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Решения и въпроси, обсъждани от ИБ и УС на СБХ от 28.03. до 3.05.2012
1. Информация за председателите на представителствата, за секретарите на секциите,
както и за членовете на УС относно водените от ръководството на СБХ преговори за придобиване на собствеността на сградата на „Шипка” 6.
2. Беше дадена информация за състоянието на „СБХ Кариера” АД. След неколкомесечни
усилия на Стопанския съвет и ИБ беше сменен бордa на директорите на „СБХ Кариера” АД.
Смисълът и ефектът от тази смяна е управление на имота изцяло от СБХ и постъпване на
наемите в касата на Съюза.
3. Вследствие на взетото от СБХ отношение относно нерегламентирани намеси в катералния храм „Св. Великомъченица Марина” в Пловдив Министерство на културата е извършило проверка и са предприети действия от Върховна касационна прокуратура.
4. От името на СБХ беше изпратено писмо към Министерство на културата във връзка
с проект за паметник на Васил Левски, който да се извисява на границата ни с Гърция и
Турция. СБХ изрази ясно становище относно реда за създаването на подобни монументи,
както и относно техните пластически качества. Не на последно място се обърна внимание
върху неприемливия политически аспект на подобно начинание.
5. СБХ потвърди своето партньорство в провеждането на биенале на визуалните изкуства „Август в изкуството” в град Варна. Куратор на това издание е Димитър Грозданов.
6. Предприети са действия по ремонта на творческите бази в Балчик, Вършец, Боженци
и Велико Търново.
7. Предвид скорошното стартиране на новия сайт на СБХ всички членове ще имат право
да се представят в него с портфолио по образец. Стандартният пакет включва 3 репродукции и творческа биография. Той е безплатен. Разширеният пакет ще включва до 10 репродукции и творческа биография и ще струва 25 лв. С подробностите ще бъдете запознати в
следващия брой на бюлетина.
8. ИБ направи предложение до Министерство на културата за удостояване с наградата
за 24 май на художниците Василка Монева и Йордан Кацамунски.
9. За живописния пленер в с. Илинденци бяха определени следните колеги: Дона Неделчева, Силвия Топалова, Мирослава Захариева, Юлиана Текова, Антон Гошев, Светослав
Недев, Иван Обретенов.
10. Бяха определени журита с участие на СБХ за традиционните изложби на община
„Изгрев”, национална изложба на учителите художници във Велико Търново и национална
изложба „Земята на Ботев” - Враца.
11. Разглеждани са искания на представителства в Лом и Разград.
12. СБХ ще спонсорира международен симпозиум, организиран от група „Дупини”.
13. След проведен конкурс е избран и назначен нов електротехник на СБХ.
14. Беше отдадена под наем част от апартамента на ул. „Шипка” 18 на фирма „Комарт”
ЕООД с управител Десислава Монева.
15. Сменена е охраната на имота на СБХ в Илиянци.
В следващия бюлетин ще постъпи по-подробна информация относно дейността на
Стопанския съвет като отчет на едногодишната му дейност.
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ИДЕЯ ЗА ДОМ
Съюзът на българските художници 80 години по-късно
Време: ноември/декември 2012
Място: четирите изложбени зали на СБХ – „Шипка“ 6, галерия „Райко Алексиев”, галерия
„София-прес”, галерия „Дебют”, галерия „Индустриална”, галерия „Академия”, галерия „Юзина“, VIVACOM ART HALL ( Телефонната палата), галерия „Средец”.
Идея: „Идея за дом“ е проект с продължение, който има за цел периодично да представя по един съвременен начин разнообразната художествена продукция на най-голямата
творческа организация в България – Съюза на българските художници. Идеята е постиженията на автори от всички поколения в различни сфери на изкуството да бъдат показани
на публиката по начин, който най-добре да разкрие техния потенциал.
Първото издание на проекта е посветено на 80 години от обединяването на няколко
сдружения в Съюз на дружествата на художниците в България. То иска да подчертае
смисъла на организацията като дом на творчески експерименти, колегиална конкуренция
и динамично общуване. Позитивният дух на общото живеене в голямата творческа къща е
подлаган на много изпитания, но оцелява през годините.
Днес искаме да направим разрез на този дом, да надникнем в различните етажи и да
представим пред обществото една моментна снимка на неговите обитатели, такива, каквито
са те сега.
Представяме си отделните пространства като елементите, без които изграждането на
обща къща и общ живот е невъзможно.
Реализация: Всяка тема ще бъде развита в отделно изложбено пространство от куратор/кураторски екип. Той ще има свободата да включва в избора си автори, работещи с
различни изразни средства. Така границите между видове и жанрове ще бъдат преодолени и идеите ще получат най-точното си изразяване. За някои от проектите може да се
кандидатства и свободно (извън твърдата квота автори на самия куратор), като за целта
желаещите ще трябва да се свържат директно със селекционера и екипа му. Други са
„затворени”, т.е. подборът на автори се осъществява по кураторски принцип.
Потенциал: Проектът се опитва да намери баланс между голямото разнообразие от
„изящни“ и „приложни“ изкуства, като им предоставя възможност да се представят заедно.
Той въвежда доказалата своя потенциал практика на кураторските изложби. Крайният
резултат ще разчита на конкуренцията между отделните екипи и изложби, което със сигурност е ползотворно. Изборът на най-добрите специалисти за позициите на куратори ще
бъде гаранция за качество, съвременност и комуникативност на проекта.
Концепцията на „Идея за дом. Съюзът на българските художници 80 години по-късно”
е по идея на Мария Василева.
Представяме Ви анотациите на проектите, в които всеки куратор е изложил накратко своята идея и е фиксирал принципа на подбор на участниците – дали проектът е
затворен, или може да се кандидатства свободно по него, какви са крайните срокове
за това и как се подават портфолиата. >
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КАМЪК И ДЪРВО
Изложба по проект „Идея за дом”
Шипка 6, първи етаж
куратор: Иво Бистрички
Началото като:
- основа, подпора, база, скеле, конструкция
- дъно, корен, темел, фундамент, пиедестал
- схема, скица, чертеж, проект, диаграма
- материал, структура, плоскост, строеж
- позиция, положение, принцип, план
- хрумване, намерение, идея, концепция
- рисунка, канава, камък, дърво
Затворен проект. Изложбата ще представи автори, които боравят с минимални и ясни
изразни средства в различни медии и посоки. Произведения с изчистена форма, цвят и
повърхност, точни и конкретни като характер и структура.
ВОДА И СВЕТЛИНА
Изложба по проект „Идея за дом”
Шипка 6, втори етаж
куратори: Олимпия Николова, Андрей Даниел
Вода и светлина! Тук, на планетата Земя, те са основополагащи елементи. Те раждат
живота и символизират живота. Неуловими и подвижни, изменчиви и вечни, те се доказват взаимно. Светлината, идваща отгоре, и водата, напълнила всичко отдолу – естествени
метафори на Създателя и неговото огледало. Онзи суетен създател, който има нужда да
се огледа, и онова огледало – живо и своенравно, което отразява неочакваните му превъплъщения. Прекрасни са следите от сблъсъка или игрите на тези стихии. Цялата безкрайна
гама от състояния – от райска безметежност до апокалиптична безнадеждност – това е
пространството на тази двойка.
Кураторите на този проект имат намерение да включат определен брой емблематични
автори и картини от историята на българската живопис, създавайки база и ориентир за
съвременните автори и зрители към темата. Разбира се, поканените автори би трябвало да
изпълват широка палитра от видове, жанрове, материали и възгледи, които българският
художник може да си представи или да създаде днес.
Надяваме се и силно залагаме на съвременното усещане и интелигентност на поканените колеги, на тяхното чувство за хумор и неуморна креативност, на широката им култура и
богати асоциации, на високия им професионализъм и владеене на разнообразните изразни
средства – и всичко това в името на създаването на нови творби за тази изложба, което
значи и за съвременното българско изкуство!
Затворен проект.
ОГЪН
Изложба по проект „Идея за дом”
Шипка 6, трети етаж
куратор: Станислав Памукчиев
„Огън” е проект, който представя автори и произведения, интерпретиращи в широк диапазон богатството и дълбочината на темата – от физическите до метафизичните и духовни
измерения на феномена. „Живата сила”, която създава, осветява, озарява, пречиства, но и
изгаря, поглъща, изпепелява.
Огънят със съдържанието на божествения, слънчев, изначално творящ аспект. Небес-

04
СБХ бюлетин брой

04/2012

съ общ е ния
ният и адски огън, в библейската екстатичност и есхатологично упование. В мистерийните обредно-ритуални символизации на пречистващия пламък, медиатор между телесно
и духовно. В алхимичното тайнство – opus на преобразуваща инициационна сила, която
променя и постига други онтологични измерения.
Огънят в психологическите бездни на изгарящите страсти, човешко страдание, болка,
грях или на вътрешното духовно озарение, сублимация и креативност. В мито-поетичен,
сакрален аспект на проникване в дълбинни психологически пространства, архетипи, родова памет, споменът за пещта, горнилото, светликът.
Проектът събира в едно пространство автори от различни поколения, творци със значимо присъствие в съвременната българска култура, както и млади, активно търсещи
художници. Параметрите на изложбеното пространство не дават възможност за изчерпателно разкриване на тематиката, както и безкрайния диапазон от пластически средства
за нейното изразяване. Представени са творчески индивидуалности с характерни, ясни
артикулации на темата. По условие на обединяващия проект „Идея за дом” са селектирани
художници от различни родове изкуства, като е потърсена връзка и баланс между богатството от материали, техники и концептуални подходи в творческите решения.
Затворен проект.
ХЛЯБ
Изложба по проект „Идея за дом”
Шипка 6, четвърти етаж
куратор: Весела Радоева
Никой не е по-голям от хляба. Свещен символ и прехрана, молитва за насъщния и знак
на уважение към желан гост, той съпровожда човека от раждането до края на земния му
път, в делник и празник. Прекланяме се пред него, наричаме го метафорично сладък, горчив, честен, топъл, мек, корав, сух, черен… Ритуалната погача се украсява със символите
на слънцето и плодородието.
Още от древни времена белият пшеничен хляб бил привилегия на знатните и богати, а
простолюдието се хранело с хляб от овес, просо, ръж и ечемик, дори от жълъди. В Античен
Рим за роб, който умее да прави хляб, плащали 100 000 сестерции, за гладиатор – едва
10-12 000. Във Византия освобождавали от данъци пекарите, но за лош хляб ги наказвали
публично и дори ги прогонвали от селището.
Даваме с радост хляб в ръцете на децата ни и в прекия, и в преносния смисъл. Друго е
чувството, когато ни се налага да късаме от залъка си.
Хляб има за всеки от нас. Художници ни предлагат своите уникални „рецепти”.
Очаквам предложения до 15 юни т.г. на имейл адрес: verad@gbg.bg
ЛЮБОВ
Изложба по проект „Идея за дом”
галерия „Райко Алексиев”
куратор: Мария Василева
В рамките на проекта „Идея за дом“ темата за любовта има ключово място и в известен
смисъл е обединяващ елемент между физическите измерения и духовните проекции. Сама
по себе си тя включва много различни аспекти и нюанси – любовта към най-близките,
към роднините, към домашните любимци, към родината, към политиците и поп звездите.
Всичко това се преплита в реалността на общия живот – понякога хармонично, друг път
драматично. Любов също са и сексуалните взаимоотношения и техните турболенции във
времето. Чувството може да бъде чисто и нежно, но и грозно и обсебващо. Любовта може
и да отсъства, да бъде един вечен стремеж и очакване, което е също сериозен проблем
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за дискусия.
Изложбата ще включва художници от различни поколения, работещи с различни изразни
средства – живопис, графика, рисунка, скулптура, обект, видео, инсталация и др.
Предложения се приемат до 15 юни на имейл адрес: maria_vassileva@yahoo.com
БИБЛИОТЕКА (Сили на анонимност)
Изложба по проект „Идея за дом”
галерии „София прес” и „Дебют”
куратор: Петер Цанев
Категориите, имената и представите, които изкуството обитава днес са анонимни структури. Новите руини са изоставени аватари. Това са неосъществени проекти за нови личности. Или по-скоро желания и емоции без свои личности. Новите руини са архиви на анонимното бъзсъзнание. Това са институционализирани пространства и човешки интериори,
които са недостъпни за живеене.
Психологията е свикнала да описва модерните и постмодерни руини като „пространства
на травмата”, но днес се натъкваме на руини, които нямат спомени за болка. Това са новите
неиндивидуализирани пространства между човека и неговата среда. Това са свръхпразни
пространства. Те не са в нашето тяло или въображение, те са в неутрални капсули от
непреживяна информация. Те са нашите неизследвани човешки потенциали, които сега са
архив на всички възможни последици.
В този проект са поканени изявени художници, които участват скрити в ролята на други
художници или позволят на други да режисират тяхната самоличност. Авторите, които
участват, не са изкушени от загуба на самоличност или от желание да експериментират
с форми на автодеструктивност. Авторите, поканени в проекта „ Сили на анонимност”, изследват творческите потенциали, по които днес изкуството се опитва да открие и задвижи
своите най-силови линии на автономност.
Затворен проект.
РАБОТИЛНИЦА
Изложба по проект „Идея за дом”
галерия „Индустриална 11”
куратор: Филип Зидаров
Кандидатстването за участие в проекта е отворено, като условието е създадаване или
показване за първи път на творби, третиращи различни аспекти на кинетичното изкуство.
Това могат да бъдат произведения със собствена механика или такава, провокирана от
въздействие от страна на публиката; реална, виртуална или имагинерна – с възможност
за видео или медиа-арт и други варианти на работа с движещ се образ.
Селектирането на участието и начинът на решение на експозицията в пространството на
галерията ще бъдат направени от куратора на проекта.
Техническото изпълнение на участващите в експозицията проекти и произведения се
финансира от авторите им.
Първа фаза на кандидатстване: Заявка с портфолио, представени в СБХ при координатора на проекта Димитър Грозданов до 1 юли 2012.
Втора фаза за оставащите на шортлист: лична среща с куратора за обсъждане на
конкретните лични проекти – до 1 август 2012.
За контакти: philipzidarov@hotmail.com
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ИГРАЧКИ
Изложба по проект „Идея за дом”
галерия „Академия”
куратор: Божидар Бояджиев
„Играчката е основно философско нещо, откакто човек съществува. И колкото и странно да звучи, видовете играчки определят съдбите ни и нашите способности.” – казва
Веселин Бешевлиев, шеф на магазин и сайт за продажба на радиоуправляеми играчки
zigifly.com.
игра
Играта е физическа или интелектуална форма на организирана по някакви правила социална или индивидуална дейност. Този вид занимание съществува от дълбока древност
и се осъществява заради забавление, отмора, закаляване на тялото или упражняване на
умствените способности с познавателна цел, печелене на пари посредством залози или за
сплотяване на дадена общност.
Играта е:
1. Занимание за развлечение, забавление, веселба, удоволствие
2. Спортно занимание с определени правила, състезание
3. Комплекс от предмети, съоръжения, правила и процеси за постигане на измама, лъжа,
илюзия, шега, закачка, задявка, лудуване
4. Театрално или филмово изпълнение
5. Съвкупност от действия, замислени със свое развитие и цели (в политическите, икономическите, в човешките отношения). Всички политици са замесени в някакви игри.
6. Спекулация с думи, каламбур
7. Изкуство
„Опитите да се разглежда играта като форма на взаимоотношение между човека и околната среда я поставят в основата на йерархията на човешките дейности.
Мястото на играта в живота на човека се определя от подражателното му отношение
към действителността, което на свой ред зависи от специфичното за всяка възраст „вграждане” на личността в системата на обществените отношения.
Своеобразието на играта произтича от игровите мотиви и цели, които се съдържат в самия игрови процес, докато при всяка друга дейност мотивировката е свързана с резултата.
С други думи, човек играе заради самата игра, без да се интересува от резултата. Радостта
от играта се крие във възможността не само да се опознава светът, но и да се „изменя”.
Следователно чрез играта се отразява действителността по пътя на нейното „активно преобразуване”, което води до неочакваното за непросветения съчетание между реалност и
измислица.
Непосредствено свързан със специфичната характеристика на играта е въпросът за
социалния характер на нейния произход, съдържание, мотивировка и структура.
Социалният произход и съдържание на играта пораждат сложната й социална структура, изразяваща се в система от взаимни връзки и отношения. Тяхното създаване, функциониране и изменение е свързано с битието на човека.
Играчките са средства, необходими за разгръщане на игровия процес.
Следователно целта, задачите, условията и средствата пораждат процеса на дейността, в
който се осъществява изявата на играчите, упражняват се и се развиват психични процеси
и свойства.
Субективният план на игровата дейност придполага социално-психичен комплекс със
сложен състав: интелектуални компоненти, овладени нравствени норми и социални роли,
равнище на емоционално-афективния план в личността, оценъчни отношения, волева, поведенческа регулация и др.” (Снежанка Лунгова, експерт-психолог)
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Тези цитирани от специализираната литература по темата разсъждения върху играта
и играчките рамкират в известна степен проблематиката, от която ще се интересува проектът „Играчки”. Ще се търсят автори и творби с отношение към гореказаното. Игровият
характер на изпълнението на проекта предполага отворени възможности за импровизация
до последните моменти на завършването му.
Затворен проект.
БУДОАР (ЕДИН НОВ БУДОАР)
Изложба по проект „Идея за дом”
галерия „Юзина”
куратори: Мариела Гемишева, Димитър Делчев
Представлява „стилизиран“ дамски будоар /селекция работи на автори МЪЖЕ, специално произведени за проекта/ с основни елементи от деформирани будоарни аксесоари,
представящи „фетишизираното женско начало“ без личност. Проектът поставя основни въпроси към конюнктурния статус-фетиш като преповтаряна ценност и неговото коментиране, травестиране в различност, която носи елементите на FASHION & FETISH.
Проектът се осъществява в сътрудничество с членове на FAC/Fashion Art Center/
Mariela Gemisheva.
„Етикетите”, поставени върху обектите аксесоари с надпис FAC, могат да се тълкуват не само като „Fashion Art Center”, като „Frequently Ask Question” или като друга
популярна английска дума, започваща с F.”
/цитат от публикация на Василена Мирчева в списание ЛИК от м. октомври 2010/
Проектът е кураторски с поканени автори.
КОМУНИКАЦИИ
Изложба по проект „Идея за дом”
галерия „Vivacom Art Hall”
куратор: Йово Панчев
Селекцията за изложбата „Комуникации” ще се развие по няколко паралелни линии.
- Тя ще се опита да разкрие различните художествени стратегии в комуникирането на
послания или засягането на необозримите диалекти в „езика на изкуството”;
- Изложбата ще представи връзки (в смисъла на комуникации, но и провали в комуникацията) между поколения автори и жанрове, като се опитва въпреки това да спази
приличен вид;
- Селекцията ще е аргументирана на база отношението и интерпретациите на авторите
към темата формално, семантично, документално, психологическo... и т.н.
Поканата за работи в темата „Комуникации” и подтеми (ако е необходимо допълнително
насочване): езици, поколения, ресурси е напълно отворена за автори (членове или не на
СБХ).
При селекцията ще се отчита и характерът на залата / изложбеното пространство и
неговите технически възможности.
За повече информация и изпращане на портфолиа до 30 септември: yovopanchev@gmail.com
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
месец май 2012 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Юбилейна изложба „Пластове” на 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 в гр. Троян” – ет. 2
15 – 30 май
откриване – 15 май, 18 часа
„Светлина и движение” – юбилейна изложба на Лили Димкова – ет. 3
29 май – 17 юни
откриване – 29 май, 18 часа
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ” – УЛ. „РАКОВСКИ” 125
Юбилейна изложба на Александър Дяков
15 май – 5 юни
откриване – 15 май, 18.30 часа
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА СОФИЯ ПРЕС, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба на Мария Ева Бичакджиян
2 – 16 май
откриване – 2 май, 18 – 20 часа
Изложба на Гергана Аначкова
17 – 30 май
откриване – 17 май, 18 – 20 часа
Предстоящи изложби - месец юни 2012 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Международна изложба на Фотографската академия –
„Портретът от вчера и днес” – ет. 4
1 – 18 юни
откриване – 1 юни, 18.30 часа
Изложба на Иван Веселинов – ет. 2
6 – 19 юни
откриване – 6 юни, 18 часа
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Sofia Underground - 2012
ОБОСНОВАНИ ДЕЙСТВИЯ
в памет на Руен Руенов
19 май, галерия на СБХ, ул „Шипка” 6
Концепцията „Обосновани действия” е своеобразен манифест за значението и силата
на изкуството. Този текст е заложен в селекцията и организацията на основната част
от фестивала – серия пърформанси в рамките на „Нощта на музеите и галериите” (19
май) в сградата на СБХ на „Шипка” 6.
По всичко изглежда, че културната ситуация, която рамкира художествения живот и
възможността за артистични практики, е безпрецедентно лоша дори и на фона на наймрачните години на безкрайния преход. И това едва ли се дължи на влошените икономически условия и финансовата криза, колкото и липсата на нормално финансиране на
културата да е крайно негативен фактор. Днешната културна ситуация, която рамкира
регионалната сцена, е акумулиран резултат, следствие на продължил много дълъг период
на безотговорност на всички обществени нива, включително и на това, което наричаме
„гилдия” в областта на визуалните изкуства.
Сега без особени усилия можем да констатираме общата картина, достатъчно известна
на всички чувствителни и осъзнати: крайно вял, безинтересен и унизително провинциален
художествен живот за страна членка на ЕС; позорно състояние на музейната, галерийната
и критическата мрежа – няма музей на съвременното изкуство, няма достатъчно адекватни галерии, няма специализирано списание за изкуство, оперативната критика никога не
е била в по-жалък вид. Към това добавяме: институционален фалш; лишени от всякакво
съдържание държавни, административни и образователни структури в областта на визуалните изкуства; измислен и концептуално-анахроничен „нов елит”; абсурдна система за
финансиране; прогонване в емиграция на поколения съвременни художници, изтичане на
мозъци, изливане на артистична енергия в нищото; тържество на конформизма, лайф стайл
поведението, парвенющината и т.н., заменили комсомолската безотговорност, идеологията
и т.н. В резултат на всичко това може да се каже следното:
– съвременното българско изкуство е не по-малко провинциално и безлично, отколкото
го характеризираха параметрите на регионалната ни сцена преди 1989 г.;
– липсват алтернативи и е „бетонирана” очевидна институционално-бюрократична рамка-статукво, която препятства възникването на алтернативи в обозримо бъдеще;
– за авторите, които сега започват, липсва всякаква перспектива и смисъл от занимания
със съвременно изкуство извън конформистките дадености.
Програма пърформанси
17.00 ч. – Венелина Петкова – интервенции в публично пространство пред СБХ
17.30 ч. – Георги Георгиев – „Китайската културна инвазия” – процес – ет. 2
18.00 ч. – откриване на експозицията на ет. 1 с пърформанс на Продан Марков
18.30 ч. – Янко Велков – Янеца – „Пост” – процес – ет. 1
19.00 ч. – Георги Ямалиев – ет. 3
19.30 ч. – Добромир Иван и Георги Ружев – процес
20.00 ч – Ongoing project (Германия) – ет. 3
20.45 ч. – Валентина Траянова и Антони Дюфо (Франция) – ет. 3
21.30 ч. – Ясен Атанасов, Кристин Димитрова и Тома Марков – тераса и вход на СБХ
22.30 ч. – Джони Аморе / Ирине Паскуал (Германия) – ет. 3
23.00 ч. – Орлин Дворянов – ет. 3
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23.30
24.00
00.30
01.30

ч.
ч.
ч.
ч.

–
–
–
–

Аня Ибш (Германия) „Santa Anjia” – ет. 3
Пророците (реж. Веселин Димов, видео Евгения Сърбева) – ет. 4
Unknown Pleasures – ет. 3
dkstrkt - ет. 3

Нерегламентирани акции, пърформанси, интеревенции и присъствия: Ана Саласар,
Габриела Петрова, Добромир Иван и Георги Ружев, Емил Стефанов-емикеланджело, Ив Русева с Гарет Люински, Леда Екимова и нейният ансамбъл, Орлин Дворянов, Петер Цанев,
Расим, Продан Марков и др.
Видео, обекти и инсталации от: Blood Becomes Water, Алекс Ангелов и Станимир Генов,
Александър Вълчев, Бобо Сергинов, Богдан Александров, Боряна Росса, Венцислав Занков,
Вито Валентинов, Дан Тенев, Джони Аморе, Димитър Грозданов, Добромир Иван, д-р Гатев,
Елена Иванова, Иван Мудов, Иво Димчев, Искра Петкова и Стела Василева, Камен Старчев,
Красимир Терзиев, Леда Екимова, Лора Димова, Лора Пърмакова, Милко Павлов, Мира Янкова, Ния Пушкарова, Петер Цанев, Пламен Тодоров, Продан Марков, Расим, Росица Гецова,
Свилен Стефанов, Симо Саки Сааркоски (Финландия) / Messianic Research Centre for Visual
Ethics, Тед Ефремофф (САЩ), Цветан Кръстев, Янко Велков–Янеца
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Памукчиев
- новият арт център „Юго Вутен“
2012
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СИМПОЗИУМ „ЯСНА ПОЛЯНА” 2012
От 12 до 31 юли т.г. в Ясна поляна , община Приморско, ще се проведе ХХ ІІІ Национален симпозиум по скулптура в дърво. Желаещите да участват в симпозиума следва да
представят до 30 май т.г. 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.
АНОНИМЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТИ
Международно триенале на сценичния плакат – София
със съдействието на:
Съюза на българските художници,
Столична Община,
Глобул,
Държавен културен институт към МВнР на Р България,
Посолството на Бразилия в София
обявява конкурс за плакати на тема „ЗА ЕДИН УСТОЙЧИВ СВЯТ”
Конкурсът е посветен на предстоящата конференция на ООН - RIO+20, която ще се открие
на 20 юни 2012 т.г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Този най-значим форум на ООН, посветен на
устойчивото развитие и екологичните проблеми на планетата, е фокусиран върху двете взаимосвързани глобални теми на съвременността: прехода към зелена икономика в контекста
на устойчивото развитие и преодоляването на бедността.
Условия за участие:
- Конкурсът е анонимен;
- Конкурсът е отворен за всички кандидати;
- Няма ограничения за броя на представените проекти;
- Задължителен текст:
Международно триенале на сценичния плакат - София & RIO+20
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ПЛАКАТИ ЗА ЕДИН УСТОЙЧИВ СВЯТ
- Проектите се представят във формат 60 х 90 см, придружени от запечатан плик, съдържащ: CD/електронна версия на плаката със съответните параметри (размер А5, формат .ai,
.eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK); кратко СV; координати за връзка; кратка концепция за
плаката. Всеки плакат и плик към него трябва да са надписани с едно и също мото.
- Проектите се приемат от Албена Спасова в стаята на МТСП – СБХ, София, „Шипка”6, ІV
етаж, на 4 юни 2012 (понеделник) от 10.00 до 17.00 ч.
Журиране:
Жури от представители на всички ангажирани институции преглежда постъпилите проекти
и на 5 юни т.г. определя и обявява селектираните и премирани плакати.
Награди:
Награден фонд от минимум 3 000 лева ще бъде разпределен съобразно решението на
журито.
Организаторите са в процес на търсене на допълнително финансиране с идеята фондът да
нарастне.
Всички евентуални предложения за последващо тиражиране на някой от плакатите ще
бъдат предмет на допълнително договаряне между автора и съответната институция.
Разпространяване на резултатите от конкурса:
От селектираните и премирани плакати се съставя колекция, която ще бъде представяна
като съпътстваща изложба на едноименната международна плакатна акция, създадена по
инициатива на бразилски колеги, която ще бъде открита на 20 юни 2012 г. в галерията на
СБХ – София, „Шипка”6, ІV ет.
За допълнителна информация - www.triennial.orbitel.bg
СТАТУТ
НА БАЛКАНСКОТО КВАДРИЕНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА
„МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД” – СТАРА ЗАГОРА‘2012
Историята на балканските народи е органична част от историята на човешката цивилизация. Хилядолетното им присъствие по тези земи на кръстопът има множество измерения. Най-приказните сред тях са пренасяните във времето митове и легенди, където се
преплитат болки и вярвания, страдания и мечти, въображение и страсти. Различни и често
удивително близки, те заедно носят духа на човека, племето, общността, етноса, народа,
нацията… Пресъздаването им векове наред е свързано с творчеството на художниците. На
мястото им в изкуството на нашите съвременници е посветено Балканското квадриенале
„Митовете и легендите на моя народ”. Неговата покана е адресирана към всички художници,
които търсят видимия образ на митовете на своя народ.
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Балканското квадриенале на живописта, което се провежда в гр. Стара Загора, е
конкурс за съвременна живопис с тема „Митовете и легендите на моя народ”.
2. Организира се на всеки четири години /т.е. всяка високосна година/. Първото му
провеждане бе през 2004 г., второто – през 2008 г.
3. Третото му издание ще бъде през месец декември 2012 г.
4. В него могат да участват всички художници с живописни произведения, посветени на

15
брой

04/2012

СБХ бюлетин

к о н ку р с и
митологията на техните или други народи, които приемат условията на този статут.
Б. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Организатори на Балканското квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя
народ” – Стара Загора /БКЖ/ са Община Стара Загора, Художествена галерия Стара Загора,
Министерство на културата и Съюз на българските художници.
2. Балканското квадриенале се провежда под патронажа на кмета на Община Стара Загора.
3. За подготовката и организацията на Квадриеналето се създава Организационен комитет,
чийто състав се съгласува с МК, СБХ, ХГ Стара Загора и се увърждава от кмета на Община
Стара Загора. Оперативната работа се извършва от Художествена галерия Стара Загора и
сътрудници.
4. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на БКЖ се финансира от утвърден
бюджет и от допълнителни средства от спонсори и рекламодатели.
5. Наградите на БКЖ се определят от жури на СБХ.
6. Експозицията на Балканското квадриенале „Митовете и легендите на моя народ” се подрежда в залите на Художествена галерия Стара Загора. /Откриването на изложбата на тазгодишното квадриенале е на 18 декември 2012 г. от 18.00 ч./
7. Представянето на БКЖ е съпроводено с пълен каталог на участващите в изложбата
творби.
В. НАГРАДИ:
1. Голяма награда – приз, диплом, персонална изложба през следващата година и 2000
евро.
2. Награда на Стара Загора – диплом и 1500 евро.
3. Пет награди на името на спонсорите с общ награден фонд 7000 евро.
Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия Стара Загора.
Г. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат художници живописци от всички страни /включително и извън
Балканите/, които приемат условията на този статут.
2. Работните езици на Квадриеналето са български и английски.
3. Краен срок за получаване на творбите е 15 ноември 2012 г. Адрес: Художествена галерия
Стара Загора, бул. „Руски” № 27, гр. Стара Загора 6000, България.
За справки: телефон /+359-42/ 622 843, e-mail: artgallerystz@gmail.com Информация за
селекцията, наградени творби и т.н. ще бъде изнесена веднага след журирането в сайта на
Община Стара Загора: starazagora.bg
4. Авторите няма да бъдат персонално уведомявани за резултатите от конкурса.
5. Всеки автор може да участва с не повече от две творби.
6. Представените произведения трябва да са оригинални и да са собственост на автора.
7. Приемат се само живописни произведения. Техниката и материалът са по избор на автора. Максималните размери на творбата не може да надвишават 150 см на голямата страна.
8. На гърба на творбата авторът трябва да посочи /на български или на английски език/
името си, наименованието на произведението, годината на създаване и материал.
9. Всеки автор изпраща с творбите си попълнен свой /свободен/ формуляр за участие, в
който с печатни букви изписва:
а/ фамилия, презиме, име
б/ дата на раждане
в/ пълен и точен адрес
д/ изрично деклариране, че дарява или не творбата.
10. Творбите се изпращат по пощата за сметка на автора се представят лично.
11. Получаването на творбите става само франко Стара Загора. Организаторите няма да
транспортират творби, които са изпратени до друг краен пункт.
12. Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност
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за изгубените или повредени по време на транспортиране.
13. За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат необявените
като дарение творби в срок до четири месеца след закриване на експозицията. Българските
автори прибират своите произведения до 45 дни след закриване на изложбата.
14. Всеки участник в Квадриеналето получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие в него.
15. Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта
на Община Стара Загора.
16. Организационният комитет на БКЖ си запазва правото да репродуцира журираните
творби и да ги публикува в свои издания.
По желание на централните съюзи или гилдии на художниците от страните с голям брой
участници изложбата /след нейното представяне в Стара Загора/ може да бъде показвана и
в съответната държава, като всички разноски по нейното изнасяне, транспортиране и организиране на излагането се поемат от съответната централа и при изричното условие да бъде
представяна като Балканско квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя
народ” – Стара Загора.

ОСТЕН – изкуство върху хартия
„ОСТЕН – изкуство върху хартия” е разпознаваема марка в областта на изкуствата, еманципирана мисъл и свободно творчество от 1945. Световната галерия на рисунката е уникално
събитие за Македония, което е в крак със световните тенденции в тази сфера, бързо развиващо се и непрекъснато подсилвано от ново съдържание в изкуството на хартия. Музеят на
рисунката е най-амбициозният проект на „ОСТЕН – изкуство върху хартия”.
Щастливи сме да обявим, че по време на 40-то издание на Световна галерия на рисунката – Скопие 2012, известният художник от български произход Кристо ще бъде награден с
голямата награда за цялостно творчество. Имаме неговото лично потвърждение!
Каним Ви да вземете участие в 40-то издание на Световна галерия на рисунката – Скопие
2012. Това са детайлните стъпки за кандидатстване, определени от ОСТЕН:
1. Изпратете дигитални снимки на ваши творби (300dpi) и попълнена форма за участие на
имейл: osten@t-home.mk; drawing@osten.com.mk или чрез онлайн формата за участие, публикувана в нашия уебсайт http://www.osten.com.mk не по-късно от 30 април 2012 г.
2. Изпратете свои рисунки в оригинал по имейл на адреса, посочен долу не по-късно от 30
май 2012 г.
3. Журирането ще се състои в началото на месец юни 2012 г.
4. Резултатите от журито ще бъдат обявени по време на откриването на изложбата на 20
септември 2012 г. в галерия ОСТЕН, Скопие.
За повече информация: http://www.osten.com.mk
Благодарим Ви за интереса да участвате в 40-то издание на Световна галерия на рисунката – Скопие, 2012.
Kornelija Koneska, CEO
OSTEN – art on paper
World Gallery of Drawing
8 Udarna Brigada 2, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel.: +389 2 3213665
Mob.: +389 71 225950
E-mail: drawing@osten.com.mk
www.osten.com.mk
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МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ” СОФИЯ 2012
Организатори:
СБХ - СЕКЦИЯ “ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ”,
ГАЛЕРИЯ „СЕЗОНИ”
Тема: „ВИНОТО”
Раздели:
1. ГРАФИКА – МАЛЪК ФОРМАТ
2. ЕКСЛИБРИС
Условия за участие:
Форумът е отворен за всички съвременни художници без възрастови, национални и образователни ограничения.
Всеки автор може да представи до 4 произведения (за всеки от разделите), изпълнени в
графична техника, създадени през последната година и подписани самолично според общоприетите изисквания за графика.
За раздел „Екслибрис” произведенията се представят в 2 екземпляра.
Размери:
• за раздел 1. „Графика – малък формат”
максимален формат на голямата страна на хартията – 20 см;
• за раздел 2. „Екслибрис”
максимален формат на изображението 13 х 13 см
Допълнителни изисквания:
• За нуждите на рекламата и популяризирането на събитието е необходимо всеки автор
да представи диск, съдържащ дигиталните изображения на представените произведения в
резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg
• Въвежда се еднократна такса участие в размер на 20 лева, която не подлежи на връщане
независимо от резултатите на селекцията.
Селекция и награди:
Жури, назначено от УС на СБХ, определя колекцията и наградите.
Награди:
• Награда за цялостно представяне – плакет на името на Стефан Марков + 300 лева
• Награда за млад автор – плакет на името на Стефан Марков + 300 лева
• Награда на името на графика Георги Василев – 300 лева
• Награда за екслибрис – 300 лева
• Награда за журналист с принос при популяризирането на съвременното българско графично изкуство
Срокове:
• Представяне на работите:
5 ноември (понеделник) 2012 г. от 10.00 до 16.00 часа
в секция „Графика” – СБХ, ул. „Шипка”6, ІV етаж;
• Откриване на изложбата:
1 декември (събота) 2012 г.; 18.00 часа;
Галерия „СЕЗОНИ”
Съпътстваща програма:
В рамките на Форум „Малки графични форми” ще бъде представена колекция – избрано
от международната изложба „Графика – малък формат”, провеждана в Ниш, Сърбия, както и
други изложби, експонирани в различни столични галерии.
Пълната програма на събитието и технически подробности по организацията ще бъдат
публикувани в следващи броеве на бюлетина.
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За трети път
Алианц България
За трети пореден път Алианц България организира своя конкурс и раздава
наградите си, разпределени в трите
класически категории – живопис, скулптура и графика. В тазгодишната регионална изложба, обхващаща градовете
София, Перник, Благоевград и Кюстендил, взеха участие 188 автори с 205
творби.
Организационният принцип на конкурса често остава неизяснен за публиката. Той е инициатива на Алианц България, които са единствен и основен
организатор и като такъв те избират
журито, което да определи наградите
и номинациите. Съюзът на българските художници се явява домакин,
а оттам и партньор на събитието,
въпреки че според участници и зрители двете институции имат еднакви
организационни права и задължения
Емил Попов – Малко животно (награда за скулптура)
относно провеждането на конкурса,
което е напълно погрешно. Оттук идва и същественото объркване, а оттам и пропускът, че
Алианц България като институция – меценат и колекционер на изкуство носи отговорността
за цялата субективност на своя избор.
Конкурсът на Алианц България е последният, останал верен на категорийния принцип на
разделяне на творби и автори. В случая този подход не може да предизвика критиките, които
бяха отправяни към много други конкурси, по една проста причина. Организаторите спазват
този принцип на деление, следователно липсват хибридни категории, като скулптурата, например, която често се превръща в инсталация. Това организаторско решение допринася за
цялостния облик на изложбата, която звучи единно и отговаря на претенциите за разнообразност на представените автори и произведения, заложена в първоначалния замисъл.
Тук в никакъв случай не може да се говори за тенденции или направления и това, естествено, не е цел на организаторите. Изложбата, както вече споменах, представлява субективен
поглед върху част от българското изкуство, и то в рамките на живописта, скулптурата и
графиката. И именно през тази призма трябва да бъде гледана.
От софийската регионална изложба журито в състав Светлин Русев, Чавдар Попов, Валентин Старчев, Стоян Цанев и Ружа Маринска награди Марина Маринова за живопис с творбата
„Строеж”, Емил Попов за скулптура – „Малко животно” и Десислава Денева за графика с работата „Времето според мен III”. Не можем да подминем без коментар съвпадението, че Десислава

19
брой

04/2012

СБХ бюлетин

и з ку ст в о , думи

Марина Маринова –
Строеж
(награда за живопис)

Денева спечели наградата за живопис на финалното издание на втория конкурс на Алианц
България за периода 2009–2010 г. Истина е, че тук става дума за награда от регионална изложба,
но все пак повторението на едно име в две категории, дори и от различни години, повдига
редица въпроси. Разбира се, всичко отново може да бъде оправдано със субективността на
избора, с който и без това умореният зрител на подобни конкурси вече отдавна е свикнал.
Журито номинира общо 54 автора, които продължават нататък и ще участват в голямата изложба през месец октомври 2012 г. Това са 31 живописци, 14 графици и 9 скулптори, като е
заложило на предимно утвърдени и познати имена.
Въпреки немалкото критики, отправени към него, конкурсът на Алианц България притежава
качества и основателна претенция за традиционност. Повод за това е твърдата концепция,
която той следва, както и постоянството, с което се провежда вече трета година. Остава
да видим дали финалната изложба ще оправдае качеството на регионалното софийско издание.
Румена Калчева

Десислава Денева –
Времето според мен III
(награда за графика)
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Юбилейна изложба
85–годишнина на
Иванка Рашкова
/слово от откриването на изложбата/

Уважаеми почитатели на художничката Иванка Рашкова,
Драги колеги, любители на изкуството,
Намираме се сред картини с маслени бои, създавани в ранни моменти на дълъг и плодотворен творчески живот. Юбилейният повод за тази изложба са 85-те години на авторката. Тя
не е отбелязала в надписите под картините точната година на създаването им. Но географските посочвания – село Ковачевица, село Ломец, Троянско, Карлово, Овча купел – старата
баня в съвременния квартал „Овча купел”, София, родното село на бащата на художничката
Подгоре, в Северозападна България, а и мястото на нейното детство – Белоградчик... Всички
тези названия сами говорят за дълбоко интимната същност на авторката Рашкова. Очевидно това са места, свързани с живота й чрез преживявания или чрез особени привързаности.
Освен пейзажите заобикалят ни много цветя, с ярки и живи цветове, постигани със сърцата и жизнерадостна четка във всеки момент от нейното възхищение пред прекрасната
природа... Светлините, цветовете и природното начало са неизменен повод за изобразяване. И природното начало, разбирано в най-широк философско–етичен смисъл, е в същината
на нейната личност. И тук ще употребя една–единствена дума – жизнелюбие.
За всички нас, присъстващи в момента, са скрити усилията, трудът, постиженията на
Иванка Рашкова като художничка – създател на текстилни проекти за масово производство
на платове. Тя е изработила няколко гоблена, автор е на повече от 2000 проекта, много
от тях внедрени и изпълнявани в леката промишленост на България отпреди 40-50 години.
Кратката биографично-професионална справка е само един лист за съзидателния труд на
Иванка Рашкова. Тя съдържа факти и кратка, сбита историчност за отминалите десетилетия на България.
А днес, в настоящия момент, ние сме приобщени към жизнелюбието и удивителната
творческа енергия на авторката. С отворени сетива към живота, с професионална култура на майстор в областта на багрите, с устойчива ведрина и безкористно преживяване
на творческото начало в себе си Иванка Рашкова ни затрогва. Тя ненатрапчиво, но ярко и
постоянно е изповядвала дълбокохудожническата си същност, отразена в картини.
Ще завърша със сърдечно пожелание към авторката за крепко здраве и устойчивост в
изповядването на творческия си заряд и занапред.
Дора Каменова–Гюлеметова
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ЗА ЕДИН ДУЕТ В ART-а

Още нещо за употребяваните неща в изкуството по повод
изложбата „SECOND LIFE” - 16/29 МАРТ 2012, Шипка 6.
Импулсът за една творба все идва отнякъде
– нещо чуто, видяно, нещо преживяно, премислено... После идва материализацията – в масло, акрил, камък, смола, молив, спрей, хартия, текстил,
фото, филм, дърво, метал или смесено, – все
материали, с които работим. В случая, когато
импулсът дойде от предмет с биография, вещ,
живяла покрай хората, символизираща и „бит,
и душевност”, импулсът води и материализацията, защото част от творбата вече я има. И
авторът, първоначално очарован от Факта, намира и пътя към Артефакта.
Често за собствена изненада стига до най-неочаквани решения. Той е прозрял още с първия поглед скритото съкровище, а съкровището става
негов съзаклятник.
В този смисъл удар в десятката е работата на
Елена Китова „Баница с късмети” – домашни черги, навити като баница. Всичко е толкова ясно,
познато – и материалът /черги/ и завършеният
обект /баницата/, още по-вече за един българин.
Допълнително късметите извикаха активното
участие на зрителите.
Питам се: а ако това цялото беше нарисувано? И знам отговора – и смисълът, и вицът щяха
да изчезнат! Би се получила тавтология.
В друг контекст участват парчетата черги в
живописните творби на Валентин Дончевски –
там те съжителстват редом с маслените петна, но дисонансът в материала е предизвикателство за фокусиране на вниманието на зрителя и
размисъл.
При Рошпак – масло, конци, вехт текстил –
всичко е в хармония, трепти и звучи като в сън.
А Маргарита Допчева е прочела архитектоРосен Рашев – Рошпака – Бешовишки баири
ничния ритъм на интегралните схеми и ни представя своите „Катедрали “ – те наистина в малкия си формат напомнят за монументални катедрали. Тук, съвсем отделно от смисъла, не мога да пропусна въздействието на металния блясък,
миниатюрните цветни петна на диодите и.т.н.
За да не ви отегча, ще спра. Повярвайте – всеки отделен пример има свой подход и постига
свой резултат. Че употребяваните неща имат свое място в изкуството не сме открили ние, но
всеки път, когато им дадем думата, те говорят със своя уникален глас.
И в това време авторът също говори - получава се не АРИЯ, а ДУЕТ !
Михаела Пъдева
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Реплики

изложба на Стоян Куцев в галерия „Средец“, МК
София, март/април 2012 г.
Стоян Куцев е от малкото художници от своето поколение, които имаха дързостта да
потърсят през личното усилие и творчески експерименти израз на сложните трансформации в съвременният художествен език, както и на съдържанията, породени от смяната на
социокултурния контекст.
Неговото развитие очерта сложна траектория, от дълбоко интимно преживяване на
живописта с класическите стойности на сложен цвят, доказан тон, богата пластическа
структура, през нейното ново артикулиране и проблематизиране в постмодерната културна ситуация, за да достигне днес до чисто концептуални подходи и решения.
Мнозина съм чувал да изказват съжаление и носталгия по „онзи Стоян” – надарения пластик, с изключително тънко чувство за цвят и хармония, който правеше красиви картини.
Стоян избра по-рискования път – с цената на неудобни въпроси и неразбиране, но с напрежението, провокацията, откритието и усвояването на нови езикови формули, на съдържания, произтичащи от едно тревожно и безпътно настояще.
Така върху абстрактно–знаковата текстура в неговата живопис се насложиха и втъкаха
цифри, букви, думи, номера, баркодове, сигнатури, насложиха се визуалните кодове от масовата консумативна култура. Живописта му се отмести от високия, енигматично закрит
трансцендентен хоризонт и се обърна към абсурдите на една объркваща, агресивна, потискаща социална среда. Живописта на Стоян Куцев престана да бъде живопис в традиционния
смисъл. Тя запази само статута на предмета-картина като смислово поле, в което сигнали,
знаци и символи, заети от баналната масова и градска култура взаимодействат в един
умело режисиран авторски микс от парадоксални връзки и послания.
Активното търсене и творческа провокация закономерно намериха нови изразни средства. Технологично дистанцирани, дигитализирани, хладно красиви принтове върху алуминий,
фотопреноси – адекватен израз на реакцията към една дехуманизирана Urban среда. Хората
в нея са безлични, с отнето присъствие и персоналност, част от монотонността на масата, в която отделният индивид придобива
характеристиката на
фотографски негатив.
С този тъжно ироничен, драматичен скепсис Стоян Куцев разкри
новото лице на своята
болезнено чувствителна рефлексия, на своя
изтънчен артистичен
вкус и многолик талант.
Днес Стоян Куцев задава много повече въпроси,
отколкото
отговори.
Изпитанието е за нас...
Стоян Куцев – Реплики (дигитален принт върху алуминий)

Станислав Памукчиев
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7х7
галерия Резонанс
Пловдивската галерия „Резонанс” отново представя интересна изложба в полето на съвременното изобразително изкуство. Проектът „7х7” представя седем идеи на седем наши утвърдени
художници. Стефан Лютаков, Станислав Памукчиев, Милко Божков, Константин Денев, Иван
Русев, Емил Попов и Емил Миразчиев представят съответно „Седем рафта”, „Седем рисунки”,
„Седем птици”, „Седем маски”, „Седем колони”, „Седем портрета” и „Седем червени точки”.
Представените автори, макар и различни като художествена индивидуалност и творчески
търсения, обединяват своите артистични послания около явните и скрити смисли на цифрата 7. „Седем рафта” на Стефан Лютаков провокират чувството ни за ред и преподреждане. В
„Седем рисунки” Станислав Памукчиев ни превежда към изначалните магични модели на битието и съзиданието. Живописта като начин за уникален полет през условните порти на времето
е усещането от „Седем птици” на Милко Божков. Лаконичността на жестовете и тяхното
успешно улавяне и гротескно пресъздаване в изкуството представя скулпторът Константин Денев в „Седем маски”. А „Седем колони” на скулптора Иван Русев ни отвеждат към безкрайното
и вечно състояние на материята, както и към нейното сакрално, митологично превъплъщение.
В „Седем портрета” Емил Попов, като изобразява най-близките си хора, показва портретуването в скулптурата като уникален
и особен вид лично отношение... И
накрая в „Седем червени точки” на
Емил Миразчиев буквално изобразени
върху две големи платна остават
финалните асоциации и заключения,
отворени с възможности за много
въпроси и отговори.
„Седем” е символ на духовна дълбочина, на уловени вибрации, на
тайнствени мистични послания.
„Седем” е особено състояние на
духа. То обединява усещането за
отдалеченост и дистанцираност,
както за обобщеност и неопределеност и ни препраща в мистичните пространства на неразгaдаеми
светове, видими само за посветени.
Изложбата „7х7” в пловдивската галерия „Резонанс” прекрачва извън
познатите щампи и нумерологически асоциации. За пореден път
се представя със свой
успешен
проект съвременно изкуство, като
показва успешна симбиоза между седем утвърдени наши творци с вкус
към експеримента и иновативните
практики.
Николай Маринов
Иван Русев – Седем колони
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Магдалена Николова
„Нова папка”

галерия „Арт алея“, София
ситопечат върху текстилни повърхности
„Творбите от настоящата изложба са естествено продължение от идейните и естетически
търсения от предходни изложби и етапи на работа. Използвайки техниката на ситовия печат, откривам нови визии, надграждайки над досегашните художествени произведения. Те са изпълнени върху
текстил. Текстурата на тъканта и структурата участват живо в творбите.”
Магдалена Николова
Магдалена Николова е завършила НХА при
професор Димитър Балев. Професор Балев
отстоява своите естетически позиции и в
преподавателската си дейност и така поставя основа, на която стъпват талантливи млади хора. Магдалена Николова е усвоила пластическия език от своя професор
и успява да намери личен почерк.
Спомени, светлини и сенки.
Светлина в спомена и сянка в деня и продължение. Сянка в спомена, светлина в деня
и нишка за продължение. Процес.
Процес на израстване, процес на порастване, самият процес.
Магдалена Николова – New folder
Следи върху черното, следи върху бялото,
линии, петна, отпечатъци, наслагвания. И цвят. От нюанси в сивото, златисти проблясъци, меланхолично синьо или земно кафяво до червено, уравновесено или пробождащо. Локален и спокоен
като фон или пък ярък и тревожещ, когато характеризира вибрациите на линията. Смели мазки
и фини детайли, парчета от знаци, загатнати символи.
Мрежи, фрагментирани и задвижени. Ако те са изразявали страх, то това е начинът за неговото преодоляване. Впускане в нюансите на изживяването, движение нагоре и надолу, пропадане и
издигане, завои, завръщане и продължаване напред.
И ако статичността на композицията „Сълзите на Нептун“ води до динамиката на прорязаните, издраскани драматични композиции в новата папка, то това пак е процес.
Магдалена ни въвежда в своя личен свят, изграден чрез майсторско боравене с автономните
изразни средства на визуалния език. Ред от фрагменти, парчета вдъхновения, организирани, композирани с желание да бъдат усвоени. Трептящи, контрастни и нюансирани, живот, следи от живот.
Прорези, малки прозорци, които постепенно се отварят и разкриват. Но не всичко. Разкриват
посоки, възможности и да – нови възможности. Неочаквани и като чувство, и като пластическо
решение. Излизащи от рамката, завземащи рамката, включващи рамката, формално и смислово.
Релефни и гладки повърхности, които участват в цялостния образ и са свързани с тактилността на материала, с близостта на тялото, с женска чувствителност.
Поглъщащата зърниста текстура тегли като земя, а вертикалните растери са фон на настоящата битка на Маги.
Изящни, естетически издържани, композирани, подредени.
В основата на естетическото възприятие стои чувството за ред и хармония. Защо тогава
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новата папка не ни приканва единствено към съзерцание, но ни вълнува и въвлича в един динамичен чувствен поток?
Наименованието „Нова папка“, присъщо на компютърния ни свят, въздейства като „Без заглавие“, събрани по интуиция спомени и идеи, но организирани и подредени. И въпреки това се
озоваваме в центъра на буря от емоции и страст.
Как се организират чувства, не се ли изгубват и обезкървяват при използването на тази не
толкова непосредствена техника?
Отговорът вероятно се крие в таланта на Магдалена Николова да обича страстно и живота,
и изкуството, да бъде едновременно откровена и загадъчна, да владее автономния пластически
език на модерността и да намери свой почерк, да бъде абстрактна и лично ангажирана едновременно, да бъде прецизна, без да загуби експресивността.
Aделина Попнеделева

„НАРИСУВАЙ МЕЧТИ”

изложба илюстрации и рисунки от
Теодора Стойчева

За втори път Столична библиотека предоставя своя красива и
светла зала за да представи известни български илюстратори съвместно със СБХ. Няма по-естествено място от Храма на книгите
за подобно начинание, защото книгата е много специален, одухотворен продукт, роден от любовната прегръдка на слово и образ.
Илюстраторът този път е Теодора Стойчева – автор на 8090 рисувани книги... Самата тя се затрудни да посочи цифрата,
зад която стои цял един живот на отдадено служене на каузата
на книгата и на децата. Няма по-благородна отдаденост от тази
и Стойчева я превръща в своя мисия и като художник на детскоТ. Стойчева – Илюстрация
юношески книги, и като артпедагог в Националната художествена
гимназия. Употребих думата МИСИЯ, макар да съзнавам колко тя е помпозна и чужда до скромното присъствие на художничката на фона на показната претенциозна медийност, в чието русло
се развива изкуството напоследък. Скромността й изглежда особено трогващо до дългия списък
на издателствата, за които е работила, включително и най-известните от тях: издателство
„Български художник”, „Отечество”, „Български писател”, „Народна младеж”, „Христо Ботев”, „Народна просвета”, „Захарий Стоянов”... Много години е рисувала за периодиката – картинките за
любимото ми сп. „Славейче”, за вестничетата „Другарче” и „Йо-хо-хо”, а също така и за „Детска
редакция” на БНТ с рисунки към емблематичното „Лека нощ, деца”... Теодора Стойчева е нарисувала
и множество букварчета, читанки и работни тетрадки, на които поколения български деца са се
учили на четмо и писмо.
„Нарисувани мечти” е мотото на изложбата от пъстри и тук –там черно–бели илюстрации,
но спокойно може да бъде наречена и „Шарени слънца”, толкова многоцветна светлина и човешка
топлина излъчват те. Няма да е пресилено, ако споделя, че дори черно–белите изглеждат цветни.
Един красив свят, побрал целия набор от възможни и невъзможни, но винаги много добрички и усмихнати герои с опашки, и без опашки... Обаче онова, което е най-удивителното в този съвършен
свят, е неговата неръкотворност. Сякаш хиляди неуморни феи са рисували с невидими четчици,
гребвали цветен прашец от китките и от пеперудените крилца и са оцветявали гладко, старателно... Наистина е респектираща отговорността, с която авторката е подхождала към всяка
една картинка, пък била тя на корицата или на най-последната страничка на детска книжка.
Изкуството на художника Теодора Стойчева е далеч от последната си страница, защото в изложбата тя ни показва и най-новите си рисунки, които подсказват и една нова посока на развитие
– лична, лирична, дълбока и малко тъжна, като самия живот.
Мария Ландова
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ЕДМОНД ДЕМИРДЖИЯН
ЖИВОТООПИСАНИЕ

2 – 18 април 2012, галерия „Алма Матер”

Изложбата „Едмонд Демирджиян. Животоописание” показва в биографична последователност
открояващи се документални свидетелства за живота на един от най-интересните художници
в съвременното българско изкуство. Картини, снимки, видео с интервюта и солови перкусионни
изпълнения представят мигове от житейския и творчески път на Едмонд Демирджиян. Изложбата проследява уникалното съчетание на два огромни таланта, събрани в един човек, и предлага
познание за живота и творчеството му.
Артист по душа не само в изкуството, а и като житейско поведение,
Демирджиян разделяше живота си между двете изкуства – живописта и музиката.
Изпълнен с въпроси, той търсеше отговорите всеки ден, с четки и бои пред платното до
обяд, с палки в ръка зад барабаните следобед и на чаша вино с приятели вечер в музикалните
клубове. Изложбата разказва историята на художника, изработил ярък и разпознаваем пластичен
език в картините си, взривил не една концертна зала с музиката си.
Да извади на бял свят и да покаже не само видимото наследство на художника – картините
и музиката му, а и невидимия
отпечатък в спомените и душите на неговите приятели,
на неговите близки и на всички, които са го познавали и
обичали, това е целта на тази
изложба.
Показаните картини и използваните снимки са притежание на семейството на
художника.
Изложбата „Едмонд Демирджиян. Животоописание” ще
гостува за нощта на музеите
в Регионален исторически музей - Благоевград за периода
от 18 май до 30 май 2012 г.
Татяна Янкова –
куратор на изложбата

Е. Демирджиян – Натюрморт в червено
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Центърът за изкуство „Юго Вутен” беше открит на 18 април 2012 г. в Херенталс, Белгия,
който се помещава в изоставена фабрика от
50-те, придобита от колекционера през 2006
и реновирана през 2009 г. В него, на 9 етажа,
е представена част от колекцията на Юго Вутен в която освен чужди автори, специално
място е отредено на голям брой български
творци. Това е една от най-големите сбирки
на българско изкуство извън страната. „Арт
център Юго Вутен” се явява естествено продължение на дейността на колекционера и
допълва съществуващия вече скулптурен
парк в Геел. Паркът и арт центърът се намират в относителна близост, което ги обособява като единен комплекс. Арт центърът
разполага и със скулптурна градина, която
тепърва ще бъде населена със скулптури
от колекцията. Част от българските автори, представени в арт центъра са: Светлин
Русев, Павел Койчев, Кристо, Жул Паскин,
Станислав Памукчиев, Валентин Старчев,
Николай Шмиргела, Любомир Далчев, Петър
Дочев, Владимир Димитров–Майстора, Томас
Кочев, Атанас Яранов, Генко Генков, Десислава Минчева, Милко Божков, Свилен Блажев,
Снежана Симеонова, Крум Дамянов, Васка
Емануилова, Любен Гайдаров, Борис Гондов,
Божидар Козарев, Иван Ненов, Дечко Узунов,
Емил Попов, Георги Радулов, Недко Солаков,
Румен Жеков, Ванко Урумов, Стоян Цанев,
Никола Терзиев, Галин Малакчиев, Альоша
Кафеджийски и други.

На 3 април 2012 в изложбената зала на
Българския културен институт в Будапеща
се откри колективната изложба „Течащите
води”, в която участват Лилия Балева, Анна
Цоловска, Десислава Денева – ДеДе, Миролюба Гендова, Хайналка Шишка–Сабо и Бисера Вълева. Изложбата продлжава до края
на месеца.
Център за култура „Босилеград” и Културноинформационен център на българското малцинство в Босилеград поканиха четирима
пернишки художници да направят изложба
по повод откриването на ХIХ Международен детски великденски фестивал, който се организира всяка година в града. В
изложбата, открита на 12.04.2012 в Дома на
културата – Босилеград, участваха: Елена
Темелкова, Даря Евтимова, Валентин Топалов и Сашо Евтимов. Центърът за култура
съществува повече от 5 десетилетия, негова
основна дейност е развитието на културата
на територията на общината. Отскоро в него
функционира и група за занимания на деца
и младежи с изобразително изкуство. За
тях срещата с творбите на професионалните
художници бе особено интересна и много
полезна.
СБХ–Представителство Перник
На 29 март Валентин Топалов показа 45
свои творби – маслена живопис в галерия
„Икар”. Картините са създадени през последните няколко години и отразяват характерния творчески стил на автора. Изложбата ще
продължи до края на месец април.
Изложбата „Тунджанска пролет” се откри на
21 април в ХГ „Жорж Папазов”, град Ямбол.
От 18 април до 7 май се състоя изложба на
Бранимир Цаков в галерия „Ведарт“. Авторът представи 32 живописни творби.

Интериор от центъра „Юго Вутен”
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На 9 април в зала София на Столична библиотека Евгения Павлова откри самостоятелна
изложба „Полет към детството”. Художничката показва илюстрации към детски книги,
екслибриси и рисунки към произведенията
на съвременни немски писатели. Изложбата
е част от съвместен проект на секция „Графика и илюстрация” и Столична библиотека,
включващ индивидуалното представяне на
изявени илюстратори в рамките на празниците на детската книга и славянската писменост
и култура.

Евгения Павлова - Екслибрис

На 26 април Цветан Казанджиев откри своя
самостоятелна изложба – рисунки, живопис и
акварел в галерия „Гая”.

Христо Харалампиев представи изложбата
„Сегменти” в столичната галерия „Ракурси”.
Изложбата може да бъде видяна от 18 април
до 6 май.
Изложбата на Надежда Кутева „От Самотраки до София” се откри на 17 април в
Софийска градска художествена галерия и
продължава до 12 май.
От 18 до 28 април на 3-я етаж на „Шипка” 6 се
състоя изложбата на хора с увреждания под
мотото „Изкуството – паралелна вселена”.
Изложбата беше организирана от Съюза на
слепите в България, Съюза на глухите в България, Съюза на инвалидите в България, Асоциация на родителите на деца с епилепсия,
Националния център за социална рехабилитация, Националния алианс за социална отговорност и Съюза на българските художници.
По национален обхват и мащаб тя е първа по своя характер в страната. Изложбата
включва 126 експоната – картини, стъклопис,
дърворезба и керамика, от 63 автори с различен вид и степен на увреждане. Експозицията се реализира по проект, финансиран от
фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Част от
творбите бяха изложени в Народното събрание от 29 февруари до 9 март на тази година.

Цветан Казанджиев – Две състояния I

От 7 до 12 май се състоя самостоятелната изложба „Матриархат – обекти” на Ина Трифонова в новото пространство на „The fridge”.
Представени са 10 обекта, дрехи - скулптури,
вдъхновени от книгата на Клариса Пинкола
Естес „Бягащата с вълци”, които разкриват
дивата природа на женското начало. Изложбата предостави възможност на зрителя да
се докосне до една необичайна и дълбоко
неосъзната страна на жената като архетип.

Боряна Веселинова - Нежност
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В Българския културен институт във Варшава от 22 март до 15 април беше представена
изложба – живопис и рисунки ,,Среща на линията” (Spotkanie na linii/Meeting of line).
Представени бяха творби на авторите Деля
Чаушева, Анна–Дария Мерска, Ахмет Озел.
Куратор на проекта е Деля Чаушева. Изложбата е осъществена с финансовата подкрепа на посолството на Република Турция във
Варшава.

Плакат от изложбата „Среща на линията”

Изложбата на Владимир Иванов „Зачеркнатият ХХ век” се състоя от 17 до 30 април в
галерия „Аросита”.

Софийска градска художествена галерия
представя изложба „110 години от рождението на Иван Ненов”. В експозицията са
представени творби от различните етапи и
периоди от творческите търсения на Иван Ненов. Интерес представлява и документалната
част, включваща рисунки (ескизи), документи
и снимки, свързани с живота и творчеството
на художника. В изложбата са включени над
80 живописни платна, графики и керамични
творби от различни национални фондове,
като някои от тях се показват за първи път.
Изложбата ще продължи до 8 юни.
От 18 април до 9 май на 4 етаж в галерията
на СБХ на ул. „Шипка” 6 се състоя ретроспективна изложба – живопис на Снежина
Попгенчева /1943 – 2005/. Художничката е
родена на 3 ноември 1943 г. във Варна. Завършва декоративно-монументална живопис
в Националната художествена академия, но
освен в тази област тя се изявява и в живописта. Организирала е самостоятелни изложби в
страната (София, Русе, Нови пазар, Пловдив,
Варна) и в чужбина. Участва в общи представяния в Румъния, Русия, Германия, Египет,
Полша, Индия, Югославия, Австрия, Франция,
Англия.
Носителка е на престижни отличия. Нейни
творби притежават Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, много галерии и частни колекции в България, Германия, Франция, Англия,
Швеция, Югославия.

Музейна галерия за модерно изкуство представя българския павилион от Венецианското биенале на съвременното изкуство
(2011). Творбите на Греди Асса, Хубен Черкелов и Павел Койчев могат да бъдат видяни на
„Оборище” 10 април до 27 май.
Изложбата „Импресия – Париж” на Мария
Райчева е резултат от пребиваването на художничката в Сите де-з-ар, Париж. Живописните платна могат да бъдат видяни в галерия
„Астри” до 15 май.
Снежина Попгенчева - Сън
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Академичният съвет на НХА взе решение
проф. Найден Петков да бъде удостоен посмъртно със званието „Доктор хонорис кауза“
на НХА заради приноса му към Националната
художествена академия и във връзка с 90
години от рождението и 20 години от кончината му. Настоящата изложба в галерия
„Академия”, която се състоя от 10 април до
9 май, е свързана с официалната церемония
по връчването на почетното звание, което ще
бъде получено от семейството на художника.

На 7 май от 17.30 ч. в ХГ „Асен и Илия Пейкови” се откри изложба на известния български
график, майстор на екслибриса Пенчо Кулеков. Изложбата включва четиридесет творби
на автора (линогравюри, офорти, рисунки,
както и пейзажи и натюрморти с пастели)
част от направеното дарение от 290 творби на автора за фонда на ХГ „Асен и Илия
Пейкови”, Севлиево. Посетителите ще имат
възможността да се запознаят с цялостното
творчество на Пенчо Кулеков. Експозицията
с творбите на Пенчо Кулеков ще е в залите
на галерията до края на месец май 2012 г.

От изложбата-конкурс на Алианц България
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i n memo r iam
ИВАН ГЕОРГИЕВ /1957 – 2012/
Изтъкнат художник бижутер, участвал в повечето национални и общи изложби у нас.
Представял е България в различни международни изложби в областта на бижутерията в
Чехия, Германия, Унгария, Русия, Полша.
Сътрудник на Моделния център към СБХ, работил е в ЦНСМ, бюро „Накит” и ДП „Бузекс”.
Дългогодишен член на СБХ и секретар на секция „Бижута”. Като колега, изпреварил времето си, отделя енергия и талант и издава първото списание за ювелирно изкуство през
1995 г.
През 1988 г. получава награда за цялостно творчество от VIII-та национална приложна
изложба.
Като мечтател до последно работи за по-красив свят.
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