългарските художници. В края на 1924 г. и през пролетта
на следващата година продължава заниманията си в Парижкото рисувално училище. Лятото на 1925 г. е отново в Цариград, а есента - във Франция. Във втория си парижки цикъл
Марио Жеков развива по-осезаемо усещането си за материалност. Липсва му обаче силното
слънце и играта на водата. Почти цялата 1926 г. прекарва в Истанбул. През 1927 г. се връща
в България. След кратък престой в родния град заминава за Черноморието. Там, сред скалите и самотните плажове, сред уличките на Созопол и Несебър открива неповторимостта,
безкрайните превъплъщения на морето, движението и светлината на водата.
За да си осигури съществуването, Марио Жеков приема работата на художник-декоратор в Пловдивския театър. През 1928 г. подрежда изложба в малкия салон на Старозагорския
театър. Тя е израз на утвърждаващото се правило да прави изложба-равносметка след всеки
цикъл от нови живописни преживявания. През 1930 г. представя камерна изложба от ескизи
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и заминава за Италия и Франция. Пътува на юг и рисува бреговете и изчезващите в омара
скали на Ривиерата. Показва картините си в редица изложбени салони и галерии. Получава
предложение за френско поданство, но отказва. Завръща се в България през 1932 г. и веднага
се озовава на Черноморието. Отново скалите, разбиващите се вълни, заливите със самотни рибарски хижи, къщите със сините сенки и опустелите от прижурещото слънце улици
на Созопол, Несебър, Варна и Балчик, зелените тунели на Ропотамо и Камчия. Не му е нужно
ателие. Той е пленерист в буквалния смисъл на понятието. С част от тези произведения
през 1934 г. открива изложба в София. Именно от тази изложба името на Марио Жеков ще се
свързва преди всичко с морския пейзаж. А по това време той вече е създал и десетки платна
от Търново и Трявна, Карлово и Пловдив, Белоградчик и Видин, Стара планина, Родопите и
Рила. През 1935-1936 г. отново работи епизодично като художник-декоратор в Пловдивския
театър. Тук създава серия от пейзажи на Стария град. Картините, които изпраща на международната изложба-конкурс в Лайпциг през 1936 г., са премирани. Втората му софийска
изложба в салон ‘’Преслав’’ предизвиква основателен интерес и за творбите в нея Никола
Балабанов пише: ‘’Те му определят едно от първите места между художниците и сега, и
когато нашата съвременност ще бъде включена в историята на пластичните изкуства.’’ .
Междувременно популярността му расте, но той не й обръща внимание. Илюстрованите
списания печатат репродукции на негови картини, издатели ги включват в луксозните си
календари.
През 1937 г. Марио Жеков заминава за Далмация. Адриатика го покорява и той остава там
близо година и половина. В Дубровник рисува най-значимите си произведения. Творбите,
създадени във и край Дубровник, му донасят изключителна популярност. Картините му се
излагат в редица центрове на Хърватия. Възторженият им прием провокира самостоятелни изложби в Прага, Будапеща и Букурещ. От там, естествено, се завръща с десетки
живописни ескизи, като няколко от тях ще превърне в картини. Особено го впечатлява
Прага, или по-скоро, както преди десетилетие и половина в Цариград, мистичните силуети
на стария град. С част от тях и няколко творби от българското Черноморие организира
свои изложби през 1938 г. в Стара Загора и София. Завръщането му в страната като че ли
е окончателно. Установява се в столицата и устройва малко ателие. Използва го рядко,
между пътуванията си до морето и Рила. През 1941 г. заминава за Гърция, за Беломорието и
Егейско море, посещава Охрид. Навсякъде той търси и открива живописния еквивалент на
неповторимата атмосфера: панорамите на амфитеатрална Кавала, лениво полюшващите
се гемии в пристанищата, съзерцателната тишина на остров Хиос, магнетичната красота на Тасос, спокойната величавост на Самотраки или интимността на Охридското езеро,
но най-вече светлината на южното слънце, която превъзбужда цветовете.
През 1943 г. Марио Жеков се завръща в София. С помощта на художника Пенчо Балкански
организира най-представителната си изложба. Част от нея показва в Букурещ, а през 1946
г. - в Стара Загора. През тези и следващите смутни години намира усамотение отново
там - над разбиващите се в скалите вълни на морето. Липсата на откупки (единствено
чуждестранните дипломати се сдобиват с негови творби) го кара през 1951 г. да приеме
разработването на рекламни плакати и брошури за българското Черноморие и някои от
забележителностите на страната. Дошла е левкемията. Умира на 3 август 1955 г. в София.
Първите скромни опити да се представи неговото изкуство са през 1975 и 1978 г., когато
художествените галерии на Пловдив и Стара Загора организират изложби с негови произведения. Най-пространното представяне на изкуството му е организирано през 1998 г. за
100-годишнината от рождението на мариниста от художествената галерия на Стара Загора и Националната художествена галерия. Изложбата в галерия „Райко Алексиев” с 80 негови
произведения е своеобразен реверанс към таланта на художника и повод да се представят
редица негови непоказвани творби.
(Изложбата живопис на Марио Жеков в галерия „Райко Алексиев” продължава до 25 май.)
Марин Добрев
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НИКОЛАЙ КАРАДЖОВ В ГАЛЕРИЯ
„ВЪЗРАЖДАНЕ”, ПЛОВДИВ
Около петнайсетина прекрасни портрета (предимно женски и актови) и натюрморти
изложи в елитната пловдивска галерия „Възраждане” Николай Караджов, едно от знаковите
имена на поколението ‘70 в нашата живопис. Още в началото на кариерата си ученикът
на Ненко Балкански вече беше признат за безспорен талант от критиката (Кирил Кръстев,
Димитър Аврамов и др.). Тя беше впечатлена от неговите философско-метафизични „натюрморти” (с годините все по-сложни и абстрактни като замисъл и решение, в които
предметите са неизменно одухотворявани), както и от човешките фигури и портрети.
Именно човешката фигура го завладя, владее го и до днес като обект на живописно изображение, за които потърси собствен пластичен език. Бих казал, че след доста търсения, след
един огромен, къртовски труд, той го намери. И това е вече неговата марка”, марката на
Николай Караджов, в която, както виждаме и в тази изложба, няма нищо епигонско, въпреки
че се усещат определени отгласи от големи майстори от далечното минало. (Той признава
за свои преки учители сега Леонардо, Веласкес, Вермеер ван Делфт...)
Впечатляващо е майсторството и дълбочината, с които Николай Караджов създава своите портрети. Всеки художник знае, че един от най-трудните моменти на живописването
е намирането на подходящата поза, която да е едновременно естествена и внушителна,
устойчива и динамична. Караджов владее това изкуство като истински сценограф, без да
си служи с допълнителни приспособления и реквизити, успява да изгради своите портрети,
да постигне желания израз, типизация и внушение, като ги разположи в една условна метафизична среда – миг на хармония, просто радост за окото! Но върхови са работите му с
женски фигури и голи тела. Невероятно силни, одухотворени!
Николай предпочита да рисува само по
една фигура – нерядко и в гръб, сред празното пространство или в леко загатнат, условен интериор, като съсредоточава търсенията си главно в едно лице или тяло.
Така почти всяка от картините му придобива определено метафизично звучене и успява да внуши търсената от автора идея.
Всяка своя работа той подготвя дълго,
след сериозно обмисляне на всеки ракурс
и детайл. Като решаваща роля тук има
светлината, която пада по неповторим
начин върху модела и, бих казал, ни доставя
наслада. Във всяка от формите (дори при
най-семплите и малки на пръв поглед натюрморти) усещаме ясно очертаната самоличност на изобразения обект или предмет. Фактурата е напълно изчистена.
Всичко е резултат от хармонична завършеност, от завидно владеене на композицията. Бих добавил - и при една талантлива режисура. Режисура, на която са го учили
холандците и преди всичко великолепният,
неподражаемият Вермеер.
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В своите работи Николай Караджов съчетава всичко това, и то с изтънчено предаване
на тона. Да, тези платна не блестят с особена яркост и многобагреност, тук те по-скоро
са опростени, така както Вермеер ги е получавал с помощта на т.нар. камера обскура. И
може да се каже, че ефектът е наистина уникален!
Сравнително студените цветове, с които си служи Караджов, съвсем не са израз на неговото светоусещане и темперамент, те са по-скоро резултат от дневната светлина,
на която работи той. А тя се предава толкова трудно в живописта (мнозина я избягват)
– синьото, сивото, бялото и бледожълтото. И това може да се постигне само от един майстор на цвета. Майстор, който, както виждаме и от тази великолепна експозиция, винаги
е бил в хармония със самия себе си и света...
Огнян Стамболиев

ИЗКУСТВОТО У НАС ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА
- НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗИ
Възраждайки отново интереса към образния език и естетическите послания на изкуството у нас през социалистическия период, в департамент „Изкуствознание и история на културата“ към Нов български университет продължава семинарът на доц. д-р Наталия Христова „Социализмът в музея на постсоциализма“.
Досега в рамките на семинара бяха разгледани различни прояви от страна на българските
институции, както и на отделни специалисти, засягащи пряко намирането на подходящи
експозиционни модели за социалистическото изкуство (1944 - 1989) в „музея“ на нашето съвремие. И тъй като вече повече от две десетилетия по тези въпроси рядко има единомислие, а определенията за и против винаги са неустойчиви, подобни научни дискусии са от
голямо значение.
През изминалите години на преход от тоталитаризъм към демокрация постоянно се водят разгорещени спорове относно художествените достойнства и историческото бъдеще на много от произведенията, създадени в периода на социализма. В резултат на това,
ние сме свидетели на диаметрално противоположни оценки и не дотам обективни политически решения. Под въздействие на стихийното обществено недоволство и отрицание
редица „свидетели“ (предимно скулптури на дейци от партизанското движение и политически лидери) на историческото ни минало бяха унищожени. Има ли място за изкуството на
социализма в паметта на следващите поколения и по какъв начин следва да бъде организиран бъдещият музеен живот на артефактите?
В рамките на семинара доклади изнесоха видни учени от различни области: проф. Чавдар
Попов, д.н. проф. Милена Беновска-Събкова, д.н., проф. д-р Ирина Генова, доц. д-р Пламен Дойнов, д.н., доц. д-р Наталия Христова, гл. ас. д-р Росица Генчева, д-р Светла Димитрова, н.с.
(директор на Регионалния исторически музей - Стара Загора).
От прочетените доклади се оказа, че освен открития през 2011 г. в София Музей на социалистическото изкуство на различни места в страната се развиват и алтернативни частни
инициативи. В случаите, когато кураторската инициатива е предоставена на обикновения
човек, автентичните местни впечатления и спомени наистина реконструират близкото
ни минало с инструментариум, различен от този на научните работници. Интересно решение ни поднася великотърновският библиотекар Николай Колев, който е превърнал личния
си апартамент в музей на комунизма, наречен „Червеният таван“. Изложените експона-
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ти, събирани в продължение
на близо 10 години, датират
от периода на култа към лич
ността на партийните лидери (портрети и бюстове)
или носят почерка на своите
ползватели (грамоти, партийни книжки, медали, дрехи, табели с лозунги). В тази
частна сбирка се пази и една
малка статуя на Буда, но с
лика на Тодор Живков. Скулпторът, разбира се, не е под
писал творбата си.
Една от възможните перспективи за вярно разчитане
на визуалните кодове на социализма е тяхната историческа деконструкция, т.е.
разглеждането на художествените произведения като
„къс история“. Прониквайки
дълбоко във всички сфери на
човешкото битие, тоталитарната марксистко-ленинска идеология налага своите
стереотипи като единствено правилните, допустими
и всеобщо задължителни.
От една страна, разглеждано като мощно средство за
идеологическо въздействие,
изкуството у нас през социализма е освободено от индивидуалното, субективното и
частното. От друга страна
обаче, отново съобразявайки
се с историческия контекст
на епохата, във всяко произведение е възможно да открием
ценен артефакт със собствена история, художественост
Марко Марков (1889-1966) - Труд-свобода, 1947
и естетика. Достигането на
Димитър Остоич (1928-2010) - Че Гевара, 1974
консенсус по отношение на
оптималните съвременни начини за описанието, класифицирането и музейната експонация
на тези паметници изисква продължаване на активния диалог между държавните институции, неправителствените организации, творческите съюзи и научните специалисти.
Семинарът по темата ще се провежда до края на пролетния семестър в галерия „УниАрт“ на Нов български университет. Предстои да излезе и сборник с изнесените доклади.
Румяна Александрова
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Силвия топалова и нейните
„Прозрения и послания”
Изложбата на Силвия Топалова в галерия „София прес” (3-16 април) протече под многозначителното название „Прозрения и послания”, което може да бъде тълкувано като заявка за намеренията на художничката да представи произведенията си не просто като
поредна изложба, а като своего рода обобщение на собственото й естетическо кредо.
Неодавна колега спомена по повод изкуството на Силвия Топалова, че в рисуваните
от нея лица присъства нещо модилиановско. Не мога да не се съглася с това – в някои
от нейните образи като че ли наистина прозира пиетет към творчеството на Модилиани, но смятам, че пластичните търсения на авторката не свършват дотук – осезаемо се чувства интересът въобще към модернизма на ХХ в. Но и това като че ли не
изчерпва пластовете в изкуството на Силвия Топалова. Вглъбеният израз на нейните
герои, широко отворените очи, вперени в това, което се намира отвъд сетивно познаваемото, сякаш търсят връзка с проникновеността на иконния образ. Предполагам, че
това присъствие на иконното като част от националната ни пластична традиция, е
едновременно и интуитивно, и съзнателно търсено. Така художничката намира своята
идентичност в преплитането на националните традиции с модернистичните художествени тенденции, в чийто дух е възпитана и се е формирала като автор.
Силвия Топалова не се самоограничава в жанра на фигуралната композиция. Изявява се и
в полето на пейзажа, а в редица нейни работи присъстват и елементи на натюрморта,
като и тук зад видимостта на вещта тя търси символното битие на предмета.
Живописта на Силвия Топалова е съчетание между лаконична форма и експресивен
цвят. Картините й въздействат със силно декоратвиния
си характер. Стилизираните, преднамерено опростени форми разкриват особено
чувство за цвят, което намира израз в интензивния колорит и подчертаните опозиции топло-студено и светлотъмно.
В заключение ще отбележа,
че според мен изкуството
на Силвия Топалова носи белезите на женската сензитивност. Казвайки това, имам
предвид, че в него творчес
ката интуиция се съчетава с
подчертан интерес към интимното, което не означава
към незначимото, дребното.
Напротив, рисувайки своите
образи, тя се оптива да проникне в тайните на микрокосмоса на душата.
Милена Блажиева

Силвия Топалова - Делник
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ЗА ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ПРИСТРАСТНО!

Илия Василев - Ходещо момиче, 1958 г.
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В историята на Съюза на българските художници има автори с определен творчески,
граждански и организационен принос, за които в
навалицата от доказани и недоказани амбиции
не само че не ги познаваме и не се сещаме за
техния принос, но и ако се сетим, в повечето
случаи е за дейност, свързана със самите нас!
Илия Василев на 5 май навърши 80 години! За
съжаление тези, които го познаваме като творец и като деятел на Съюза на художниците,
оставаме все по-малко, а тези, които не помнят или не искат да помнят името на този
всеотдаен артист, то не би им казало нещо повече от предубежденията, с които подхранват
самочувствието си. А Илия Василев е от тези
деятели, за които Съюзът на художниците е
преди всичко съзидателна кауза. Времето, през
което ръководеше бронзолеярната и каменоделната на Илиянци, беше време и на престиж,
и на авторитет, на творческа и гражданска
отговорност, непознати в историята на Съюза. Авторите на големите национални обекти
знаят колко много му дължи националната духовна памет и с колко лични усилия и творчес
ка мярка беше свързано всичко - от най-малките неща до големите, монументални проекти.
Но Илия Василев беше преди всичко скулптор с
деликатен усет, с чисти и прости форми. Малцина от нашето поколение си спомнят едно
изпънато като струна пеещо момиче (1965 г.),
в което синтезът и чувствителността са изведени до една съвременна скулптурна форма,
която и днес е не по-малко стойностна. Истинска изненада и откритие за мен беше ходещо
голо момиче от 1958 г., с едри и могъщи форми,
абсолютно чужди на тогавашната ортодоксална естетика. Една скулптура, която с основание
налага преосмисляне на инерцията, с която тълкуваме нашето наследство.
Последните десетилетия Илия Василев буквално се покри в едно колкото затънтено, толкова чисто и чуждо на съвременната суета място. Защо - той си знае... Всъщност той никога
не е търсил изкуствената светлина на евтината популярност.
5 май 2013 г.
Светлин Русев
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ЛЮБОМИР САВИНОВ С НАГРАДАТА
„ЗАХАРИ ЗОГРАФ” ЗА 2013 Г.
Любомир Савинов бе удостоен с Националната награда за живопис на името на „Захари Зограф” за 2013 г. Призът се връчва ежегодно по инициатива на община Самоков. Награденият
художник бе избран измежду колегите му с най-значими изяви в областта на живописта през
последната година от жури в състав: председател – акад. Светлин Русев, и членове - Любен
Генов, председател на СБХ, Васил Сейменов, зам.-кмет на община Самоков, проф. Ивайло
Мирчев, проф. Станислав Памукчиев, Милко Божков, Иво Масларски, галерист. Наградата
(3000 лв. и статуетка на Георги Чапкънов) ще бъде връчена на 17 май в Художествената
галерия – Самоков.
По този повод публикуваме словото на Надежда Кутева от откриването на пространната изложба на Любомир Савинов в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”
в Кюстендил през октомври-ноември 2012 г.
Десетилетия изтекоха от времето, когато студентите от ателие стенопис във НХА
„Николай Павлович” следяха с уважение и лека професионална завист изявите на своя колега
Любомир Савинов. Докато нас ни учеха как се изгражда монументална форма, при Савинов
това беше вродено. Без преувеличение може да се каже, че той е роден монументалист,
който изгражда формата с една спокойна и точна линия, без колебание или боязън. Глава,
тяло, композиция - тези учебни за нас задачи, за него бяха просто ежедневни професионални упражнения, които той изпълняваше с лекота. През 70-те години у нас са осъществени
множество монументални проекти – фрески, мозайки, сграфита. Много от тях са и добри.
Странно е, че такава държавна поръчка така и не стигна до човека, който би могъл да я
изпълни блестящо. Той съсредоточи своето умение в това да прави живопис – и тази своя
дейност развива вече няколко десетилетия с нестихваща енергия и последователност, как
вито притежават истински призваните таланти. Любомир Савинов изпълнява своите кавалетни произведения със способите на монументалното изкуство.
Огромна поредица от огромни по формат платна (ако не се лъжа - 400) авторът осъществява в продължение на години, преплитайки теми и сюжети от ежедневието с такива
от историята и митологията; като че ли година след година рисува самия живот – в найнизшите и най-възвишените изяви.
Скулптор в живописта – това е една може би точна характеристика за Любо Савинов. Новите монументални композиции са като един несвършващ релеф, изпълнен в цвят.
Действието става на два плана, композицията е динамична, темите преливат, по-точно
избуяват от фриз във фриз.
Доминиращо средство за израз на автора е черният контур – дебел, спокоен или нервен,
той с непогрешима сила изгражда вътрешната архитектоника на платното.
Доколкото ползва ярките основни цветове, то тези цветове намират един съвършен
баланс благодарение на вътрешното „разграфяване”, което изпълнява контурът.Така са родени някои монументални композиции – жени на брега на морето, в които съвършено изпълнените класически женски тела внушават спокойствие и мъдрост, а червени, жълти и сини
елементи си взаимодействат като в геометрична формула.
Иначе, по отношение на цвета (както и по отношение на думите), авторът е твърде
сдържан. Сивосиньозелените са достатъчни, за да предаде точното състояние на своите модели, изградени лаконично, но с една тънка психологическа характеристика; видени с
един безгрешен психологически поглед, рефлектиращ в погледа на модела, независимо дали
той (моделът) е с широко гледащи очи, с едно или дори без очи, загатнати понякога с леко
драсване на четката по затворените клепачи на някои от толкова изразителните и вълну-
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Любомир Савинов
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ващи женски образи.
Монументални глави – портрети в
свръхестествена големина – това е
жанр, заемащ основно място в творчеството на Савинов. Ако търсим
първообраза за градежа на тези така
мощни и изразителни глави, неминуемо ще се върнем към творчеството
на големите мексикански монументалисти от XX век (Сикейрос, Ривера).
Със сигурност може да се каже, че Савинов казва своята ясна и категорична дума в интерпретацията на този
тип портрети. Така както несъмнено
трябва да се отбележи, че Савинов
прави свой ясен, интелигентен и културен прочит на кубизма.
Има една област, в която Любомир
Савинов постига същинската си висота – портрети на хора в цял ръст.
Това са десетки портрети на изправени хора, изпълнени с особен, нестандартен, изтчен формат. Хора, наблюдаващи фронтално зрителя, внушителни както по формат, така и по
изпълнение. Митични образи, слезли в
ежедневието, или хора от ежедневието, извисени на митологична висота.
Портрети, изпълнени лаконично и със
съвършена простота; образи с изявени силуети и изразителни глави, които ни говорят както с главите, така
и с телата си; хора, които ни гледат
проницателно и философски. Портрети, които, веднъж видени, никога не
могат да бъдат забравени.
А рисунките? Немислимо е да говорим от тук напред за изкуството на
рисунката от XX век в нашето изобразително изкуство, без да споменем
името на Любомир Савинов.
Започнал от старателното щудиране на формата – и не случайно завършил Художествената гимназия със
златен медал, Савинов еволюира през
десетилетията от фината ренесансова тънка линия, с която извайва
ръце и глави, до сигурната, спокойна
и тежка линия, въплъщаваща философията на модерното време. Рисунки
той натрупва не стотици, а хиляди.
На картон, на проста кафява амбалаж-
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на хартия, на кадастрон и пр. С онзи нестихващ творчески нагон, който кара призваните
да замръкват с копнежа да предварят утрото, за да превърнат онзи див любовен дует с
материала, наречен изкуство, в страст, която никога не затихва.
Любомир Савинов не е от шумните имена в нашето изкуство. Поради вродената си
скромност той винаги е оставал встрани от светлината на прожекторите. Творческият
му път съвсем не е трасиран с фанфари и цветя. Вглъбен и своенравен, но артистичен, той
изгради живота си като художник – с всички радости и рискове на професията. Натрупал
през годините на мълчалив труд огромно не само по формати и количество, но най-вече
като постижение творчество, Любо като че ли дълго избягваше срещите с публиката. И
това е обяснимо – истински интелигентният творец работи за една голяма кауза отвъд
суетата и нуждите на ежедневието, винаги недоволен от себе си, вечно устремен към
съвършенството.
След десетилетия на дълго мълчание, едва с настъването на новия век, нашата професионална публика може да се срещне с иначе непознатото име Любомир Савинов.
Макар че се представи с няколко програмни изложби със строго ограничен жанров подбор
(портрети, натюрморти, акварели, рисунки), тези изложби като че ли фрагментарно представиха широкото амплоа на автора.
Навлизайки в десетилетието на истинската зрялост, Любомир Савинов най-после получи
и истинския шанс да покаже в цял ръст своята дълго изграждана творческа биография.
Настоящата мащабна изява в галерията, носеща името на Владимир Димитров-Майстора,
е колкото ласкателна за автора, толкова и задължаваща. С тази изложба културният елит
на Кюстендил още веднъж доказва, че името на Майстора ще привлича познати и по-малко
познати творци, за да допълва богатата мозайка на съвременното българско изкуство.
Надежда Кутева
10 октомври 2012 г.

ЕВРИДИКА ОТ БАВАРИЯ
Кристине Рийк-Зонтаг, художничка от Германия, гостува в Пловдив през август 2012 г.
благодарение на Програмата за културен обмен между Съюза на българските художници и
Дома на културата в Оберпфалц, Бавария. При посещенията си в нейното ателие имах възможността да наблюдавам работата й и да поразсъждавам с нея.
Това не е първата среща на художничката с България. В началото на 90-те години тя
няколко пъти работи в литографската база в Самоков. И пътува на своя глава с един 20-годишен москвич от Роженския манастир и Мелник до Черно море и Балчик, през Копривщица,
Жеравна и пещерата Магура. На изтъркания въпрос какви промени вижда оттогава тя отговаря с тъжна усмивка: „Тогава в магазина имаше само ориз и захар и едва след няколко дни
съседката успя да ме снабди и с кисело мляко... Нито един ресторант в Самоков! Днес има
всичко, но кой какво може да си позволи... магазините са пълни, но очите на възрастните са
се изпразнили..., изсъхнали, като земята сега, през август... Виждам обаче, че в парковете се
садят и поливат младите дръвчета, има надежда!“
В търсене на бъдещето Кристине избира темата “Къде е Евридика”. Обективната причина: Пловдив в полите на Родопите, Орфей с многобройните му изображения, но къде е
Евридика? Не е ли тя всъщност Важната, тази, която го вдъхновява за творчество? Кой
или какво се крие зад нея? “Ще я срещна ли освен в операта на Монтеверди и гръцката митолотия и в тракийската история, или изкусително поклащаща се на високи токчета по
булевард „Александър I”.” Художничката я търси съсредоточено с молив в ръка в археологиче-
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ските музеи на София, Пловдив и Стара Загора и рисува часове наред. Това е нейният начин
да се приближи. Внучките на Евридика също стават обект на творбите й. Като високите
токчета я омагьосва и очарователната жизненост в шеметния конски тропот на циганската каруца и със замаха на молива върху парчета платно тя се опитва да я догони.
По-големите й произведения се раждат в ателието на „Тракартцентър”. Те не приличат
на веселите танцови миниатюри от Коста Рика, където Кристине работи и по екопроекти с децата на морето. Лицето на България е сериозно, с дълбоки бразди с туша, малко
червено, като стара тухла или кръв. Немски експресионизъм. Ръбест и извънгабаритен, извънформатен. С драматизма на Пикасовата „Гуерника”. „Пикасо е чудесен колега, смее се тя.
А „Гуерника” - най-доброто му постижение.” Добрите картини винаги разказват за живота
и смъртта, спомнете си картината на Златю Бояджиев, на която селяните колят прасе.
В изобразителното изкуство да намериш окончателната форма на картината е като да
търсиш последния отговор, да се бориш и същевременно да танцуваш с линиите, с композицията. Не може да се планира. Предварително не знам какво ще се получи, зависи от
собствената воля на материала, от моето подсъзнание, от движението на ръката, и да
оставиш всичко на течението – нямам обяснение. Често се изненадвам сама“ – довършва
художничката, бавно, сякаш търси думите.
Темата за Евридика тя свързва именно с последния въпрос за бъдещето. Може да се нарече
Деметра, заедно с Персефона или Гея. Като Майката Земя краси витрините на музеите.
Разказва за Плодородието и за Оцеляването. Кристине е уверена, че не случайно е на тракийска земя. Тук са намерени най-ранните подобни керамични фигури! Изпечени от българска
земя! Същата, с която и днес тя може да твори! В региона на Дунав са открити най-старите човешки следи в Европа. Изобретен е и най-древният шрифт, не свързан с един език,
а всъщност международен, опит да се осъзнае и приобщи светът като цяло – тук преди
7500 години! Хилядолетия преди да възприемат това от траките, египтяните и гърците.
От народа, който се е интересувал от търговия, обмяна, съвместно съжителство, а не от
войни и граници. Кристине си признава: “По онова време ние, германите, все още сме стържели месото от кожата с каменен отломък. А тук са изработвали купи и стомни с орнаменти!” На ранните тракийски заселници дължим и уроците от опита за жизненоважното
значение на водата под формата на разкопки. В новата си книга “Загадката на Дунавската
цивилизация – Откриването на най-старата висша култура в Европа” Харалд Харман доказва, че много преди Шумер и Месопотамия тук са живели хора без държава с владетел, без
бедни и богати, без полови различия и потискаща религия, без войни – нещо, което според
баварската гостенка ние днес дори не сме в състояние да си представим като възможност.
“Но може би затова са хората на изкуството, тези, лудите, които възстановяват “лудото
невъзможно” (на немски - игра на думи, бел. авт.) и разчистват място за мечтите? Сори,
извинете (на чист български), разгорещих се.“
Освен платната за изложбата Кристине грижливо реди като скъпоценни стари съкровища и своите керамични плочки за рисуване от българска глина. Защото Кристине Рийк-Зонтаг работи и върху стъкло и с глина, с всичко, което й попадне подръка като материал, и си
прави от българската глина плочки за рисуване. Превръща в колажи хартията и парцалите
за чистене, кутиите от кока-кола и кората на дървото. Любопитството й е в кръвта.
Отговора на своя въпрос все още не е открила. Но силно вярва и казва с усмивка, че “може
би тази Евридика ще дойде на откриването и ще каже: “Добър вечер!”
Един ден видях две щайги от плодове в ателието. Кристине ми предложи нектарини. Тя
искаше само щайгите. Трябва ми шперплатът, каза тя. А без да купи тези нектарини, просто не би се сдобила с този материал. Междувременно вече знам защо толкова искаше да
рисува с туш върху шперплата: тя търсеше този раздран, счупен щрих. Роди се нов цикъл,
може би най-агресивният. Стихотворението “Оплакването на Орфей” на мюнхенския лирик
Ханс Кригер беше нейното вдъхновение и ежедневните й сблъсъци със социалните „измята-

26
СБХ бюлетин брой

04/2013

изкус т в о , д у м и
ния” в България като почти непоносимо раздразнение.
Своите „пътни записки” тя публикува през март 2013 г. в Германия в една книга - “Евридика
и Орфей - Път по дърво” заедно с 44 рисунки върху шперплат и стихотворението на Кригер
на немски и на български език
“Къде е Евридика?” се нарича изложбата на Кристине Рийк-Зонтаг на „Шипка 6”, на която
тя ще представи и своята книга (20 - 27 май 2013 г.)
Розалина Данова

Кристине Рийк-Зонтаг – Евридика и Орфей
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ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОЕКЦИИ НА
КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
“Къде отивате” е названието на изложбата на Калия Калъчева, представена през
април в Галерията за модерно изкуство в
София. Авторката е един от шестимата
финалисти в първото издание на конкурса за
млади български художници MOST, състоял се
по инициатива на Галерията.
Общата концепция на експонираните
живописни платна е израз на философската
гледна точка на Калия Калъчева, че човекът
„е сам в многотата и многослоен в самотата”. Картините й са своеобразен художествен експеримент, в който човекът, представен като самостоятелна фигура или в
групова композиция, съставя естествен
център - напрегнат възел от единство между привиден покой и открита устременост.
На това единство е подчинена съществена
част от съзнателното ни битие.
Калия Калъчева открива мотиви за своите социални експерименти и емоционални
Калия Калъчева – Check-in
анализи в динамиката на непосредствената
градска среда, в архитектурата на екстериорни и интериорни пространства, в характерната атмосфера за летища и гари. Тя определя посоката на своите търсения като своеобразна “история на съвременната неонова динамика”. Това са всъщност пътищата, които
изпитваме потребност да следваме, докато изживяваме очакването на поредния полет,
в плен на илюзорните си напъни на представата ни за лична свобода, търсейки себе си,
наблюдавайки далечните измерения на света с присъщото будно човешко любопитство и
любознателност.
Човекът е част от еднакво мислеща и действаща обществена маса, в която се губи, но
и открива себе си, подреждайки така хаоса наоколо. Всъщност той остава една заета със
себе си конкретна индивидуалност, независимо от това дали е сред мащабна архитектурна
среда, чиито остъклени фасади отразяват неуморното движение, присъщо за наситената
с живот урбанистична среда, или е изобразен като далечна самотна фигура сред яркия хроматичен колорит на природен пейзаж.
Чрез своите емоционални анализи и социални проекции, които изразява в художественото пространство на своите картини, Калия Калъчева преоткрива актуалното и адекватно
състояние на личността и на различни типове обществени групи в нашето съвремие в
привидно хаотичното им движение.
Нейните картини са изпълнени с живот и динамика. Разчупените й композиции са като
буйна вода, в която линията е концентрирана и положена точно, за да изгради общото движение на формата – едва загатната или подплатена с повече конкретност, но подчинена
на устрема на общото движение.
Нейната характерна експресивна живопис е задъхана и смела, преоткриваща и покоя, и нап
режението, повеждащи въображението към неочакваната и причудлива неонова метафора.
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ПАВЛИН КОЦЕВ (1936 - 2013)
Павлин Коцев е роден през 1936 г. във врaчънското село Типченица. През 1963 г. завършва
Художествената академия, специалност „Графика“, при Веселин Стайков и Евтим Томов.
Може да се каже, че той е типичен ученик на професор Стайков и също като него обръща
равностойно внимание на графиката и живописта. Творбите му в началния период се отличават с интерес към трудовата тематика и към лаконичност на формата. Те са наситени
със своеобразна поетика, каквато днес трудно или въобще не може да се открие в по-младите генерации.
Въпреки многобройните си изложби у нас и в чужбина Павлин Коцев не е много популярен
днес. За сметка на това неговото творчество е оставило сериозна следа в съвременното
българско изкуство и тези, които го знаят, своеобразно свързват оригиналния му почерк с
не по-малко самобитния му личен характер. Изключително продуктивен и посвоему креативен, Павлин Коцев е неделима част от онази творческа плеяда, която създаде облика на
нашето изкуство в няколко десетилетия от 60-те години насам.
В стилово отношение графиките и живописта на Павлин Коцев са характерни с експресия, която комбинира пасторала и социалното до ниво на утвърждаване на човека в природната и трудовата среда. В творбите могат да се открият близост както с европейския
модернизъм, така и с чисто българските открития в изкуството ни от 60-те и 70-те години. Той е привърженик на обобщената форма и на типизацията. В редки случаи Павлин Коцев
работи и в областта на портрета, но най-вече той търси оня образ, който да изрази общо
в понятията българска жена, труженик, строител и т.н. Носталгично и донякъде самотно,
и днес неговото изкуство пленява не само с поетиката на времето си, но и с личните прозрения на автора към това време.
СБХ
Павлин Коцев – Големият род, 1988
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За Живка Маринова

и изложбата

„Париж” в галерия „Импресия арт”, София

Няма да ви разказвам коя е Живка Маринова. Сигурно повечето от присъстващите тук
знаят достатъчно за нея като автор, а за тези, които не я познават, там, в ъгъла на галерията, със сигурност има разпечатка на нейната творческа биография. За двадесетте
и няколко пейзажа в изложбата, даващи най-ярка представа за художничката, също няма
да говоря конкретно. Пак в онзи ъгъл – не, май в другия – има списък с наименованията на
всички картини и, разбира се, цените им. Слава богу, този свят така е устроен, че освен
нас, лудите, които рисуваме, има и други луди, които се интересуват от изкуство, че и
даже го купуват. Още по-важно за поддържането на това равновесие е и съществуването
на още една категория, дори още по-луди, чрез чието посредничество описаното по-горе
статукво става възможно. Разбира се, това са галеристите с разработените от тях арт
пространства, в които нашите творби могат да бъдат представяни. Добре, че тази лудост все още вирее тук-там по нашия свят.
В старата ни къща, както я нарича тригодишната ми дъщеря, а то си беше една тясна
панелна квартира (в едно с ателието), на една от стените няколко години заедно с нас
живя малко пейзажче, според мен в бяло. По неговите мазки погледът, а с него и душата ми,
правеха по няколко пъти на ден приятни разходки между стени, дувари, вътрешно дворче,
старо разкривено дърво и прозрачни хвърлени сенки. Уют, спокойствие и топлина, примесени с усещането за свеж утринен въздух. В това своеобразно прозорче, затворено от
ненатрапваща се деликатно подбрана рамка, виждах всичко онова, което, уви, не можеше
вече да се види през истинския ни прозорец. Сега, в новата ни къща, както я нарича малката, а всъщност почти същата - е, добре де, малко по-широка панелка (барабар с ателието)
- страшно много ми липсва точно тази все още неокачена на стената картина, подарък от
Живка. Пия сутрешното си кафе, а погледът и душата ми отчаяно се мятат по разбитата
бетоново-асфалтова пустош, напълнила прозорците, с надеждата да зърна в някое далечно
ъгълче поне малко парченце от Витоша или някоя крехка клонка на цъфнала слива…
Може би изпадам в сантиментални подробности, но ако нашето присъствие сега тук има
някаква конкретна цел, то моята е в желанието да споделя с Вас колко много харесвам пейзажите на Живка. В такъв случай, докосвайки се до нейната живопис, няма как да надмогна,
а и не намирам за необходимо да го правя, и няма как да се дистанцирам от интимността
в това преживяване. Едни от най-приятните мигове в живота за мен са свързани с утрото.
Сладката самота на ранното ставане, даваща възможност да проследиш стопяването на
нощта, угасването на мрака и притаяването преди разцъфтяването на деня, спускането
на светлинния воал, нежността, с която светлината обвива всяка форма, свежестта на
вдишванията, звучността и статиката на минутите привиден покой, предшестващи кипежа на делника… Правя опит да пресъздам това неописуемо състояние, защото е много
близко до начина, по който ми въздейства нейната живопис, и до усещането, което ми носи
отношението на Живка към пейзажа.
Онзи ден, когато влязох тук, в галерия „Импресия арт”, откъсвайки някакви жалки минути
от „скъпоценното” си задъхано ежедневие, признавам, не ми се тръгваше… Най-малкото
ми се прииска да понеса под мишница със себе си към дома поне няколко от тези картини.
Париж. Пейзажи от Париж. Безкрайните опияняващи разходки по набелязаните предварително маршрути и кулминациите на тържествуващите официални гледки или изгубването
в изненадващи лични открития, случайни хлътвания из лабиринтите от тесни улички, извеждащи ни към места, които ни подаряват удоволствието непосредствено да се слеем
с тях – свят, хем нов, но и някак познат, очакван и неочакван, близък и чужд, романтичен,
неангажиращ, лек, ефирен… И много светлина… Много светлина от тези прозрачно нарису-
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изкус т в о , д у м и
вани в светлосиньо, светлозелено, виолетово, бледожълто, охра и все пак бели (според мен)
пейзажи от Париж.
Живка е откровен живописец. Живописта й е откровение. Живописта за Живка е кауза.
Ако мога поне малко да изведа мислите си извън рамките на личното отношение, но пречупени все пак през неговата призма, ще се опитам да причисля това, което Живка Маринова
прави, към една тенденция, очертана от присъствието на още няколко нейни съмишленици
от същото поколение, които редом с нея, без да са еднакви, а пластично дори много различни, по сходен начин заявяват силно присъствие и ясна позиция, отреждаща им достойно
място на съвременната художествена сцена. Тя заедно с Мария Райчева, Петя Денева, Гергана Минкова и други самоотвержено бранят мястото на добрата живопис и актуалността
на нейното звучене в изгубилото чувственост съвременно изкуство и успяват (надявам се)
да я опазят от безразличието на идващите след тях поколения артисти и изкуствоведи.
Пожелавам успех на Живка и на съмишлениците й в изкуството и ми се иска да продължат
да вярват в това, което правят. За мен все пак истинският звук на тромпет или пиано
ще си остане предпочитан пред електронните звуци на синтезатора. А за изразните средства, с които се създава истинска живопис, съм сигурен, че ще си останат вечни и основополагащи, така както акустиката и майсторството на звукоизвличането от класическите
инструменти ще си остане вечно и основополагащо за правенето на музика.
Живка Маринова

18 април 2013 г., Любен Генов
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ДОРА КЪНЧЕВА (1926-2013)
Творчеството и животът
на Дора Кънчева са донякъде
енигматични към личността
на тази забележителна българска художничка. Приживе
тя имаше отбран кръг свои
ценители. В близкото общуване с фамилията Деневи, с
Иванка Сокерова, Лика Янко и
други Дора Кънчева изгражда
своя стил самостойно, но и с
интересни аналогии със споменатите автори.
Учила при Борис Митов и
Дечко Узунов в Художествената академия, Дора Кънчева
е последовател по-скоро на
артистизма на втория. Още
с първите си творби тя пресъздава реалността чрез свободна форма и дишаща експресивна цветност. В тази
посока авторката се развива
през всичките си творчески
периоди, като изгражда един
Дора Кънчева - Пейзаж
свой, пълен с емоция свят
Максимилиан Киров определя живописта й като рисуване с цвят, а също и като емоционално и интелектуално участие на художественото съзнание в картината. Дори в тези
метафори има аналогии със споменатите по-горе автори, както и с наследството на класици като Ван Гог. В жанрово отношение Дора Кънчева е изключително разнообразна, като
нейните предпочитания са към пейзажа, но и в портрета (серията например портрети
на Иванка Сокерова) тя се проявява като художник с оригинален поглед. Всъщност на първо
четене работите й имат и декоративен характер, но зад повърхността на интензивния
цвят и свободно положената мазка проличава мисловност, която далеч надхвърля и обогатява спонтанното впечатление.
Дора Кънчева е изключително продуктивен автор и особено през върховите си периоди
тя буквално препълва ателието си с все нови и нови картини. Тези картини са своеобразни
песни, изразяващи душевността на авторката, и с нещо напомнят народното творчество, което се обогатява в развитието си чрез нюанси, а не в същината си.
СБХ
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хроника
Любен Генов нареди живописни платна в
галерия „Савчеви“ в гр. Оряхово. Изложбата
беше открита на 29 април и ще продължи
до 31 май.
По резидентска програма за размяна на
художници между СБХ и центъра по изкус
тва La Escocesa, Барселона, да работи през
септември в ателиетата на центъра ще замине Десислава Денева. След конкурс през
септември м.г. СБХ изпрати кандидатурите на
трима автори, а окончателният избор бе направен от жури в La Escocesa.

На 22 май от 17,30 ч. в Изложбени зали
„Рафаел Михайлов” на едноименната улица
във Велико Търново ще се открие XIX Национална традиционна изложба на художниците педагози „Велико Търново 2013”.
Бургаската галерия „Пролет” представя от
17 май изложба, съчетаваща творчеството
на баща и син. Хари Арабян показва скулптури в метал и стъкло, а Сандро Арабян –
фотографии на тема „Моят арменски род”,
представени през декември на „Шипко” 6.

Десислава Денева - графика

Тази година честваме 110 години от рождението на Стоян Сотиров. В галерия-книжарница „София прес” кураторът Борис Данаилов е избрал да покаже малко известни
и напълно неизвестни работи на художника
в областта на живопистта и рисунката. Стоян
Сотиров е автор, познат преди всичко със
своите голямоформатни, често пъти политически силно ангажирани творби.

Стоян Сотиров – Ден и нощ

САНДРО АРАБЯН

ХАРи АРАБЯН

мОЯт АРмеНСки РОД
фотография

метАл и СтъклО

Вернисаж 17 май 2013 г., 17.30 - 19.30 ч.
Бургас, ул. “Лермонтов” 32, тел.: 056 82 80 52

Вернисаж 17 май 2013 г., 17.30 - 19.30 ч.
Бургас, ул. “Лермонтов” 32, тел.: 056 82 80 52

Валентин Георгиев, Ирина Угринова, Мариета Конова, Мария Златанова, Надежда
Кутева, Петя Денева и Пламен Бонев ще
работят в ателиетата на Арт център Илинденци по време на ежегодния живописен
пленер през май.

Мария Златанова – Постъпателно движение
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Георги Бояджиев - Бояджана отпразнува 80-годишнината си с изложба в галерия
„Резонанс” в Пловдив, като представи работи
от различни творчески периоди. Художникът,
работил в различни направления на живописта - от кубизъм, експресионизъм, през сюр
реализъм, колажи, опарт, попарт, абстракционизъм, продължава да търси новото, като
в последните си творби комбинира живопис с
възможности на компютърното изображение.

Иван Кънчев Иванов взе участие в изложбата за Crazy teapot Vallauris Institute
of аrts - Франция. Произведенията ще бъдат
изложени в продължение на два месеца в галерия CK’OMSA във Валори. Авторът бе включен и в каталога на колекцията за съвременна европейска керамика на Kerameikon на
Хърватската асоциация по керамика.

Иван Кънчев Иванов - Чайник

Георги Бояджиев - Бояджана – Колаж

В навечерието на Великден, от 11 до 30 април, двама автори разказаха своите „Истории
с ангели”, както бяха нарекли изложбата си
в галерия „Ракурси” – Валентин Ангелов в
своите картини, Петко Арнаудов чрез своите
скулптури.

Валентин Ангелов – Ангел с риба
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От 23 април до 10 май в залата на Областната администрация в Ямбол Цветан Казанджиев изложи 50 свои работи, посветени
на Великден. Творбите са в малък формат,
съчетават техниките цветен печат, рисунка и
релеф.
На Пролетния салон на ловешките художници по повод празника на град Ловеч жури
с председател Любен Генов, председател на
СБХ, и състав - Долорес Дилова, председател
на фондация ПИБ, Валентин Узунов, председател на представителството на СБХ в Ловеч,
и Станимир Видев, определи Наградата на
Община Ловеч (на стойност 500 лв.) да получи Кирил Колев. Награда от името на СБХ и
фондация ПИБ (на стойност 500 лв.) бе дадена на Марта Димитрова. Наградените автори
даряват творбите си на Художествена галерия - Ловеч. По време на церемонията беше
представена и книгата „120 години българско
изкуство”, издание на фондация ПИБ и СБХ.

хроника
Двама творци, много близки по стил и
възгледи за изкуството - Георги Йорданов
(живопис) и Симо Борисов (скулптура), показаха творческо единомислие в съвместната
си изложба „Сънища за лека нощ”. Открита
на 12 април, изложбата е първата в поредицата, с която столичната галерия „Париж” ще
отпразнува десетгодишнината си.

Русенската художествена галерия бе домакин на регионалната изложба от националния конкурс на „Алианц България” за пластични изкуства, осъществен с подкрепата на
СБХ. Жури в състав Альоша Кафеджийски
(председател), проф. Ивайло Мирчев, Евелина Ханджиева и Пламен Стефанов оценяваха
работи на художници от Русе, Варна, Велико
Търново, Търговище и Разград. Наградата за
живопис получи Милко Божков. С номинации за участие в заключителната изложба
са Василка Монева, Яна Кунева, Ганчо Карабаджаков и Цветан Колев. Наградата за
скулптура бе присъдена на Георги Радулов”,
а с номинации за заключителната изложба са
на Лъчезар Дочев и Румен Михов Димитров
– Попа. С номинация за графика бяха отличени Николай Бузов и Ирена Парашкевова,
като награда в този раздел не беше дадена.

Симо Борисов – Ангел

След продължителна творческа пауза
Стефка Аройо в последната година рисува
отново и се завръща с изложба на „Шипка” 6,
която ще бъде открита на 6 юни. В 50 платна
и около 100 рисунки, създадени в земята на
баските през годините, в които художничката живее в Северна Испания, тя показва не
само възторга си от страната, но и промяната
си като творец. „Аз съм различна там, успях
да постигна пълно освобождаване.” Една
инсталация изразява чувствата и сюрреалистичните моменти през шестгодишния период
на не-рисуване, когато Аройо гледа тежко
болната си майка в Сливен.

Стефка Аройо – Бели лалета, бели облаци

Николай Бузов – Без име

На 22 април Тодор Митов отбеляза своята
70-годишнина с откриването на самостоятелна изложба графичен дизайн. В художествената галерия при Районния исторически
музей във Враца авторът представя плакат,
запазена марка и иконопис.

Тодор Митов - Плакат
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Вдъхновена от цветовете и формите на 80те години е изложбата „Colors and Diamonds”
(Цветове и диаманти) на Илка Пейчева, която продължава до 23 май в Галерия 1908 в
София. В изложбата участва и Калина Чанкова със специално създадени за събитието
цветни бижута.

В българския културен център „Дом Витгенщайн” във Виена на 2 април бе открита
изложбата „Водите” - продължаващ проект
на Десислава Денева, Анна Цоловска, Бисера Вълева, Лилия Балева и Щефан Майзъл. В изложбата бяха включени графика,
живопис и мултимедия.

Бисера Вълева – Синя вода 2
Илка Пейчева - Colors and Diamonds

На 8 май в столичната галерия „Арте” художникът Христо Кърджилов представи
едновременно книгата си с разкази „По-тихо
от мрак” и картините си - акварел и пастел,
събрани под надслов „Списък над водата”.

До 7 юли НМБИИ показва 140 произведения – живопис, рисунки и литографии – на
художника Георги Баев (1924-2007), чието
творчество е пример за свободомислие и
стремеж към обновление на пластичния език
в края на 50-те и през 60-те години на ХХ в.,
а името му става синоним на личност с ярка
индивидуалност и твърдо отстоявана гражданска позиция. Изложбата е съпроводена с
богато илюстриран двуезичен каталог.

Христо Кърджилов – Списък над водата

До 31 май във варненската галерия „Юка”
са изложени дигитални принтове на художника Деян Веков.
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Георги Баев – Лодки

хроника
Скулптурни форми от дърво и метал в
Галерия-книжарница „София прес” показва
Теодора Драганова от 9 до 17 май. Това е
първата й самостоятелна изложба, но творческата й биография доказва нейните сериозни търсения в областта на релефа, медала,
малките (и не толкова малки) скулптурни
форми. Младата авторка определено е едно
от новите лица на пластичините ни изкуства,
впечатляващо с простотата и находчивостта
на изказа си, с убедителния синтез, който
постига между форма и идея.

Галерия „Лик” в София събира в обща експозиция абстрактните платна на Валентин Топалов и лиричните бронзови пластики (от циклите „Галактики” и „Цветя от съня ми“) на Илия
Иванов. Изложбата продължава до 20 май.

Валентин Топалов - В синьо
Теодора Драганова - пластика

От 14 май до 16 юни Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство представя Боряна Венциславова. Изложбата „Живот. Мечта” включва фотографски и филмови проекти,
създадени по време на престоя на авторката
в Лос Анджелис в рамките на резидентската
програма MAK-Schindler. В своите творби тя
изследва ежедневни връзки и социални взаимоотношения и проучва взаимодействията
между индивидуални и колективни истории.

На 29 март в Художествена галерия
Русе бе открита изложба живопис на Бисера
Вълева, Иван Манойлов, Кирил Апостолов
и Радослав Нейчев. Това е съвместна проява на Представителството на СБХ в Лом, галерия „Савчеви” и ХГ Русe.

Изложба живопис на Иван Стратиев беше
открита на 24 април в Арт галерия „Баев” в
Пазарджик. Художникът анахронист показа
творби в любимите си сюжети - пейзажи, натюрморти и актова живопис.

Бисера Вълева – Източна градина

Иван Стратиев – Натюрморт с две птички
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„Посяване” – експозиция на дизайнерски
накити, обект на послание, себеизразяване
и комуникация между автор и публика, ценяща артистичния съвременен дизайн. Така
варненската галерия „Le Papillon“ представи изложбата с творби на 25 художници бижутери от различни поколения, продължила
от 12 април до 15 май.

С ретроспекцията „Арени – един живот между киното, малката пластика и
живописта” СГХГ отбелязва 90 години от
рождението на Петко Бончев. Експозицията
осветява едно богато и разнообразно художествено наследство, което се проявява
привидно равностойно както в сценогарфията за филми, така и в малката пластика и
живописта. В рамките на изложбата ще бъдат показани филми по негова сценография.
Продължава до 9 юни.

Анжело Красини - Колие

До 25 май ще продължи изложбата живопис на Слав Бакалов в галерия „Ракурси”.
„...Той няма заблуди нито спрямо разстреляния Христос, нито към възкръсналия Дявол. Затова тази изложба Слав Бакалов е
нарекъл „Изход”. Защо ли? Защото вече
знае къде е Изходът... При толкова излишна
енергия Слав не може отново да не посегне
към забранения плод. Към еретичното. Той
самият е ерес, несъгласие и протест...” (Румен
Леонидов)

Слав Бакалов – Торс
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Петко Бончев на снимачната площадка на
„Умирай само в краен случай“

in m e m o r i a m
БОЖИДАР ОВЧАРОВ /1939 – 2013/

Божидар Овчаров е роден в София. Постъпва в новооткритата художествена гимназия
и след завършването е приет в Московския текстилен институт. В трети курс е принуден да се върне в София и продължава образованието си в художествената академия в
София при проф. Панайот Панайотов. Член е на секция „Монументални изкуства” към СБХ.
Един от изтъкнатите автори в областта на декоративно-пластичното изкуство, Божидар Овчаров е реализирал в много обществени сгради пана, стенописи, мозайки, като
основните теми в творчеството му са „Човек и природа”, „Съвремие”, „Човекът – създател на блага”.

ДОРА КЪНЧЕВА /1926 – 2013/

Дора Кънчева е родена в Стара Загора, в семейство на художник и фармацевтка. През
1951 г. завършва художествената академия със специалност „Живопис” при проф. Дечко
Узунов.
Наред с изобразителното си творчество тя се изявява и в областта на писаното слово
- публикува хумористично-сатирични творби, стихове, рецензии за художници.
Като художник Дора Кънчева се отличава с радостен и светъл колорит, дълбока съзерцателна връзка с родния пейзаж, професионална увереност, която прави картините й толкова убедителни. Работейки на свободна практика, тя е много продуктивен и постоянно
изявяващ се творец, с многобройни самостоятелни изложби.

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВСКИ /1924 - 2013/

Георги Апостоловски е роден в Ловеч на 23 май 1924 г.
През 1945 г. е приет в Държавната художествена академия, където учи живопис при професорите Никола Ганушев и Борис Митов.
Работил е в областта на приложната графика и в пространственото оформление. Професионалният му път минава през предприятие „Реклама”, издателството на Българската
академия на науките, системата на ЦКС; награждаван е многократно за работата му по
аранжиране на витрини.
Като живописец участва със свои творби в общи художествени изложби.

ЗЛАТИНА ДЕРТЛИЕВА /1960 – 2013/

Златина Дертлиева е родена в София. През 1985 г. завършва художествената академия,
специалност „Живопис”, в първия випуск на проф. Иван Кирков.
Професионалният й път започва в Студията за игрални филми „Бояна”, където работи
като художник към кинопродукции в продължение на седем години.
От 1995 г. Златина Дертлиева е преподавател по изобразителни изкуства към специализирана паралелка в 51-во училище в София.Наред с преподавателската си дейност художничката е активен участник в художествения живот. Тя показва свои творби, масло и
акварел, в общи, тематични и самостоятелни изложби.
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i n memoriam
ПРОФ. СТЕФАН СТЕФАНОВ /1941 – 2013/

Стефан Стефанов е роден на 16 октомври 1941 г. в Русе.
Завършва Великотърновския университет със специалност „Графика” при Иван Маринов.
Работи в областта на рисунката и графиката.
Голяма част от професионалния му път е свързана с преподавателска работа във факултета по изобразителни изкуства във Великотърновския университет.

ВИКТОР ТОДОРОВ /1935 – 2012/

Виктор Тодоров е роден в село Церово, Пазарджишко. Завършва Художествената академия
със специалност „Декоративно-монументална скулптура” при проф. Любомир Далчев и започва да излага свои творби през 1960 г. Работи в областта на монументалната скулптура и
живописта. Участва като скулптор в изложби на групата на пловдивските художници, както
и в национални изложби; а самостоятелните му изложби са предимно с живописни творби.
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