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РешеНИя И въпРоСИ, оБСъждаНИ от ИБ И УС На СБХ от 5.03 до 27.03.2012
 
1. Представителството на СБХ в Русе в партньорство с международния фестивал „Мар-

тенски музикални дни” и русенската ХГ проведоха изложба – конкурс на тема „Вход – Из-
ход / Музика и живопис”. СБХ връчи две награди – на Велимир Петков и за млад автор на 
Таня Пасева. Николай Караджов получи наградата на Русенска община.

2.  СБХ изрази категорично несъгласие с програма „Култура” към Столична община, тъй 
като нито един от подадените към културния календар на столицата наши проекти не е 
одобрен, с изключение на наградата за карикатура на името на Доньо Донев в размер на 
1000 лв.

3. По молба на КК се проведе среща разговор със секретарите на секциите и работната 
група по проект „Идея за дом” на СБХ. Събитието ще се състои през месеците ноември и 
декември 2012.

4. По предписание на кмета на район Подуене беше предприето разрушаване на вече 
полусъборената от ромите наша сграда на ул. „Митрополит Панарет” в София.

5. Журито в състав: Нейно Превъзходителство Тове Скарнстейн, извънреден и пълно-
мощен посланик на Норвегия в България, Любен Генов – председател на СБХ, Димитър 
Грозданов – зам. - председател на СБХ, Илия Върбанов – секретар на секция „Скулптура” 
и Богомил Живков – член на УС прегледа представените проекти за паметник на Фритьоф 
Нансен и избра Свилен Костадинов да осъществи паметната плоча. 

6. По решение на Експертния съвет към Министерство на културата се запазва Патриар-
шията на хълма Царевец като мемориал и музей на Средновековната българска култура. 
СБХ взе активно участие при разрешаването на този проблем.

7. УС обсъди и прие проекта на СБХ „Идея за дом”, предвиден за месеците ноември и 
декември 2012 г. 

ЦеНИ За НоЩУвКа в твоРЧеСКИте БаЗИ На СБХ
 
Цени за една нощувка при ползване на творческите бази през летния сезон, 
считано от 01 юни 2012 г.:
1. За базите в Боженци, велико търново, София и долна баня: 
 - за членове на СБХ и семействата им – 10 лв. (за легло); 
 - за външни лица – 15 лв. (за легло);

2. За база Балчик:
извън летния сезон: за членове на СБХ и семействата им – 10 лв. (за легло);
 - за външни лица – 15 лв. (за легло);
през летния сезон – месеците юли и август, смени по 7 или 14 дни: 
 - за членове на СБХ и семействата им - 11 лв. (за легло); 
 - за външни лица – 17 лв. (за легло);
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3. За база шкорпиловци: от 01.06.2012 г. до 27.09.2012 г., смени по 7 или 14 дни.
Цена за нощувка (за легло): 
 - за членове на СБХ и семействата им - 10,90 лв. плюс 4 лв. за режийни 
 разходи с ДДС, общо 14,90 лв.;
 –  за външни лица - 23 лв. с ДДС; 
Цена за пълен пансион (включващ нощувка, закуска, обяд, вечеря и режийни): 
 - за членове на СБХ и семействата им - 32 лв. с ДДС 
 - за деца до 12 г. - 26 лв. с ДДС 
Цена за полупансион: (включващ - нощувка, закуска, вечеря и режийни) 
 - за членове на СБХ и семействата им - 28 лв. с ДДС;
 - за деца до 12 г. - 22 лв. с ДДС.

4. За база Созопол:

 

Забележка: 
 1. Предоставя се закуска по желание, стойността на която възлиза на 3,50 
 (три лева и 50 ст.) на човек, която се заплаща на място в базата в гр.Созопол. 
 2. Таксите за почивките в 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. 

5. За КК „албена” – хотел „Фламинго” – предоставени 2 стаи: 
Цена за нощувка: от 1 юни до 30 септември – 50 лв. за стая за двама за членове на СБХ и 

семействата им;
Цена за нощувка: от 1 юни до 30 септември – 70 лв. за външни лица.

Информация и заявка: дияна велкушанова – счетоводител при СБХ, ул. „Шипка” 6, ет.4, 
тел.: 846 51 09; 948 37 42.

Цени за нощувка членове на СБХ и семействата им външни лица

15 май - 30 юни 25 лв. стая за двама 50 лв.

 30 лв. ателие за двама 60 лв.

1 юли - 15 септември 35 лв. стая за двама 70 лв.

 40 лв. ателие за двама 80 лв.

след 15 септември 25 лв. стая за двама 50 лв.

 30 лв. ателие за двама 60 лв.

цена за дете до 12 г. – 10 лв. за допълнително легло
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СъЮЗ На БъЛГаРСКИте ХУдожНИЦИ
ИЗЛожБеНа пРоГРаМа

месец април 2012 година

ГаЛеРИя На СБХ, УЛ. „шИпКа” 6
Национални награди „алианц България” за живопис, скулптура и графика – ет. 1, 2
5 – 29 април
откриване – 5 април, 18.30 часа
Снежина попгенчева /1943-2005/ – живопис – ет. 4 
18 април – 9 май
откриване – 18 април, 18 часа
Изложба на хора с увреждания „Изкуството – паралелна вселена” – ет. 3
18 – 28 април
откриване – 18 април, 16 часа

ИЗЛожБеНа ЗаЛа „РаЙКо аЛеКСИев” – УЛ. „РаКовСКИ” 125
Изложба на Иван Кирков /1932 – 2010/ – живопис
продължава до 5 май

ГаЛеРИя – КНИжаРНИЦа СоФИя пРеС, УЛ. „СЛавяНСКа” 29
„пластични диалози” – Иван Кънчев Иванов / Станимир Кошничаров
2 – 13 април
откриване – 2 април, 18 – 20 часа
Изложба – фотожурналистика (инспирирана от турция)
18 – 28 април

предстоящи изложби - месец май 2012 година

ГаЛеРИя На СБХ, УЛ. „шИпКа” 6
Юбилейна изложба „пластове” – Христо панев (живопис) – ет. 3
3 – 26 май
откриване – 3 май, 18 часа
Изложба на атанас василев /1942 – 2011/ - графика – ет. 1
8 – 23 май
откриване – 8 май, 18 часа
Изложба на Генчо денчев – живопис – ет. 4
11 – 29 май
откриване – 11 май, 18 часа
100 години училище за приложни изкуства, град троян – ет. 2
Лили димкова – „Светлина и движение” – ет. 3

ИЗЛожБеНа ЗаЛа „РаЙКо аЛеКСИев” – УЛ. „РаКовСКИ” 125
Юбилейна изложба на александър дяков
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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 2 до 12 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 изложбата 
участниците оставят по една творба на СБХ и една на домакина. 

Желаещите да участват трябва да представят 5 снимки на свои работи и биография, които 
да изпратят на имейл адрес: press@sbhart.com или да ги донесат лично в СБХ, ул. „Шипка” 6, 
ет. 4, в секретариата от 10 до 17 часа,  до 18 април.

Жури, съставено от ИБ на СБХ, представител от ръководството на секция „Живопис” и Иван 
Русев, ще избере 7-те автори.

НаЦИоНаЛНа тРадИЦИоННа ИЗЛожБа На ХУдожНИЦИте 
педаГоЗИ „веЛИКо тъРНово 2012”

На 23 май от 17.30 часа в Изложбени зали, ул. „Рафаел Михайлов” 1, гр. Велико Търново, ще 
се открие осемнадесетата поред Национална традиционна изложба на художниците педагози 
„Велико Търново 2012”. Творбите (в обезопасена опаковка) ще се събират в регионалните 
инспекторати по образованието по график от 2 до 8 май 2012 г. За самостоятелно предаване 
от 7 до 11 май в изложбените зали. Журирането ще се извърши на 14 май 2012 г.

Транспортиране на творбите за изложбата от пунктовете на РИО по места с буса на РИО 
– Велико Търново по посочените дати и маршрут (останалите РИО следва да осигурят транс-
порт пренасящ творбите до най-близкия пункт на РИО):

- 9 май 2012 г. (сряда) – Ловеч, София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Габрово;
- 11 май 2012 г. (петък) – Казанлък, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище.

КоНКУРС За СКУЛптУРНо пРоИЗведеНИе /паМетНИК/ На ЗаГИНаЛИте пРИ
ИЗпъЛНеНИе На СЛУжеБНИя СИ дъЛГ поЛИЦеЙСКИ СЛУжИтеЛИ

Асоциацията на полицейските началници в Р България обявява конкурс за изработване на 
идеен проект и реализиране на паметник на загиналите полицаи, ситуиран в градинката на 
църквата „Св. Седмочисленици“ от североизточната страна в тревната площ от страната на ул. 
„Ген. Паренсов“ /точното място се съгласува със Столична община/.

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

Идейният проект трябва да бъде представен в мащаб 1:50 за ситуационното решение, 
мащаб 1:5 за пластичния макет, необходима е визуализация /чертежи, фотомонтажи/ на ком-
позицията в пространството, обяснителна записка, спецификация на материалите, начина на 
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изпълнение, работен бюджет и времеви етапи на реализиране, краен срок. Паметникът тряб-
ва да е с размери около 2 метра височина и разположен на площадка около 2 x 2 метра. 

Кандидатите в конкурса е необходимо да представят и творческа автобиография. Органи-
заторите определят общата стойност на реализацията на паметника в рамките на 40 000 лв.

С автора, спечелил конкурса, ще бъде сключен договор за изпълнение, като авансово ще 
му бъдат изплатени 5000 лв. и при окончателното финализиране /построяване в завършен 
вид на паметника/ остатъкът с оглед подписания договор за възлагане.

Продължителността на конкурса е три месеца след публикуването му в бюлетина на СБХ и 
други среди за комуникация.

Проектите ще се приемат на 20 и 21 юни 2012 г. от 10 до 17 ч. в Заседателната зала на СБХ, 
ул. „Шипка” 6, ІV ет.

Журирането ще се осъществи от жури в състав от представители на СБХ и организаторите.
Документацията за провеждане на конкурса може да бъде получена от г-жа Мариела Яна-

киева /координатор на СБХ/, тел.: 00359 2 846 73 53, моб.:+359 888 124 290.

Уважаеми дами и господа,
На Седемнадесетата традиционна изложба на художниците, живеещи и/или работещи на 

територията на район „Изгрев”, и през 2012 г. ще имате възможността да покажете най-
новите си творби пред широка аудитория.

Както и досега,  основен организатор на експозицията е район „Изгрев” – Столична общи-
на. Представяме на Вашето внимание нейния 

С т а т У т
1. организатор: Район „Изгрев” – СО съвместно със Съюза на българските художници и Арт 

център „Алтера”
2. време и място: 17 май – 6 юни  2012 г., откриване – 18.00 ч.,
СТЦ „Интерпред” – Арт център „Алтера”, бул. „Драган Цанков” № 36, партер
3. Цел: Изложбата  представя творческите достижения  на професионалните художници, жи-

веещи и/или работещи на територията на район „Изгрев” в контекста на съвременното развитие 
на визуалните изкуства. Присъжда се приз „Наградата на кмета” в размер на 1000 лв., както и 
две поощрителни награди по 500 лв. /по една за изпълнение и за млад художник до 40 години/

4. Мото: „Настроения” 
5. Условия за участие: В експозицията могат да участват всички професионални художни-

ци, живеещи и/или работещи на територията на район „Изгрев”. Творбите да бъдат създаде-
ни през периода 2009 – 2012 г. и да не са показвани  в досегашните традиционни изложби. 
Приемат се творби само на живи автори. Всеки автор може да представи по 1 или 2 творби,  
подготвени /рамкирани/ за подходящо аранжиране и окачване. Цените на творбите се обя-
вяват в български лева.     

6. С аранжирането на изложбата се ангажира Арт център „Алтера”. Намесата на участници 
в подготовката на експозицията е недопустима.

7. журито на изложбата има право да предложи авторите за премиране.
8. предаването на творбите ще се извърши в Арт център  
„Алтера” в СТЦ „Интерпред” на 10 и 11 май  от 11.00 до 18.30 ч., както и на 12 май  от 11.00 

до 15.00 ч.  В двудневен  срок след края на изложбата, на 7 и 8 юни,  участниците са длъжни 
да си вземат произведенията. След този срок Арт център „Алтера” не носи отговорност за 
съхранението им. 

Контакти: 
1. Район „Изгрев” – Бисера Илиева, гл. експерт „Култура”, 970 10 63
2. арт център „алтера” – Красимира Гугова, галерист, 969 32 30
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НаЦИоНаЛНа ИЗЛожБа „поСЛаНИя от веКовете”
МИНаЛо, НаСтояЩе, БъдеЩе
веЛИКо тъРНово, 2012

СептеМвРИ – оКтоМвРИ
ИЗЛожБеНИ ЗаЛИ „РаФаеЛ МИХаЙЛов”
УЛ. „РаФаеЛ МИХаЙЛов” №1
веЛИКо тъРНово

п Р а в И Л Н И К

І. оБЩИ поЛожеНИя:
Велико Търново е историческа и духовна столица на България.
Градът, с богатиия си и изпълнен със значими културни прояви календар, свято пази сър-

цето и душата на отечеството е „град на художници”, в който още звучи ехото от среднове-
ковната твърдина и Търновската духовна школа.

Хиляди са произведенията, в които се оглежда този град. Той не е само мимолетна спирка за 
творци, умеещи да откриват очарованието във връзката между средновековните артефакти и 
църквите, амфитеатралната архитектура и духа на хората. Той самият ражда десетки худож-
ници, а с магнетизма си привлича други, които го възприемат за свой до края на живота си. 

Насочената към художници от различни поколения национална изложба има за цел да 
популяризира традициите, да съхрани патриотичния дух и националната идентичност на бъл-
гарина, ще разгърне възможността на нов съвременен прочит на историческите факти от 
националната ни история, от времето, в което живеем, и ще ни направи съпричастни към 
бъдещето на идните поколения.

Национална изложба „Послания от вековете” се организира от община Велико Търново, 
Съюз на българските художници, клуб „Патриарх Евтимий” и се провежда под патронажа на 
кмета на гр. Велико Търново в Изложбени зали „Рафаел Михайлов” гр. Велико Търново на 
всеки две години. Представя постижения в областта на живописта, скулптурата, графиката 
като стимулира творческите изяви и контакти на българските художници.

В изложбата могат да вземат участие всички български художници, които приемат усло-
вията на този правилник.

ІІ. отКРИваНе:
1. Национална изложба „послания от вековете” В. Търново 2012 г. се открива на 22 сеп-

тември 2012 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, В. Търново.
2. Творбите на изложбата се приемат по график в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. 

В.Търново, ул. „Рафаел Михайлов” №1.
3. Срок за получаване на творбите 9 юли – 16 юли 2012 г. /събота - 14 юли и неделя - 15 

юли са почивни дни/ 
4. Адрес:
Национална изложба  „послания от вековете”
Изложбени зали „Рафаел Михайлов”
ул. „Р. Михайлов” №1, 5000, В. Търново
България
Тел.: 062/ 621525, 062/ 638939
e-mail: hall_r.mihailov@abv.bg
5. Авторите сами поемат разходите за транспортиране на творбите до посочения адрес и 

обратно. 
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ІІІ. УСЛовИя За УЧаСтИе:
1. Такса за участие 30 лева. Тя се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, Мария Димитрова Маринова 
IBAN BG 62 CECB 9790 40C6 9865 00    BIC CECBBGSF

Таксата за участие е за издаване на каталог. При отхвърляне на творбите тя не се въз-
становява.

2. Всеки участник може да изпрати максимум 2 творби в съответния раздел, създадени 
през последните 2 години. Размерът на творбите трябва да бъде: 

живопис -  до  150 см на дългата страна
скулптура -  до 100 см на дългата страна заедно с постамента, ако има такъв. Скулптурите 

трябва да са от траен материал: камък, метал, дърво.  
графика  - техника и материал класически. Максимален размер на творбите до 100/100 см 

и задължително трябва да бъдат рамкирани, да са оригинали, подписани от автора и негова 
собственост. 

Всички творби не трябва да са участвали и награждавани в други изложби и конкурси. 
Не се допускат дипломни работи, творби на винил, компютърна обработка, фотограф-

ски прийоми и принт.
3. Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна  и да бъдат 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 или несъгласие творбите му да бъдат откупени 
и сам определя цената в български лева. Данните от формуляра се включват в каталога и 
други публикации, свързани с изложбата.

5. Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите творби се връщат с всички оста-
нали след закриване на изложбата за сметка на авторите.

Решенията на журито не подлежат на обжалване.
6. Наградите по Статута се определят от институциите както следва:
Голяма награда на Община Велико Търново – 1500 лв.
Втора награда – 800.лв
Трета награда – 600 лв.
Награда на Съюза на българските художници – графика от фонда на СБХ
Награда на клуб „Патриарх Евтимий” – 1000 лв.
Други награди
Наградените творби остават собственост на организаторите и се считат за откупка, с 

изключение на наградата на СБХ.
Наградите могат да подлежат на актуализация за всяка изложба.
7. Всеки участник получава каталог.

ІV. дРУГИ
1. Организаторите на изложбата отговарят за сигурността на получените творби от датата 

на приемането до датата на връщането им. Те не поемат отговорност за творби, повредени 
или изгубени по време на транспортирането им.

2. Организаторите запазват правото си да фотографират или публикуват фотографии на 
творбите за нуждите на каталога или с цел реклама на изложбата.

3. Откриване на изложбата – 22 септември 2012 – 12.30 ч.
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СтатУт
обща художествена изложба „Земята на Ботев”, 
посветена на 136-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета

1. Цели на изложбата: Да стимулира интереса на българските художници към интерпретиране 
на Ботевите произведения и идеи и да даде възможности за изява на творци от цялата страна

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

3. Регламент: В националната изложба могат да участват всички художници, които пред-
ставят творби, създадени през 2010, 2011  и 2012 година и които не  са участвали и награжда-
вани в други  изложби. 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:
	 •	за	живопис	–	до	три	творби
	 •	за	графика	–	до	пет	творби
	 •	за	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 2012 год. като задължи-
телно се  попълва приемо-предавателен протокол.

3.4. Оценяване на  творбите:  22 май 2012 г. от  жури, съставено от  СБХ и Община Враца
3.5. Откриването на изложбата ще се състои на 27 май 2012 г. в    Регионалния исторически 

музей, като часът на откриването ще бъде обявен допълнително.
4. Награди: Ще бъдат раздадени награди във всеки раздел. Ще бъдат наградени  само  

творби, отговарящи на темата  на  изложбата.
5. допълнителни условия:  Всички участници попълват декларация по образец, че прием-

ат условията на изложбата. Творби, непотърсени  един месец след  приключване на изложба-
та, 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

Henkel Art.AwArd. 2012 Г.: 
НаГРада За ИЗКУСтво За ЦеНтРаЛНа И ИЗтоЧНа евРопа

през 2012 г. Хенкел Централна и Източна европа (Хенкел ЦИе) обявява за единайсети 
път конкурса си за изкуство Henkel Art.Award. партньори на Хенкел за този проект са 
kulturkontakt австрия и музеят за модерно изкуство  във виена MUMOk. Благодарение 
на сътрудничеството с MUMOk, освен парична награда от 7000 евро и изложба в родната 
си страна носителят на Henkel Art.Award. получава също така възможност да покаже 
своите произведения в индивидуална изложба в MUMOk, проведена през следващата 
година  и придружена с публикуване на каталог за изложбата.

Henkel Art.Award. е награда за изключителни и новаторски произведения в сферата на 
визуалните изкуства без предварително зададена тема, създадени от артисти от Централна 
и Източна Европа в областта на живописта, рисунката, фотографията, видеото и инсталациите. 
Победителят се избира с подбор на няколко етапа.
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Редица финалисти и победители в Henkel Art.Award. през последните години са канени след 

това на международни изложби и се радват на международен успех. Някои от тях са Дан 
Пержовски (2002), Миха Струкел (2008) и Младен Милянович (2009).

Henkel Art.Award. 2012 г. – материали за кандидатстване:
•	Автобиография	и	описание	на	артистичната	кариера	(на	английски	или	немски	език);
•	Възрастова	граница:	40	(ненавършени	до	октомври	2012	г.);
•	3-5	репродукции	на	произведения	на	изкуството:	Не се приемат оригинали!
– За произведения в областта на живописта, рисунката, фотографията: репродукции под 

формата на снимки, папки и/или каталози (формат: максимум А3). Не се приемат слайдове, CD 
или DVD дискове!

– За произведения на изкуството в областта на видеото и монтажа: видео DVD дискове! 
(Максимална продължителност на представянето: 10 минути)

•	Всички	произведения	на	изкуството	трябва	да	са	създадени	след	2009;
•	За	участие	се	приемат	кандидати	от	следните	държави:	Албания,	Беларус,	Босна	и	Херцего-

вина, България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Казахстан, Косово, Латвия, Литва, Македония, 
Молдова, Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.

Творбите първо ще бъдат представени на местно жури през юни 2012 година. Най-доброто 
произведение ще бъде изпратено до Виена, където международно жури ще номинира пет 
финалисти през лятото на 2012 г. и ще избере победителя. Впоследствие финалистите ще 
бъдат поканени на гала церемония по случай връчването на Henkel Art.Award. 2012, където 
ще стане известен и победителят. 

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

Моля, обърнете внимание:
•	На	артистите	не	се	заплаща	за	участие	в	конкурса!
•	Организаторът	на	конкурса	не	носи	отговорност	за	загуба	или	повреда	на	репродукциите	

на представените произведения на изкуството.

Документи за участие в Henkel Art.Award. 2012 г. се приемат до 25 май 2012 г. (важи датата 
на пощенското клеймо) на адрес:

На вниманието на Мариана Узунова, Хенкел България ЕООД
Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4, 1766 София

Хенкел оперира в цял свят с водещи марки и технологии в три бизнес направления: Перилни 
и почистващи препарати, Козметика и Лепилни технологии. Основана през 1876 г., компанията 
държи водещи пазарни позиции по цял свят както в потребителските, така и в индустриал-
ните бизнеси с добре познати марки като Persil, Schwarzkopf и Loctite. Хенкел осигурява 
работа на около 47 000 служители и през фискалната 2011 година реализира продажби от 
15,605 млн. евро и оперативна печалба от 2,029 млн. евро. Акциите на Хенкел са листвани на 
германската фондова борса DAX и компанията се нарежда в класацията Fortune Global 500.

За допълнителна информация: Мариана Узунова
Корпоративни комуникации, Хенкел България ЕООД
т. 958 63 89, 0888 60 27 26
e-mail: marianna.uzunova@henkel.com

Мими Петкова, PR мениджър, СМАРТ-Д ЕООД
т. 958 63 89, 0884 17 18 04
e-mail: mimi@smart-d.com
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ИваН КИРКов 
/1932 – 2010/

На 28 март 2012 г. в зала „Райко Алексиев” 
на ул. „Раковски” 125 в София се откри ре-
троспективната изложба на неотдавна на-
пусналия ни Иван Кирков, който в началото 
на тази година щеше да навърши 80 години. 
Той беше един от най-забележителните, 
оригинални и високоинтелектуални творци 
на съвременното българско изкуство, рабо-
тил в областта на живописта, илюстраци-
ята и монументалните изкуства, на когото 
развитието и разбирането за модерна есте-
тика у нас дължи особено много. Времето 
все повече ще осмисля значението на тво-
реца Иван Кирков в контекста на визуално-
естетическите процеси в изкуството на 
България от 60-те до днес. Той винаги беше 
едновременно дистанциран от суетните 
борби за влияние в рамките на казионната 
огранизираност на художествения живот у 
нас и постоянно присъстващ като фактор 
в развитието на визуалните представи  на 
няколко поколения творци. Беше и рядък при-
мер за творческа интелигентност и артис-
тична освободеност, един от тези, които, въпреки че никога не можаха да се впишат в образа 
на т.нар. „априлската линия” и полугласно оставаха встрани от официално толерираните от 
стойности и идеологеми, оказаха неимоверно силно влияние върху пластическото мислене и 
развитието на пластическите изкуства от времето на социалистическия период. Препода-
вателскатата му дейност като професор в Националната художествена академия оформи 
артистичния мироглед на десетки именити днес имена в родната живопис. 

Изложбата се организира от инициативна група, съставена от художници, изкуствоведи и 
кинодейци под егидата на Съюза на българските художници. Тя е съставена от най-емблема-
тичните за различните периоди от творческото битие живописни произведения на Иван 
Кирков, събрани от държавни и частни колекции в страната. Това е най-голямата изложба от 
негови творби след представителната експозиция в Националната художествена галерия през 
2004 г. През 1987 г. в пространството на днешната зала „Райко Алексиев” се състоя друга голя-
ма, програмно звучаща живописна изложба на Иван Кирков. 

Четвърт век по-късно същото пространство отново представя акценти от неговото за-
бележително творчество.

Филип Зидаров

Иван Кирков – Портрет
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отКРовеНИе За 
МаРИя НожаРова

Когато докосвам с поглед или ръка рабо-
тите на Мария Ножарова, имам същото 
усещане, което ме залива, когато вървя по 
оная ивица от сушата, която морските 
вълни заливат, шептейки нещо. Едно дъл-
боко и непрестанно категорично сливане 
с неизречена, но осъзната тайна. Вълни, 
хрущене на пясък, ритъм, движение, полъх 
на криле - това са неща видими, реални, а 
всъщност не само. Има още нещо. Има още 
нещо в поглъщащото сливане на вода и 
земя. Има още нещо освен линиите и фор-
мите, които сетивата ми възприемат, 
когато, притихнал, съсредоточавам взор 
в птиците, цветята, чашите, паниците, 
купите, дърветата, клоните, очите, лица-
та, рибите, двуглавите и триглави орли, 
ангелските крила, ръцете, моминските 
коси и мъжки скули, светите образи, слън-
цата, луните, облаците и чудатите съще-
ства в работите на Мария. Всичко това е 
това, което виждам, но и не е само това. 
Още нещо ме влече и притегля някъде на-
вътре, в един съкровен ритъм и трептене 
на глината, приела тайната на ръцете на 
Мария. Нещо толкова силно, горещо и съ-
щевременно трайно, дълбоко така катего-
рично ме поглъща, че искам да вляза в един 
мамещ ме свят само като притворя очи и се подчиня на едни сигурни ръце и техния пулс. 
Една врата сякаш се открехва и ме кара да я отворя докрай и да тръгна навътре, навътре... 
В един свят на болка и притаена, сгушена радост, свят на фантазии отражения и звуци, 
дишащ, въртящ се свят в съкровен танц-сън на познанието в изменчивия и приласкаващ жи-
вот. Много обещания и недоизказани желания, недокоснати дори от мечтата, се таят зад 
тази тежка, обсипана с бреме от труд, вдъхновение, грижи и задължения врата. Тя е изкова-
на и патинирана от ръцете на Мама - така я наричам не само аз, но още неколцина, имащи 
шанса да се докоснат и до човека-жена Мария. От нейните дълбоки зеници, ако ти е разре-
шено да се доближиш, можеш да вземем малко пламъче за издръжливост и надежда в тоя 
лукав живот... Художникът, творецът Мария Ножарова е загърнал в себе си една топлина и 
благочестивост, която човек може да усети само пред образа на Светата майка. Тази силна 
жена държи в ръцете си и вае глината на живота. Тези притихнали ръце на коленете й са луди 
ръце. Луди в напоритостта си да продължават да ваят, да издигат и пращат в далечната 
тайна на Вселената всеки, който има смелостта да се отдаде на силата на изкуството й. 
Образите от миналото на нейните напористи конници и невероятни мъже от филмите, 

Мария Ножарова – Шамански поход



СБХ бюлетинброй
03/2012

13

изкуство,  думи
нейните каляски и брони, и оръжия, накити и лица, лица на герои и антигерои, на царици, 
царе, невести и женихи, на ангели и дяволи от сънищата и реалността, от един въртящ се 
като вихър  изменчив живот – всички те  са живи не само в съзнанието на очевидците, но и 
са завинаги вписани във Вселенската книга на човешкото битие. Едно изкуство, изкуството 
на Мария Ножарова е живо и ще бъде живо. И ето, мисля като на шега, но и не само... Ако дой-
де краят на света и останат само пясъци, пясъци и ветрове, там между човешките стъпки, 
полузаличени от вълни и вятър по безкрайния морски бряг, ще надничат очи, риби, цветя, 
крила и лица от цветна глина, полузасипани от пясъка, ще надничат и протягат невидими 
ръце към очите на слънцето, което няма да ги забрави, а ще ги гали с лъчи и светлина и ще ги 
пази завинаги като печат на един истински живот, отдаден на изкуството, на съзиданието 
и надеждата, че който има очи да види, може би ще има и сърце да разказва на другите...

С голямата си обич и преклонение, с пожелание за здраве, сила и творчески пулс! Това са 
моите думи днес към Мария Ножарова! 

Николай Ламбрев – Михайловски /режисьор/

МоНИКа попова С 
ИЗЛожБата „20”

Изложбата „20” е проект, в който 
включвам картини от различни цикли 
между 1992 г. и 2012 г. включително. Това 
е период между първата ми и последна 
самостоятелна творческа изложба, кое-
то донякъде подсказва ретроспективния 
характер на проекта. Мащабните рисун-
ки, които представям, са емблематични 
за моето творчество и емоционални за 
самата мен. Основните характеристики 
в картините ми са голямоформатният 
мащаб и характерната експресивна ри-
сунъчна техника със силно изразената 
контурна линия, базирана на растерното 
тониране и образната мултипликация. 
Любими теми в моето творчество са  
„Майчинството”, „Любовта”, „Приятел-
ството”, „Еротиката”, „Символиката в 
образа” и  „Магията на Древен Египет”.

Изложбата се откри на 2 март в гале-
рията на СБХ на ул. „Шипка” 6,  етаж 3 и 
продължи до 19 март.

доц. Моника Попова Моника Попова – Картина от изложбата
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За жИвопИСта На 
КРаСИМИРа 
МИХаЙЛова

Има няколко възгледа за художествената крити-
ка. Според един от тях критикът трябва да под-
хожда към обекта на изследване безпристрастно, 
което би му осигурило обективна оценка. Други 
смятат, че трябва да се пише само за художници 
или творби, които им харесват. За трети твор-
бата веднъж представена в изложбата вече води 
самостоятелен живот, отделен от създателя й. Разбира се, има и критици, които виждат в 
професията си единствено средство да блеснат в обществото, без отношение към това, за 
което пишат. Преди години, когато се занимавах активно с този жанр на изкуствознанието, 
бях по-склонен в конкретната творба и в цялостното творчество на нейния автор да търся 
общите тенденции в развитието на нашето изкуство. 

Сега е друго. Пристъпвам към анализа на една изложба с целта да видя в картините личност-
та на автора, да стана съпричастен към неговите лутания, търсения, находки, постижения. 
Колкото до общите насоки в художественото развитие, признавам, че вече не се ориентирам. 
Нито искам да участвам в безцелните спорове има ли място кавалетното изкуство в днешния 
ден. Аз не мога да си представя моя свят без картината. Тя не е част от него, тя го моделира 
и одухотворява. Затова вече откривам само изложби на приятели, с които сме се избрали 
взаимно поради общност на възгледите. Това е като един разговор за споделяне на общи неща, 
като лично общуване, а не като разговор по скайп.

Затова съм благодарен на Краси, че ме покани да открия нейната юбилейна изложба, и съм 
радостен да се намирам сред нейните картини и сред общите ни приятели. В моето скромно 
слово ще се опитам да обясня защо харесвам живописта на Красимира Михайлова. И самата нея.

Много от картините познавам, някои видях за пръв път. Няколкото натюрморта, портре-
та и фигурални композиции потъват в основния жанр – пейзажа. Не че в тях тя няма постиже-
ния – малкият профилен портрет е сред успехите на нашата живопис в тази област. Приро-
дата обаче е онази област, в която талантът на художничката се разгръща най-пълно. Може 
би защото той й позволява да общува без дистанция, да изрази най-интимни преживявания, да 
търси най-сложни решения. Нейните пейзажи са еднакво далеч както от монументалността, 
така и от красотата на изгледа. Дори когато в тях има големи пространства, те изглеж-
дат уютно интимни. В много от платната гледната точка е издигната, но това по някакъв 
странен начин не прави композицията монументална. Човекът или отсъства, или е толкова 
скромен, че е дребна фигура, при това най-често с гръб към зрителя. Именно тези особено-
сти на подхода правят нейните картини толкова привлекателни – те осигуряват спомена 
за топлината на едно собствено емоционално докосване и предоставят на природния мотив 
възможността да те включи като събеседник или като в убежище. Когато гледам нейните 
картини, а това се случва ежедневно, имам усещането, че те не ми натрапват отношение, а 
че преживяването на мотива е мое лично. Липсата на агресивност в тази живопис несъмнено 
е качество, което не може да се каже за цялостната социална атмосфера на времето, в което 
се опитваме да оцеляваме. Дали това не повишава допълнително стойността на тези платна 
като екран от кресливия свят, който ни заобикаля, от парламента до медиите и чалгата? Ос-
вен това в тях няма нито формална претенция, нито нагаждане към нечий вкус или мода. Кра-

изкуство,  думи

Красимира Михайлова - Пейзаж в червено
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си сякаш ни казва – ето ме, това виждам, това мога, това правя. Честно и без поза. Сякаш тя 
живее в друг, свой свят, единствените ценности в който са човещината и преживяването.

В общи линии изложбата следва четири основни насоки в живописта на Краси, отразяващи 
четири гледни точки към света. Едната се състои в опит да се пресъздаде пейзажът като 
материя – плътните мазки на четката не описват, а творят терена, небето, водата. Тази 
повишена сетивност на живописната материя активно съдейства за засилване на възприя-
тието, независимо от сравнително по-голямата близост до обекта. Втората линия, която 
сякаш отрича предишния подход, е в превръщането на природния мотив в картинна структу-
ра. За целта са използвани живописни средства като стилизация на формите и декоративност 
на цвета. В платната от третата насока срещаме засилена интензивност на колорита при 
висока плътност на цветовите петна, маркиращи формите на пейзажа. И най-после трябва 
специално да отделим картините от експресионистичен тип, в които формите се разчупват 
или разливат, а колоритът не описва мотива, а активизира възприятието от него. 

Защо Краси не следва един и същ маниер в своите картини? Вероятно тъй като следва 
собствените си настроения в изграждането на всяка творба. Тя може би не планира предвари-
телно как ще изглежда завършеното платно. Стиловата насока идва сама по себе си. Така че 
при нея „индивидуалният стил” не е един веднъж завинаги намерен и повтарян маниер, той е 
по-скоро опит постоянно да открива непознатото в себе си.

Искам да пожелая на Краси да продължава да се търси, защото така помага и на нас да се 
намерим. 

Иван Маразов

SeCOnd lIFe *
ИЗКУСтво от УпотРеБяваНИ МатеРИаЛИ
/ИЗЛожБа С теКСтИЛ/

„Парцалчето от роклята на баба ми говори с нейния 
глас. Парче от остаряла тениска напомня за онова лято. 
Смачкана капачка от бира красиво проблясва в калта. Те 
са „ненужни”, а са изпълнени със съдържание.”

Михаела Пъдева (Секретар на секция „Текстил” към 
СБХ)

Идеята на организаторите на изложбата е да се по-
кажат работи на високо ниво, създадени от  употребя-
ван текстил. Почти всички автори са работили поня-
кога с такива материали и знаят добре какви изненади 
крият те. 

Изкуството на ХХ век вече е открило стойността им и интересните послания, които носят. 
А през ХХI век интересът на художниците към употребявания текстил се засилва и започват да 
се утвърждават все повече автори от голяма величина.

Темата става още по-интересна и актуална, когато се разкрие и екологичната страна на про-
блема с огромното производство на текстил и бързото му превръщане в ненужен материал. С 
творбите си авторите в изложбата целят да извадят именно от него красотата, историята, 
разказа, анекдота, драмата... И споделят: „Защото „ненужните” вече неща крият виц, история, 
спомени и дори драма – те говорят сами, ние само им даваме думата.” 

изкуство,  думи

Анна Бояджиева - Употребена структура

*SECOND LIFE - по аналогия с виртуалния свят в интернет „Second Life”, където „жителите” свободно творят 
мечтаните неща от живота и при това имат авторски права над творенията си.
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РУСеНСКИ СЮжетИ – 
едИН веК
МоБИЛНата КоЛеКЦИя ГоСтУва С УСпеХ в СтоЛИЦата

Идеята на собствениците на галерия „Индустриална 11 за цикъла изложби „Шедьоврите на бъл-
гарските галерии”, за реализацията на която съдейства СБХ заслужава адмирации. В София и в 
страната,  в почти всеки голям град имаме богати и за щастие все още съхранени сбирки с твор-
би на художници не само от региона, но и от цяла България, като много от тях не могат да се 
видят от културната публика. Ето, Русенската градска галерия, едно от най-старите и богатите 
у нас /основана през 1933 г./  има какво да покаже на столичани. Част от фонда й е с национално и 
световно значение.  Под надслов „Русенски сюжети – един век” галеристите от дунавската ни сто-
лица са подбрали 26 представителни автори – от основателите до днес. Творбите на русенските 
художници, изложени в галерия „Индустриална 11”,  показват елементи от пъстрата история и 
битие на деветнадесетвековния град, съществувал още в римско време под името порта-кастел  
Секстагинта Пристис, като разкриват  русенци в техния делник, изменящия се с годините градски 
облик и вечната и древна река Дунав, Истрос, Данубиус.... 

Чрез историята на този и досега най-европейски наш град – първата ни врата към цивилизо-
вания свят след варварското турско робство, и промените в неговата атмосфера, отразена в 
картините, зрителят може да се срещне със стиловете, направленията и майсторските похвати 
в българското изобразително изкуство в рамките на ХХ век. Определени исторически нагласи и 
художествени течения се отливат в различните образи и хипостази на града. Представени са не 
само пейзажи, но и интериори, композиции и портрети, които създават неповторимата атмос-
фера на този космополитен град, в който през 1905 се ражда великият Канети.

Темите в експозицията са няколко: прекрасната архитектура на града с нейния венец – бароко-
вата сграда на Доходното здание /Театъра/ и Паметника на свободата, дело на генуезеца Арнол-
до Цоки /може би най-красивия градски ансамбъл у нас/, водата, Дунавът и неговото живописно 
крайбрежие и не на последно място – хората на града от различни социални групи, представени в 
техните делници и празници. Но най-голямо е присъствието на градския архитектурен пейзаж. Той 
винаги е бил извор за вдъхновение на поколения художници, като се започне от пионерите основа-
тели: Васил Стефанов–Чилито, Димитър Радойков, Димитър Каракашев, Кирил Станчев, Атанас 
Михов и се мине през  прочутите майстори от т.нар. „русенска школа” – от 50 – 80-те години: 
Димитър Хинков,  Марко Монев, Ради Неделчев, Петър Попов, Цветко Цветков, Стефан Кацаров, 
за да се стигне до по-младите от тях, но вече отдавна утвърдени: Виолета Радкова, Василка  Мо-
нева, Николай Караджов, Пламен Монев, Антони Софев. 

Огнян Стамболиев

БИСеРа въЛева / оРЛИН двоРяНов
Картините от изложбата „Стена/Градини” на изтъкнатите художници Бисера Вълева и Орлин 

Дворянов са обединени под знака на носталгията и  жизнерадостта – две чувства колкото дели-
катни, толкова и дълбоки, две емоции, които едва ли са подминали някого от присъстващите тук 
в един или друг момент от неговия живот. Затова съм сигурен, че никой от нас не би могъл да 
остане безпристрастен към живописните послания на тази колекция. 

Носталгичната линия и творческото й представяне от двамата автори е различна и същевре-
менно обща и представлява особено ценната страна на изложбата.

изкуство,  думи
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Независимо какво конкретно рисува художникът, той винаги го заселва и със себе си, със собст-
вените си представи и утопии. Невъзможността на тяхното съществуване извън картините ги 
превръща в съкровени, а от там – във възвишени духовни пространства. Те предизвикват нос-
талгични рефлексии в зрителя – носталгия по един желан, въображаем и по-съвършен свят, който 
може да бъде  намерен само в творчеството и който никога не може да бъде изгубен, след като 
е намерен.

При Орлин Дворянов носталгията е едно завръщане след дълго пътуване. Той е известен като 
един от най-изявените новатори и лидери в областта на концептуалната линия в новото бъл-
гарско изкуство след промените. Неговият принос за осъвременяването на родната култура и 
представянето му в различни международни форуми, в легитимирането и преподаването му на 
университетско ниво го изведоха съвсем естествено до позицията да бъде първи доцент в Бълга-
рия по „теория на художествения образ”, „акции и инсталации”, „хепънинг и пърформанс”.

Същият този изтъкнат преподавател и авангарден художник е нарисувал картините, пред кои-
то стоим сега и които представляват завръщане в началото на творческия му път. Във време-
то, когато рисуваше с четки и бои, когато цветовете бяха по-свежи и интензивни, светлината 
– по-ярка и топла, смехът – по-искрен и свеж, когато всичко беше по-младо и красиво, мечтите 
и копнежите – безкрайно оптимистични, а светът бе по-нежен, по-щедър и мил. Може би пътува-
нето назад във времето носи известна доза тъга и елегичност, но в същото време то откроява 
отчетливо помъдряването и зрелостта на сегашните творби, тяхната изчистена естетическа 
позиция и ясна концепция, премерената точност, лаконичност и разнообразие на тематичното 
и образно послание.

Различно е разбирането за носталгията при Бисера Вълева. Нейните картини представляват  
своеобразно пътешествие във времето по начин близък до публикувания през 1863 г. известен оч-
ерк на Достоевски със забележителното заглавие „Зимни бележки за летни впечатления”. За разлика 
от пост-пътеписните разсъждения и анализи на писателя, художничката разкрива живописните 
интерпретации на свои визуални спомени от различни места в Европа, които е посетила преди. 
Разбира се, едва ли някой ще разпознае дали тези мимолетни 
живописни късове са от Париж или Виена, защото не това 
е целта им. Картините са по-скоро завръщане към самия 
себе си и собствените състояния и чувства, те са по-скоро 
вътрешно движение на духа във времето и пространство-
то, а носталгията се преобразява в извор на радост и вдъх-
новение.

Точно тук се появява втората линия в тази изложба. 
Произведенията на изкуството отразяват кътчета 

от обгръщащата ни действителност – природата, града 
или живота на хората. Жизнерадостта е резултат от ху-
дожествената проекция на простичкия, но безценен факт 
– действащия живот, класическия обект на живописта. Ра-
достта и насладата от реалния свят намират творческо 
отражение в представените тук картини в широк диапа-
зон от разнообразни цветови решения. Зрителят може да 
намери щастливо убежище в тези живописни творби, раз-
криващи не само реалността, но и поетично допълващи я с 
впечатления и видения, с енигматични мотиви и образи, или 
с по-абстрактни форми.

Искам да поздравя двамата автори за интересното твор-
ческо пътешествие, което предлагат, и бих искал да пожелая 
на изложбата: „На добър час!”.

проф. Олег Гочев

изкуство,  думи

Бисера Вълева – Лилии
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UnSeCUre_SPACe
пРоеКт На МИРеНа ЗЛатева И 
теодоР ЛИХо в ГаЛеРИя „аРоСИта”

Интересен проект може да се види през месец март в галерия „Аросита”. Изложбата е озагла-
вена „UNSECURE_SPACE или несигурно пространство”. Галерията е преаранжирана като зона,  на-
селена с особена артистична аура.  През погледа на двама добре познати, утвърдени художници 
„UNSECURE_SPACE” се реализира като  интересна тема, заредена  с мнoгoпосочни полета за артис-
тични въплъщения, дава повод за мечти и равносметка. Съпреживяването в изкуството,  магия-
та на създаването и претворяването, мястото на художника в общественото пространство се 
оказват едни от вечните, неподвластни на време и пространство теми. 

Проектът е замислен така, че всеки от двамата художници представя свой вариант „UNSECURE_
SPACE”. Проектът на Мирена Златева е „UNSECURE_SPACE или защитеното пространство в сте-
ната на мълчанието”, а Теодор Лихо представя „UNSECURE_SPACE  или за тревожността в нас и 
отсреща”.

Мирена Златева представя инсталация от обекти – малка пластика, медална скулптура и други 
„предмети от бита и от мечтите”. Те са поставени в кутийки за бижута и  са запечатани с паус 
в естествените ниши в една от стените на галерията, като са видими само през шпионки, спе-
циално изрязани в ограничаващия паус. Показателно за усещането от срещата със „защитеното 
пространство в стената на мълчанието”  е стихчето, видимо през един от отворите:  „Когато 
си на пътя си и си атакуван, когато знаеш, но не питаш, тогава скриваш душата си в кутийка за 
бижута... и смело поглеждаш през шпионката в мечтите си”. 

Проектът на Теодор Лихо  
„UNSECURE_SPACE  или за тревожност-
та в нас и отсреща” e обект от пов-
тарящи се елементи, образна лента и 
словесна плетеница. Акцентът е върху  
агресията около нас.

Най-точно е казаното от автора: 
„Агресивната тревожност ни ПРЕсре-

ща повсеместно.
От онлайн реалити до хорър фентъзи 

и крими сериал. 
Тази медийно моделирана пара-реал-

ност тори масовата тревожност еже-
дневно. Случайно ли?”

Проектът „UNSECURE_SPACE” заслу-
жава особено вниманието на цените-
лите на съвременно изкуство не само 
като начин за успешно преформати-
ране на едно добре познато галерий-
но пространство, а и най-вече като 
уникален модел за заявка, рефлексия и 
чувство за  лично артистично самосъх-
ранение.

Николай Маринов

изкуство,  думи

Мирена Златева – Шпионка
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ЦветНата паЛИтРа На
ХУдожНИКа петКо петКов

Две поредни изложби поста-
виха началото на тазгодишна-
та художествена деятелност 
на Представителството 
на СБХ - гр. Лом. Първо в Об-
щинска галерия „Поломие“, гр. 
Лом, а впоследствие и в га-
лерия „Савчеви“, гр. Оряхово, 
нашият колега Петко Петков 
представи своите последни 
постижения в областта на съ-
временната живопис.

Роден през 1958 г. в Лом, 
бъдещият художник започва 
творческия си път като уче-
ник в художествената гимна-
зия „Илия Петров“ в София. 
Като студент в НХА „Нико-
лай Павлович“ Петко Петков 
завършва специалност „Живо-
пис“ в първия випуск на проф. 
Иван Кирков. Негови творби 
са притежание на НХГ, СГХГ и 
някои частни колекции. Има 
многобройни участия в колек-
тивни творчески прояви и 
реализирани десет самостоя-
телни изложби. Член на СБХ и 
на Представителството на СБХ - гр. Лом. Живее и работи в гр. Варна.

Ярките, наситени с поетична експресия картини отразяват колкото познати, тривиални със-
тояния на човешката душевност, толкова и нескончаеми, интимни и енигматични от гледна точ-
ка на индивидуалните търсения. В сложния, изпълнен с въображение и трепет свят на художника 
непознатата, дълбоко съдържателна и магнетична страна на женската природа проектира ма-
гически нереални емоционални впечатления. Освободен от стилистически и тематични прист-
растия, Петко Петков разработва своите философско-приказни сюжети по начин, дълбоко личен, 
изстрадан и точно поради това те са  интригуващо запомнящи се. 

Странното очарование на неговите женски образи прониква до съзнанието, мислите и чувства-
та на зрителите, защото им напомнят за техните собствени мисли и чувства, страха от тайн-
ственото, но и вярата в бъдещето – такова, каквото всеки от нас създава в мечтите си. От 
игривото съчетание на огнено оранжево, бледорозово и лимоненожълто до охлаждащото спокой-
ствие на виолетово-сините нюанси, от високия релеф на плътните мазки до финеса на тънката 
четка, вътрешният творчески импулс на автора, лириката на чувствата и техническото май-
сторство се спояват в иносказателна идейно-естетическа и художествено издържана импресия.

Румяна Александрова

изкуство,  думи

Петко Петков – Варна /триптих/
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ИЗЛожБа СКУЛптУРа 
На ГеоРГИ даНЧев
СоФИЙСКа ФИЛХаРМоНИя

Прекрасно е, когато може да видиш пукването на пролетта, 
плода на обновяващите ветрове и духа на времето, матери-
ализирани във форма. Поредната изложба на скулптора Георги 
Данчев, която беше открита на 8 март, е събрала в себе си от 
всички тях по малко. Одушевила обновеното пространство на 
сградата на Софийска филхармония, тази изложба отваря вра-
тите към музикалните зали и високи художествени търсения, 
които изпълват творческия път на автора. 

Дългогодишната работа с материала, която личи в обигра-
ната форма, никога не е била достатъчна, за да вдъхне живот 
на една творба. Пластиките на Данчев носят именно онази виталност, която извършва тран-
сформацията от материал в произведение на изкуството. Кавалетният формат на показаните 
скулптури не само че не отнема от тяхното въздействие, а, напротив, засилва вниманието на 
зрителя към детайла, който виртуозно изгражда богатата палитра от образи. Разнообразието 
в сюжетен аспект е показателно за богатството на художествени идеи и доброто познаване на 
теми от автора. 

На фона на общата академична концепция от образи в настоящата изложба изпъква творбата 
„Огледалото”, която разчупва пространството и привидната последователност. Тя е отражение 
на всички нас към нас и на самата нея към нея. Тази биполярност на отражението, постигната 
посредством огромна вградена, огледална лупа, провокира и предизвиква разнопосочни размисли. 
Когато един автор успее да възпроизведе емоции, когато неговите произведения продължават да 
впечатляват, това не остава незабелязано. Георги Данчев успява да го постигне, посявайки нови 
смисли и чувства в зрителя. 

Настоящата изложба представя произведения, работени през последните няколко години, обе-
динени от художествения принцип на Георги Данчев за последователност в търсенето на индиви-
дуален пластичен изказ и изразено сюжетно разнообразие.

Ирина Дакова

ваСИЛ  въЛев  в 
ГаЛеРИя „ аСтРИ“

Тази  малка  камерна  изложба  отключва  огромно  пространство.  Завръща  ни  в  необятното,  
скрито,  съкровено,  интимно  пространство  на  родовата  памет,  към  това  най–скъпо,  което  
носим  в  спомена   за  предците,  за  майките,  топлата  земя.  Това  са  картини,  които  раздвиж-
ват  дълбоки  психологически  пластове, навлизат  в  архетипа  на  вечната  природа,  жена–майка.

Това  не  са  просто  пейзажи.  Те  са  емоционална  и  духовна  плът  на  художник,  чист  и  дълбок,  
топъл  и  човечен.  Зад  непретенциозните  мотиви  на  притихнало  село,  на  няколко  дървета  и  
прибиращите  се  от  паша  крави,  стои  духовното  измерение  на  дълбоко  съпричастие,  втъка-

изкуство,  думи

Георги Данчев – Жълта преса
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ване  в  естеството  и  феномена  на  живеенето  –  просто,  природно.  Стои  тиха  меланхолия,  
смирено,  топло  усещане  за  съществуване,  за  съдбовна  обвързаност  със  земя  и  род... Това  не  
е  само  носталгия  по  отминало  време,  а  търсене  на  духовна  и  морална  опора,  на  вяра  и  
истина,  търсене  на  корен,  за  да  познаем  отново  своята  човешка  природа.

Признавам,  говоря  пристрастно  и  с  патос  за  Васил.  Вярвам  му!... Бяхме  малки  деца,  когато  
Васил,  като  учител  в  Художествената  гимназия,  ни  хвана  за  ръка  и  ни  преведе  през  дверите  
на  изкуството.  Научи  ни  как  да  смесваме  боите,  как  да  контролираме  водата  в  акварела.  
Научи  ни  на  занаят  и  незнайно  как  на  морал  –  човешки  и  художнически.  Научи  ни  да  се  
трудим  и  да  обичаме.  Разбрахме какво  е  сложен  цвят  и  дълбок  тон,  как  живописната  тъкан  
носи  емоционално  внушение,  как  пластическото  трептене  се  превръща  в  душевно  вълнение,  
как  естетическото  се  превръща  в  етична  мярка  и  живот  в  истината.

Днес,  изгубени  и  безпътни,  се  завръщаме  при  теб.
Благодарим  ти,  Учителю!

Станислав  Памукчиев

изкуство,  думи

Васил Вълев – Селянки
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изкуство,  думи

Иван Кирков – Градът /лява страна, триптих/
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МУЗИКа И жИвопИС 
в РУСе

И тази година Мартенските музикални дни зарадваха меломанитe в Русе. 52-рото издание на 
този най-сериозен наш музикален форум събра за две седмици неколкостотин първостепенни музи-
канти от 12 страни за 21 концерта със симфонична, камерна и хорова музика и 2 интересни оперни 
премиери /модерната и ексцентрична „Нос” от Шостакович по Гогол и вълнуващата барокова 
драма „Коронацията на Попея” от Клаудио Монтеверди/.

Сред новите моменти тази година бе и премиерната изложба с конкурсен характер под надслов 
„Вход – Изход / Музика и живопис” в голямата галерия на „Борисова” 39, както и пърформансът 
„Джон Кейдж - 4,33” на Иван Иванов–Йоаний във фоайето галерия на обновеното Доходно здание. 
Организатор беше самата галерия /една от старите и водещи у нас/ с помощта на СБХ. Наисти-
на, музиката и живописта по странен и необясним начин вълнуват нашите чувства, отключват 
най-скритите струни в душата ни. Двете институции – СБХ и Община Русе, връчиха наградите 
си на авторите преди откриването на изложбата. С наградата на СБХ бе отличена картина на 
известния русенски живописец, представител на отдавна утвърдената „русенска школа”, Велимир 
Петров, един от ветераните в групата,  а наградата на Русенската община бе връчена на друг из-
явен автор, юбиляра Николай Караджов, който се представи с два великолепни майсторски  порт-
рета на жени–музикантки. Журито присъди още една специална награда на  младата художничка 
Таня Пасева. Трите наградени работи ще бъдат приети в новия  фонд на Русенската галерия под 
надслов „Музика”. 

Директорката на фестивала „Мартенски музикални дни” музиковедката Ива Чавдарова привет-
ства чудесната идея на членовете на дружеството на СБХ и на галерията, като подчерта, че тази 
уникална тематична  експозиция може да се определи като „чудесен пример за симбиоза между 
музика и живопис именно тук, в Русе, града на музиката и живописта”. 

Председателят на Съюза Любен Генов, който бе член на журито,  не успя лично да присъства на 
откриването, но изпрати сърдечно приветствено писмо, като даде изключително висока оценка 
на изложбата, плод на усилията на 26 изявени русенски творци от няколко поколения, вдъхновени 
от музиката на музата Евтерпа. Сред тях личаха имената на освен вече споменатите и на Василка 
Монева, Николай Русчуклиев, Даниел Дянков, Роберто Андреев,  Виржиния Пенчева, Пламен Монев, 
Виолета Радкова, Георги Пасев, Николай Бузов, Кирил Герасимов и др. 

И може да се каже, че целта на изложбата е напълно постигната. В тези повече от 60 живопис-
ни платна, графики и малки пластики авторите са открили тъкмо онези, търсени от тях звуци, 
с които да построят  хармоничните акорди на своите послания. С боите и платното да изваят 
живописната мелодия на рисунъка...

Огнян Стамболиев
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хроника

Изложбата на Михаил Лалов „Сътворение-
то” беше организирана съвместно от Съюза 
на българските художници, театър „Българ-
ска армия” и кмета на София и се откри ед-
новременно на три места: в галериите „Райко 
Алексиев” и „Париж Москва” и фоайето на 
ТБА на 5 март. В галерия „Райко Алексиев” 
авторът подреди голямоформатни монумен-
тални творби, правени през периода от 1992 
до 2012 година. Произведенията са внима-
телно селектирани според темата, но излож-
бата не цели ретроспекция.
Изборът му на тези три локации едва ли е 
случаен – всички те се намират на ул. „Раков-
ски”. Афинитетът му към театъра може лесно 
да се обясни с неговата биография – работил 
е като художник декоратор на театри в Пле-
вен, Добрич, Разград, Ловеч и Габрово. Него-
ви творби са притежание на Националната 
галерия, СГХГ, както и на много градски, част-
ни галерии и колекции у нас и в чужбина. 
Изложбата продължи до 20 март.

Михаил Лалов - даная

Иванка Рашкова откри своя самостоятелна 
юбилейна изложба – живопис на 3-тия етаж 
на галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6. За-
вършва Художествената академия в София 
през 1955 г. при Илия Бешков. Занимава се 
с илюстрация и оформление на книгата, както 
и с проектиране на текстил. Работила е като 

главен художник към леката промишленост 
от 1956 до 1983 г. Вдъхновява се от природа-
та, рисува натюрморти, пейзажи, фигурални 
композиции. Изложбата се откри на 22 март 
и ще продължи до 12 април. 

Иванка Рашкова - Ковачевци

весела Златанова–тасева откри своя самос-
тоятелна юбилейна изложба – живопис на 
3-тия етаж на галерията на СБХ на ул. „Шип-
ка” 6. Художничката завършва живопис през 
1964 г. в Художествената академия при проф. 
Панайот Панайотов. Занимава се с реставра-
ция и взима участие в различни екипи за кон-
сервиране и реставриране на паметници на 
културата у нас и в чужбина. Като живописец 
участва в много общи изложби, реализира и 
няколко самостоятелни. Работи в различни 
техники – маслена живопис, акварел, пастел, 
графика. Изложбата се откри на 22 март и ще 
продължи до 12 април. 

весела Златанова–тасева - Натюрморт
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хроника
На 16 март Софийската градска художест-
вена галерия представи ретроспективна из-
ложба на тома трифоновски по повод 75 
години от рождението му. В изложбата са 
представени картини на СГХГ, НХГ, художест-
вените галерии в Плевен, Сливен, Смолян, 
Димитровград, Враца и частни колекции. Из-
ложбата може да бъде видяна до 15 април.

Изложбата „пътища” на Николай Русчукли-
ев се състоя от 8 до 26 март на 4-тия етаж 
в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6. В нея 
авторът представи 65 живописни творби, 
правени през последните три години. Рабо-
тите са в различни жанрове – от пейзажи до 
автопортрети. Авторът сподели, че те засягат 
философската тематика за пътя в човека и 
извън него, но можем спокойно да добавим – 
за пътищата, по които вървим, и за правото 
ни на избор, за  тези, които ни отвеждат към 
определени хора или ни отдалечават от тях...
Професор Николай Русчуклиев дълги години 
е преподавател по живопис във Великотър-
новския университет. Негови творби прите-
жават Националната художествена галерия, 
галериите във Велико Търново, Видин, Ка-
варна, Враца, Белоградчик, Русе, Севлиево, 
Добрич. Освен откупки значителна част от 
тях са и негови лични дарения, правени през 
годините. 

7

Николай Русчуклиев - автопортрет

В галерия „Академия” от 13 до 30 март беше 
представена изложба „Човекът. Реката” – жи-
вопис на художници от крайдунавските страни.

Красимир яков е един от няколкото бъл-
гарски автори, избрани да участват в Петия 
международен скулптурен симпозиум „Есен-
та. Вдъхновение. Пенза 2012”, Русия, който 
ще се проведе от 15 август до 10 септември. 
Скулпторът е селектиран за секция „Бронз” с 
творбата „Молитва”. 

В няколкото самостоятелни изложби напо-
следък Лили Балева показва живопис, коя-
то говори за нейните разностранни интереси. 
Основният проблем все пак остава живо-
писната текстура. Тук би могло да се говори 
както за експерименталната стойност на тех-
никата, така и за връзката й с традициите. В 
случая става дума за абстрактния, условен 
фон, върху който изпъкват фигури с алюзия 
от природата. 
Лили Балева е художник преди всичко на 
интуицията. Противоречието между нейната 
чувствителност и рационалността на сюжети-
те й помага да постигне драматичния смисъл 
на живописта. На базата на наблюденията 
върху авторката от последните години може 
да се направи извод, че художничката кон-
кретизира и стабилизира своя личен стил. 

Димитър Грозданов

На 13 март Софийската градска художест-
вена галерия представи изложбата COMMOn 
HIStOrY And ItS PrIVAte StOrIeS (ИСто-
РИя и ИСтоРИИ). Изложбата е изградена на 
база на колекцията на MUSA и с помощта на 
Културния отдел на град Виена. Куратори са 
Яра Бубнова и Роланд Финк, а изложбата ще 
продължи до 15 април.

„Защо дюшан? от обекта до музея и назад 
(125 години)” е кураторски проект на Мария 
Василева, представен в САМСИ, София, от 8 
март до 1 април. В него взеха участие 25 ав-
тори с над 40 работи.
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От изложбата „SECOND LIFE“
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in memoriam

МИНЧо ИваНов /1947 – 2011/  
Измина една година от смърта на нашия колега Минчо Иванов /1947 – 2011/, член на сек-

ция „Карикатура” към СБХ.

НИКоЛаЙ тРУФешев /1917 – 2012/
Един от най-изтъкнатите специалисти в областта на изкуствознанието, дългогодишен 

научен сътрудник в Института за изобразителни изкуства към БАН. Публикува над 1000 ста-
тии, рецензии, студии и критични материали в ежедневния и специализиран печат, както 
и в сборниците на секция „Градоустройство и архитектура” към БАН.

Работи като отговорен секретар на „Енциклопедия на изобразителните изкуства в Бъл-
гария”. Автор на много книги и монографии, като „Паметникът на Освободителите” (1964), 
„Ново българско монументално изкуство” и „Каменна пластика на Първата българска държа-
ва” (1973). Но най-значимият му труд остава „Монументалните изкуства и архитектурата 
в България”, за която е удостоен с „Наградата на София” през 1969 г.

Вълнува се от проблема за синтеза на архитектурата с монументалните и приложни 
изкуства.

Награден е с орден „Кирил и Методий” I степен.

петКо ГЮдЮЛев /1942 – 2012/
Работи в областта на приложната графика, плаката, запазената марка, шрифта, прави 

също и рекламни материали, опаковки, значки и медали. Завършил Московския институт за 
приложни изкуства „Строганов”, след което продължава да специализира в различни изда-
телства в Москва. Участва в много общи изложби у нас и в Русия, Полша, Чехия, Куба, Монго-
лия, Румъния, Финландия, Холандия, Франция и други. 


