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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СБХ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници“ 
(протокол № 17 от 26.10.2017 г.) на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРА-
НИЕ на Сдружението на 15.12.2017 г. (петък) от 10 часа в гр. София, ул. „Шипка“ 6, в излож-
бената зала на ІI етаж,  при следния дневен ред: 

Приемане на бюджет на СБХ за 2018 г. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден, 
от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.
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03 

ПРОГРАМА

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

Моника Попова, Иван Кулеков – „1+1=1+1”
2 – 20 ноември, ет. 4
откриване – 2 ноември, 18:00 

София комикс експо 2017
7 – 25 ноември, ет. 1
откриване – 7 ноември, 18:00

Уникати в интериора – изложба текстил
9 – 30 ноември, ет. 2
откриване – 9 ноември, 18:00

Ралица Игнатова – изложба живопис
24 ноември – 9 декември, ет. 4
откриване – 24 ноември, 18:00

Спорът за реалността – изложба на секция „Живопис“
5 – 22 декември, ет. 1 и 2

Изложба на секция „Дърворезба“
12 – 22 декември, ет. 4
откриване – 12 декември, 18:00

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125

Динко Стоев – изложба живопис
1 – 24 ноември
откриване – 1 ноември, 18:00 

Радослав Мъглов – изложба скулптура и инсталация
откриване – 8 декември, 18:00
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СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2018 Г.

На основание чл.10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художни-
ци обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.
За кандидатстването е необходимо да се представят:

І. ДОКУМЕНТИ
Заявление: кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпо-
редбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения на член. 
Подробна творческа биография.
Материали, представящи творческата дейност на кандидата (портфолио с фотоси или 
принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно описание на творбите 
– заглавие, размери, техника, година на създаване; или дигитално портфолио за авторите, 
които работят само с електронни медии). Могат да се представят и други материали като 
каталози, дипляни и т.н. 
Творческата биография и материалите се предават на хартиен и/или електронен носител 
в един екземпляр.

ІІ. ТВОРБИ
Кандидатите представят:

До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, 
Секция 13)
До пет творби в оригинал (за графика)
Списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
Творби или табла с репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 
см или 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, рес-
таврация, комикс, карикатура)
Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с дигитални медии). 

Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.

Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния 
съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на 
встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.
УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално представените кандидатури.
След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват 
окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2018 г. е в размер на 50 лева.

ІІІ. ГРАФИК
От 26 февруари до 2 март 2018 г. – приемане на документи и творби.
Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж, от 10 до 17 часа, а творбите 
– в изложбената зала на етаж 2 на ул. „Шипка” 6 след предаване на документите.
21 март 2018 г. – откриване на изложба с творбите на одобрените за приемане кандидати в 
залата на етаж 3 на ул. „Шипка” 6. 

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

1.

2.
3.
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За членство в СБХ не могат да кандидатстват ученици или студенти – бакалавърска или 
магистърска степен в училища по изкуствата (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ).
За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса от 
5 лева при подаване на документите. 
За информация относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръ-
щайте към координаторите на секциите Албена Спасова и Аннажени Шапкарова на телефон 
02 846-72-48 или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com.

КОНКУРС ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО НА ГРАД ДОБРИЧ

Проектът на туристическо лого трябва да представя град Добрич като целогодишна турис-
тическа дестинация за културно-исторически, спортен, конгресен, панаирен и бизнес тури-
зъм със следните дадености:

Градски парк „Св. Георги“
Най-големият в България паметник на хан Аспарух
Архитектурно-етнографски музей на открито „Старият Добрич“
Град за спорт в четири сезона
Спокоен, модерен и зелен град
Град на гостоприемни и сърдечни хора
Град за кулинарни пътешествия
Център на Добруджа.

Подаване на проектните предложения: до 1.12.2017 г., 16.30 часа,  в деловодството на общи-
на Добрич, от участника или упълномощено от него лице, с изрично за конкретния случай 
пълномощно, или чрез лицензиран пощенски оператор. 
Пълният текст на условията на конкурса е на sbhart.com.

14 МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА МИНИАТЮРАТА – ГОРНИ МИЛАНОВАЦ, СЪРБИЯ

Конкурсът на биеналето се провежда в 7 категории: 
Живопис
Графика
Скулптура
Рисунка
Приложни изкуства
Фотография
Други медии
Срок за изпращане на творбите: 20 ноември 2017 г.
Такса за участие: 40 евро
Информация за конкурса – на sbhart.com и kcgm.org.rs

СЛЕД ИЗЛОЖБА
Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписа-
ната от тях декларация да изнесат творбите си след закриването на експозицията. 

•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИЗДИРВАТ СЕ ТВОРБИ НА РАЙКО АЛЕКСИЕВ 
Във връзка с подготовката на издаването на книга, която да събере творчеството на зна-
менития художник и журналист, неколкократен председател на Съюза на дружествата на 
художниците в България, СБХ издирва оригинални творби на Райко Алексиев, фотокопия и 
публикации в периодичните издания „Македония“, „Барабан“, „Смях“, „Людокос“, „Българан“, 
„Маска“, „Зора“, както и броеве от сатиричния вестник „Щурец“ (1932 – 1944), на който той е 
основател и главен редактор. 

БИБЛИОТЕКА И АРХИВ
Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за всички люби-
тели на изкуството, който постоянно се обогатява, включително и с дарения. Ръководството 
на СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. и ваши авторски, информационни материали, 
архиви, свързани с историята и настоящето на изобразителното изкуство. В библиотеката те 
ще бъдат опазени, дигитализирани и използвани от много хора. За връзка: Наташа Ноева, 
02 9483737

ЛОГО НА СБХ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (по-
стери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва 
единствено запазеният знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кънчев. Знакът се изтегля от 
сайта sbhart.com. Преди отпечатване материалите се съгласуват с Информационния отдел 
(press@sbhart.com).

ПУБЛИКУВАЙТЕ В УЕБСАЙТА НА СБХ  
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание 
(на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ) всеки 
автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен 
членски внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа биография. Той е 
безплатен. Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите 
„Критика” и „От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.

ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКА ИЗЛОЖБА
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се заснема про-
фесионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се възползват от създава-
ния фотоархив по всяко време при издаване на каталози и други материали или за личен 
архив и да получат снимки за печат на електронен носител при следните условия:

членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
цените са без ДДС. 

•
•
•
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Борис Праматаров – страница от комиксa „Кратка история на комуникацията“,  
удостоен с голямата награда на международния фестивал Fumetto 2017, Люцерн, Щвейцария
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ЮБИЛЕЙНА РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА АНЕТА ДРЪГУШАНУ В ГАЛЕРИЯ „ШИПКА“ 6

На 12 октомври станахме свидетели на откриването на юбилейната ретроспективна изложба 
на Анета Дръгушану в галерия „Шипка“ 6, включваща около 100 произведения (маслена живопис, 
рисунки и графика), които обхващат периода на нейното творчество от 1964 г. до днес

Дръгушану е родена на 
29.10.1937 г. в село Поточ, Румъ-
ния. През 1963 г. завършва живо-
пис при известния художник проф. 
Корнелиу Баба в Художествената 
академия „Николае Григореску“ 
в Букурещ. Повече от 50 години 
живее и твори в България. Има 
редица самостоятелни изложби у 
нас и в чужбина – Румъния, Сирия, 
Англия, Франция, Италия, Монако. 
Носител е на орден „Кирил и Мето-
дий“ – II степен, отличието „Златен 
век“ на Министерството на кул-
турата, както и много награди от 
Съюза на българските художници. 

Зрителят проследява разви-
тието на художничката през годи-
ните, като вижда колко различен 
е всеки период. Работите ѝ от 60-
те и 70-те са ярки, експресивни, 
контрастни и богати откъм коло-
рит – двата автопортрета от 1968 
г. и от 1971 г., потретът на Люд-
мила Дамянова от 1969 г. или пък 
„Реквием на моя дядо Константин 

Дръгушану“ от 1974 г. По-приглушени и нежни, с по-меки тонове като бежово, кафяво, сиво, 
светлосиньо или зелено, охра са произведенията ѝ от по-късния период – „Разговор“ от 1982 г., 
„Контрапункт“ от 1983 г., „Откраднати мигове“ от 1984 г., „Пролетни ритми“ и „Музика“ от 1987 г., 
„Завръщането на човека“ от 2008 г.

Връзката между заглавията и колорита на картините от по-късния период провокира въоб-
ражението на всеки зрител. В „Жега“ (1982 г.), „Огнище“ (1983 г.), „Пек“ (1990 г.), „Юлски следобед“ 
(2008 г.) доминиращите цветове са топлите – оранжево, охра и червено, а в „Пролетни ритми“ 
(1987 г.) например са зелено, синьо, лилаво, розово – такива, които се срещат най-често през про-
летта. Тази връзка между думи и цветове прави творбите на Дръгушану още по-въздействащи; 
сякаш човек може да почувства жегата и топлия вятър през едно горещо лято или приятния бриз 
и аромата на цветя и окосена трева през пролетта. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

08

Анета Дръгушану – Рисунка, 1978 г.
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Ружа Маринска откри изложбата и още в началото на словото си спомена за двете качества, 
с които Корнелиу Баба описва Дръгушану – пластическо разбиране и забележителна чувстви-
телност. „Днес без колебание можем да повторим оценката му като определяща изкуството на 
Анета Дръгушану. Нейният глас се откроява – особен, личен и незабравим. Тя има усет за тайн-
ството на живота, за великото в делничното“, допълни още Маринска. Определя творчеството ѝ 
през 80-те с „обобщени, почти абстрактни форми с впечатляваща хроматична и графична рит-
мика“. За скиците ѝ , които в началото Дръгушану не е искала да излага, Маринска разкрива, че 
„показват непосредствената ѝ реакция, увлечението ѝ от видимото, дарбата ѝ да улови характер, 
поза, профил, изражение, и то в движение, спонтанно.“

Чавдар Попов допълва: „Въпреки своето действително солидно професионално образова-
ние – ученичка на знаменития румънски живописец Корнелиу Баба, Анета Дръгушану никога не 
е била академичен художник. В своето творчество тя осъществява много своеобразен синтез 
между класическа и модерна живопис.“

През последните десетилетия композициите на Анета Дръгушану стават все по-обобщени, в 
същото време обаче не им липсва характерният стил, форми и динамика. Може би това, което ги 
обединява, е тематиката – битът и всекидневието (предимно на жената). Лицата и телата върху 
платната ѝ изглеждат нематериални, разливащи се във фона, сякаш в безтегловност, но въпреки 
това пластични и обемни (например в „Диалог“ от 1980 г. или в „Разговор“ от 1982 г., където отно-
во се появява и тази въздействаща връзка между думи и композиция). В тази връзка самата ху-
дожничка споделя: „Рисувам по натура, по-конкретно жени. „Крадейки с очи“, както казва една от 
тях, различни, неповторими пози в естествени движения или покой. Никога не съм принуждавала 
никого да ми позира, за да не се изгуби онова естествено и неподправено у човека. Рисувайки 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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Анета Дръгушану – Завръщането, 2012 г.
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по натура, спонтанно и непринудено, не съм искала друго, освен да уловя колкото е възможно 
по-бързо движението и израза в даден миг. В това време аз съм се чувствала душевно най-ком-
фортно и в мир със себе си.“ 

Картините на Дръгушану са нестандартни, лесно разпознаваеми, отличаващи се. Плоскостта 
в творбите ѝ съчетава много повърхности с различна перспектива; има пробиване на простран-
ството и друг вид материалност в композициите. Едни лица са близо, други са по-далеч, сякаш са 
разделени от времето, но споделят едно платно, една цветова гама.

Част от множеството рисунки и скици на Дръгушану също е представена в експозицията, 
което несъмнено е много интригуващо за зрителя. Тези рисунки разкриват бита и характера на 
моделите ѝ и вдъхновяващото у тях. 

Творческите търсения на художничката са концентрирани около човека, неговото ежедне-
вие и мечти. Тя показва не само работещата жена като обект, а и нейната сантименталност, 
настроение и емоционалност, използвайки богато цветово разнообразие. При нея абстракциониз-
мът не действа агресивно или крещящо (което обикновено е присъщо за това направление), а е 
наситен с нежност и романтика.

Различното, деликатното, характерната ѝ пластичност правят творчеството на Анета Дръ-
гушану толкова значително за съвременната българска живопис. По думите на Ружа Маринска, 
творбите ѝ са събитие и художничката върви по своя път с ритъма на световното художествено 
време, но заслушана в своя вътрешен глас. Именно това откроява нейния ръст на личност и артист.

Андреа-Филипа Зидарова

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Анета Дръгушану – Градината на човека, 2012 г.



СБХ бюлетинброй
05/2017

11

КРУМ ДАМЯНОВ – ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА

Очакваната с голямо внимание и интерес скулптурна изложба на академик Крум Дамянов 
е пред нас, ние сме около нея, може би сред нея, за да открием новите послания, които тя носи. 
Казах „новите послания“, защото всички изложби, показани във времето на творческата му ак-
тивност, са израз на висока интелигентност, невероятни познания на античност и съвременност, 
аналитичност на намерението за творческо създаване и висока пластическа култура.

Още в първия контакт с произведенията в изложбата сме пред въпроса що за атмосфера ни 
е поднесена, ще се радваме ли на пластическата и цветна пищност, или ще задействаме нашите 
различни мисловни скенери, за да проникнем дълбоко в същността на техните послания.

Но за да осъществим тази връзка, вероятно трябва да погледнем малко по-назад в години-
те, за да усетим, да разберем процеса на развитие на този голям талант.

Тази година Крум Дамянов навършва 80 години – повод за равносметка на един активен 
жизнен път, лична равносметка и оценка на творчеството в различните времена и ситуации. Но 
ние се интересуваме преди всичко от последните 60. Годините на творческото му съзряване и 
извеждане до най-горния, върхов пласт на творческите личности.

От Художествената академия в атмосферата на неговия учител, големия български скулп-
тор Любомир Далчев, до контактите му с едни от най-талантливите и артистични архитекти, ху-
дожници и скулптори е времето, в което Крум Дамянов създаде една изключителна творческа 
биография, пропита със съдържателна и завидна пластическа култура.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Крум Дамянов – Танцът на вакханките
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Монументалните решения и реализации на паметниците в Стара Загора, Шумен, Велико Тър-
ново и други са жалони в монументалното ни изкуство. Те носят изключителна индивидуалност 
не само като пластическа структура, но и като специфични решения, които извеждат сложна ис-
торическа тематика и нов подход към монументалността. „Бранителите на Стара Загора“ и „Самар-
ското знаме“ са по сила и внушение различни от царете на Първата българска държава в Шумен. 
Достатъчно е в този каньон да срещнем само очите на Цар Борис Кръстител, за да се потопим 
във времето, създадено от автора и препратено към нас. Завидни са и десетките проникновени 
с психологическото си внушение портрети, изградени далеч от принципа на „дружеския шарж“, а 
майсторски характеризирани и пластически реализирани. Известни са ни и артистичните намеси 
в редица значими обществени сгради с релефи, декоративни пана, фигурални композиции, кера-
мични ансамбли, структурирани в техния интериор, фасади и околни пространства. Завидни са 
и негови творчески изяви в Южна Корея, Австрия, Белгия, САЩ, Франция и къде ли не по света. 

Но ние сме тук пред най-новата пластическа изява на Крум Дамянов – изложба, която е 
концентрирала и извела мисловните и пластическите проблеми, които отдавна вълнуват автора.

Наблюдавайки и анализирайки композициите с техните теми и тяхното фабулно развитие, не е 
трудно да открием един нов авторски подход – търсене на нов техен прочит с ново обобщение, ко-
ренно различен от популярното тълкувание в притчите, сказанията, легендите и познатите разкази.

Дамянов стига до смели, обратни, противоположни, лични тълкувания на ситуациите, което 
праща понятията в коренно различни, изненадващи, дори абсурдни решения.

Достатъчно е да видим Саломе, любовно прегърнала отрязаната глава на Йоан Кръстител, 
или динамичния свиреп и в същото време вълшебен танц на скорпионите – красота и смърт в 
едно кълбо.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Крум Дамянов – Конфликт
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Нова и „странна“ е 
и ситуацията при компо-
зициите „Съд“, „Ритуално 
шествие“ и „Конфликт“, къ-
дето социалният момент 
„високо – ниско“, „висше – 
нисше“, „благородно и сви-
репо“ са противопоказни 
понятия за елементарното 
мислене, нов прочит на 
тези съждения.

Разсъждавайки по-
дълбоко, стигаме до съв- 
ременния свят, до света, в 
който живеем. Хрумване-
то на такива разсъждения 
Дамянов постига с по-
мощта на алегорията, на 
онези условни изображе-
ния, водещи до понятието 
човеци и тяхното място 
и реакция и поведение в 
обществото. Подобен под-
текст и принцип открива-
ме и в „блажеността“ от 
музиката на фавните в „Следобедът на сатирите“. С всичко това Дамянов открехва завесата към 
съвременния свят, към ежедневието с абсурдите и загадките на нашето време.

А Орфей е една от многократно разработваните теми на Дамянов, но тук не се извежда 
популярният образ на митичния античен певец, а пътят към безсмъртието. Тези особености на 
тълкуванията в творбите, наречена от автора обратен код, е находка, начин на мислене, родеещо 
се с проблемите на съвременното изкуство. Използването на абсурдните ситуации, изненадите, 
неочакваните явления, фантастиката, обратът в тълкуванието са устоите на изложбата.

Те пораждат десетки въпроси как, защо и пр., а изложба с въпроси е изложба явление.
Любовта и познания на Крум Дамянов към творбите от различни епохи могат да бъдат 

открити във всяко негово произведение. Въпреки живия композиционно-пластически език – да 
състави изображението от най-различни, разнопосочни по смисъл и форма елементи, откриваме 
присъствието на изящната линия на статуите от Елада и Древния Рим, динамиката на Ренесанса 
или взрива на модерното време. 

Този поглед за възраждане на миналото в нещо ново, съвременно е негов начин на мислене, 
негова жизнена пластическа платформа, негов начин на духовно въздействие. Това е връзката 
между запазеното, създадено някога, и сътвореното днес, което ще остане и за утре. Самият 
той казва: „Народ, който руши своите културни знаци от миналото, не е народ, той става племе, 
превръща се в номад“. Позиция, която обобщава целия високостойностен творчески път на Крум 
Дамянов.

Валентин Старчев

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Крум Дамянов – Ритуално шествие
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„TRANSFORM“ – ИЗЛОЖБА НА БОРЯНА ПЕРЧИНСКА В ЗАЛА СРЕДЕЦ (25.10 – 3.11.2017)

С тази изложба Боряна се завръща след осем години, за да ни направи свидетели на своите 
идейни, емоционални и естетически пътешествия. 

Визуалните въплътявания на Боряна са построени върху сблъсъка и симбиозата на смис-
лови и пластически опозиции. В цикъла картини от проекта „Трансформ“ се противопоставят и 
взаимно обуславят физически видимото, вещественото с психичното и духовното. В „Емоцио-
нални механизми“ се срещат антиномите човешко – техническо, рационално – емоционално в 
тяхната сложна взаимообвързаност и вътрешна зависимост. 

Композициите дипти-
хи са развитието на идеята 
в два панела, поставени 
един до друг в последо-
вателност или огледалност 
на образа. Пластическите 
трансформации в изслед-
ването на отношенията 
видимо – невидимо, гра-
нично – безгранично са 
композиционният актив 
на търсеното внушение. С 
тънко наблюдение авторът 
открива белезите на ду-
шевното върху външната, 
физическа обвивка, а силу-
етът на видимата реалност 
се изпълва с вибрациите 
на емоционалното и ду-
ховно съдържание. Боряна 
рисува с проникновение 
близките хора около себе 
си, за да разкрие най-де-
ликатните съдържания на 
тяхната душевна природа. 

Боряна е обсебена от идеята за разкриване в отношенията тяло – душа, материално – ду-
ховно, отвън – отвътре. 

За да се работи и изобразява в биполярна система, е необходимо професионално можене, 
богат арсенал от изобразителни възможности и пластична култура. Боряна свободно се изразява 
в конкретиката на фотографски точна до хиперреална форма и след това смело излиза в условни 
и крайно абстрахирани артикулации. Изключително деликатни, богато нюансирани, неуловими 
вибрации на цвят, тонални отношения и структури търсят визуален израз на невидимото, на 
душевно психичното и духовното. Този богат пластически идиоматичен език е резултат на експе-
рименти със средствата, започнали още в студентските години, за да бъдат осмислени днес като 
персонален пластичен код, включен в концептуален съдържателен текст. 

Хибридността между пластично и концептуално ражда сложния образ на човешкото живе-
ене между измеренията на плътта и духа, между рационалното и емоционалното. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Боряна Перчинска – из изложбата
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В образната структура на произведенията, в духа на постмодерното време, се просмукват 
подобно на културни цитати инвенции от Северния ренесанс до абстрактното изкуство. Така жи-
вописта на Боряна стои в дългата проекция на изкуството, в драмата на нейното разширяване, 
разрушаване и преорганизиране в индивидуален естетически конструкт.

 Навлизайки в своята творческа зрялост, Боряна Перчинска търси все по-настойчиво фор-
ма на трайни и дълбоко осмислени съдържания, търси отговор на въпросите за дуалистичната 
природа на човека в сблъсъка с обсебващия свръхтехнологизиран и свръхинформатизиран свят. 
Благодарим на Боряна за естетическото преживяване, за възможността да погледнем в себе си 
през нейните очи, през нейния визуален код и да пропътуваме в неизвестното и трансграничното.

Станислав Памукчиев

ТРИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЧКИ В ЧЕХИЯ

В галерията на чешкия музей на сребро-
то „Храдек“ в прекрасния готически град Кутна 
хора на 6 октомври 2017 г. бе открита изложба 
живопис и рисунки на Ирина Угринова, Мария 
Златанова и Маргарита Дякович. На откриването 
присъстваха елитът на града и голяма група ин-
телектуалци и артисти от Прага, специално дошли 
за събитието. Кутна хора е малък, изключително 
красив исторически град, само на 50 километра 
от Прага, известна международна туристическа 
дестинация. Тук се намира втората по големина 
готическа катедрала в Чехия – „Св. Барбара“, как-
то и бароков Йезуитски колеж, превърнат в гале-
рия на модерното изкуство

Трите авторки представят своите колекции 
от произведения в двете готически зали на гале-
рията. Творбите на Мария Златанова, изпълнени с 
могъщо излъчване, кореспондират с духа на га-
лерията. Това са маслени картини, много от тях са 
абстрактни визии на светци и християнски сюжети. 

Ирина Угринова работи в голям формат, 
смесена техника върху ръчна хартия „Фабриано“. 
Картините ѝ имат сюрреалистичен привкус, но с 
неочаквано нова визия.

Маргарита Дякович е млад автор, но с вече 
избистрен стил. Въпреки абстрактния си характер 
нейните рисунки върху ръчна хартия предизвикват вълнуващи асоциации.

Изложбата продължава до края на ноември и е четвъртата, представяща български художни-
ци, организирана от директора на музейния комплекс Светлана Храбанкова.

Милан Андреев 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Изложбата в катедралата на Кутна хора
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ПЕТО БИЕНЕЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017

Международното биенале на 
църковните изкуства е проект на 
преподавателите от катедра „Цър-
ковни изкуства“ при Православния 
богословски факултет на Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Реализира се със съдей-
ствието на община Велико Търново. 
Изложбата е форум на съвременното 
творчество в областта на православ-
ните църковни изкуства: иконопис, 
стенопис, дърворезба, мозайка и дру-
ги, участващи в храмовото оформле-
ние и богослужебната практика.

Петото издание на форума се 
откри на 18 октомври 2017 г. в Из-
ложбените зали „Рафаел Михайлов“ 
във Велико Търново. Биеналето се 
провежда под патронажа на Ректо-
ра на ВТУ и е посветено на 25-aта 
годишнина от създаването на спе-
циалност „Църковни изкуства“ при 
Православния богословски факултет.

Близо 100 автори от България, 
Румъния, Сърбия и Южна Корея са 
участниците в тазгодишната излож-
ба. Освен икони са представени дър-
ворезби, мозайки, графики и миниа-

тюри. Монументалните творби – стенописи, мозaйки, иконостаси и църковни мебели – са показани 
чрез постери и мултимедийни презентации. 

В рамките на биеналето са подредени още три съпътстващи изложби. Първата е на препо-
даватели и студенти от специалност „Свято изкуство“ при Православния богословски факултет 
на Букурещкия университет. Представени са още икони на ученици от специалност „Иконопис“ 
на НГПИ „Тревненска школа“ в Трявна и икони на деца от школи по изобразително изкуство в 
Севлиево, Самоков, Велико Търново и ателието по иконопис към храм „Св. Троица“ в Стара Загора. 
Третата съпътстваща експозиция с куратор Красимир Русев е „Allegoria Sacra“ и включва творби 
на съвременни художници, повлияни от библейските сюжети.

Като традиционен форум за културна комуникация биеналето популяризира съвременното 
творчество в областта на православните църковни изкуства. Партньори по проекта са Съюз на бъл-
гарските художници, Представителство на СБХ – Велико Търново, Света Великотърновска митро-
полия, фондация „Покров Богородичен“ и Православен библиотечно-информационен център „Проф. 
д-р Тотю Коев“, ПБФ на ВТУ.

Миглена Прашкова

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Джи Йонг Хан – Св. Богородица с пророци
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„ДВУИЗМЕРНО – ТРИИЗМЕРНО“ – ИЗЛОЖБА НА ТАНЯ ИВАНОВА ЦАНОВА 
И КРАСИМИР ЦАНОВ В ГАЛЕРИЯ „СЕРДИКА“ (11 – 30.10.2017)

Ще започна традиционно – позна-
вам авторите отдавна, още от студентски-
те години, мисля. Откривала съм първата 
им самостоятелна изложба навремето. И 
сега, след като животът междувременно 
ни е разделил, ми беше много интересно 
да видя работите им. Да разбера дали са 
се променили, какво са спечелили и как-
во са загубили в годините на зрелостта. 
Такова „отчитане“ винаги е рисковано, но 
съм сигурна в едно – запазили са удо-
волствието от правенето на изкуството 
си и от създаването на произведенията 
си. При това с особено уважително отно-
шение към материала и съзнателно ми-
нимализирайки сякаш своята намеса в 
неговата естественост, или иначе казано 
– природност.

Природна е и темата, която свърз-
ва работите им. И в тази природа чове-
кът не е главен герой, централна фигу-
ра или „венец на творението“, а част от 
всичко останало, потопен в растителен и 
животински свят, заобиколен от реални и 
фантазни образи. Участва наравно с тях 
в действителни и очевидни процеси на 
израстване, развитие и промяна. Но съ-
щевременно е обгърнат и подчинен на тайнствени закономерности, които често пъти очевидното 
и уж всеизвестното прикриват.

Така от пръв поглед можем да решим, че картините на Красимир Цанов са просто деко-
ративни и по тази причина да ги подминем набързо, защото сме ги вписали в съответната гра-
фа. Ако задържим погледа си обаче, ще установим, че сякаш последното намерение в тях е да 
украсяват, тоест да „декорират“. Могат, разбира се, съвсем успешно да правят и това. Но ми се 
струва, че основната им задача, ако може така да се каже, е да увлекат зрителя в приключение, 
в разгадаване на загадката, която му е представена. А тя започва съвсем непринудено – дори 
само от отношенията на фигурата и фона, от съчетанието на цветни петна и полета, оставени 
в естествения цвят на материала, от изненадващата поява на обем в плоскостта и т.н. Важно 
е, естествено, и какво е изобразено. Обикновено образите тръгват сякаш от нещо конкретно и 
разпознаваемо, но твърде бързо преминават във фантазни същества, в растения, в архитектурни 
построения, които пребивават в невъзможни наглед човешки взаимоотношения. А като добавим 
към всичко това играта с думите в названията на произведенията, приключението, зададено във 
всяко от тях, става дори по-интересно. По-скоро възможно е да стане, защото зрителят е този, 
който има свободата да реши дали да се впусне в него.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Таня Иванова Цанова – Орфей
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При същото уважение към 
материала и неговата природа в 
скулптурите на Таня Цанова во-
дещо е не игровото начало, а сък- 
ровеността. И тези работи при пръв 
поглед лесно могат да бъдат под- 
минати, набързо хвърлени в гра-
фата на, да кажем, примитивното 
изкуство, където уж всичко е ясно. 
Ако задържим вниманието си оба-
че, дори само от любопитството да 
разчетем изобразените форми, не-
избежно ще открием онзи съкровен 
момент, който може да е деликатен 
жест, фино очертание, загатна-
то настроение или точно уловено 
движение, което ще ни поведе към 
формата, ще разпростре влиянието 
си върху нея и някак изведнъж от 
камъка ще изпъкне образът. И ма-
кар темите да са вечни – майчин-
ство, птици в полет, животни в игра 
или борба и т.н., в тези работи също 
има приключение и загадка. Защо-
то ни припомнят, че светът, в който 
живеем и в който често просто се 
суетим, е в основата си непостижи-
мо огромен природен кръговрат. 
Ако искаме, можем до безкрай да 
се вглеждаме в него, да търсим и 

откриваме тайните и взаимоотноше-
нията в него и да се радваме, че ни има и че можем да го правим. Но и тук като зрители сме 
напълно свободни да решим дали да се впуснем в това приключение – произведенията са само 
деликатна покана за него.

Диана Попова

МЕЖДУНАРОДЕН СКУЛПТУРЕН СИМПОЗИУМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2017

Проект „Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда – Велико Търново 
2017“ на Представителството на СБХ в град Велико Търново (1 – 10.09.2017) си постави за цел да 
представи посоки на творчество и интеркултурни комуникации в съвременното визуално изкуство 
в областта на скулптурата. В продължение на десет дни скулпторите претворяваха мрамора, мета-
ла и дървото в дворното пространство пред ателиетата на корпус „Скулптура“ на Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Предоставяйки екстериорните пространства на парка в 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Красимир Цанов – Дъждоиди
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кв. „Колю Фичето“, симпози-
умът провокира авторите 
да изразят своята различ-
на стилова определеност 
и творчески подход, като 
ситуират творбите си към 
конкретната среда. Ши-
рокообхватната тема не 
постави граници в концеп-
туално или в изразно отно-
шение на авторите. 

Поканени за учас-
тие са девет скулптори от 
България и Македония от 
различни поколения, някои 
от тях емблематични име-
на в съвременната скулп-
тура, с множество награди и участия в международни и национални симпозиуми, реализирали 
свои творби в пределите на страната и извън нея: Иван Русев и Емил Бачийски от София, Свилен 
Костадинов от Пловдив, Георги Минчев, Милен Джановски, Венко Тонков и Красимир Методиев от 
Велико Търново, Мара Латева от Хасково и Гордана Хаджиниколова от Македония. 

 „Издигане от земята“ е названието на творбата на Иван Русев, чиято стъпаловидна струк-
тура символизира човешкия вървеж във времето: „Приех участието в симпозиума, защото целият 
ми род по майчина линия е от Велико Търново. Прадядо ми Атанас е един от първите братовчеди 
на Стефан Стамболов, така че се чувствам емоционално свързан с града.“

В творбата „Прометей“ Емил Бачийски вплита идеята за огъня и Прометей, използвайки 
мрамор и метал: „Митологията ме занимава през последните години точно защото ми дава въз-
можност да избягам от прекалената конкретика, реализирайки абстрактна композиция.“ 

„Алегория на сътво-
рението“ е нарекъл изцяло 
мраморната си композиция 
Свилен Костадинов. „Ка-
мъкът е олицетворение 
на самата скулптура, про-
цесът – отнемане на час-
ти от твърдия материал и 
извайване на художест-
вена форма, наситена с 
дух“, споделя скулпторът.
„Фрагмент от нещо по-го-
лямо“ N:15 е озаглавена 
характерната в стилово 
отношение за скулпто-
ра Георги Минчев строго 
геометрична и в същото 
време ажурно разработена 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Емил Бачийски по време на работа

Свилен Костадинов – Фигура
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мраморна пластика. Колективна творба с название „Порив“ реализират Венко Тонков и Красимир 
Методиев – докторант в катедра „Скулптура“ на ВТУ. Монументалната изчистена форма на мра-
мора е в единство със сложно преплетените метални елементи.

Гордана Хаджиниколова-Малашев от години 
участва в симпозиуми и изложби в България. В 
проекта реализира женска фигура – пластика от 
дърво. Композиция „Птици“ от орех и метал създаде 
Мара Латева, която е и спонсор на симпозиума: „В 
творбата си идейно залагам на символиката – две 
означава любов, комуникация и надежда за раз-
витие.“

Реализираните по време на симпозиума твор-
би от мрамор и метал са принос за естетизиране 
на конкретна градска среда, а именно парка в кв. 
„Колю Фичето“ във Велико Търново. Дървопласти-
ките обогатиха фонда на Изложбените зали към об-
щина Велико Търново. Триметровата композиция от 
мед „Чанове“ на Милен Джановски ще бъде трайно 
експонирана в екстериора на Великотърновския 
университет: „Темата за камбаните ме вълнува в 
последно време. Представям си композицията, мон-
тирана на достатъчна височина, така че да има 
ефект на звънене при вятър“. Мащабната компо-
зиция Джановски представи в реализираната през 
октомври 2017 г. самостоятелна юбилейна изложба 
„50“ в ХГ „Борис Денев“ в Търново.

По време на симпозиума в мултимедийна 
презентация авторите представиха пред обществе-
ността на град Велико Търново свои реализирани 
творби в страната и извън нея. Бе заснет и доку-

ментален филм, включващ целия творчески процес. 
Организатор на симпозиума е Представителството на Съюза на българските художници във 

Велико Търново, а община Велико Търново съфинансира проекта по програма „Изкуство и кул-
тура Велико Търново“. Партньори на проекта са СБХ, Великотърновски университет, Арт център 
Илинденци, дружеството на художниците в Македония – ДЛУМ, клуб „Св. Патриарх Евтимий“, 
Симеон Захариев, осигурил инструменти и машини за творческата работа. 

Проект „Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда – Велико Тър-
ново 2017“ успешно се вписа в културната политика на града, насочена към диалог и партни-
ране между различни културни институции. Велико Търново поддържа своя авторитет и място 
в културния живот на страната. В този аспект несъмнено реализирането на форуми в областта 
на изобразителното изкуство е важна част от живота на града. Арт симпозиумът направи въз-
можно създаването на скулптурен парк с творби на съвременни български и чужди автори, 
които са културно богатство. Желанието на организаторите е за продължение на симпозиума 
в следващи години.

Мариета Конова

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К АИ З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Иван Русев по време на работа
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ПАРИЖКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – ИГРА С ОБРАЗИ

С ключовите елементи 
светлина, цвят, огледала и си-
метрия калейдоскопът тран-
сформира предмети и сцени 
от ежедневието във визуално 
стимулиращи, красиви илюзии. 

Аналогичен е подходът 
на Соня Ковачева в изложба-
та ѝ „Парижки предизвикател-
ства – игра с образи“ в галерия 
„Аросита“ (25.10. – 7.11.2017). 
Тук обаче огледалото е измес-
тено от въображението, от-
ражението е пречупено през 
индивидуалното възприятие. 
Предметно-реалното е само 
ключ към смислово-знаковото.

В настоящата изложба 
Соня запазва някои последо-
вателни линии и стилови осо-
бености в творчеството си, но 
те не изчерпват търсенията ѝ . 
В последните си произведения, 
вдъхновени от престоя ѝ в Па-
риж, тя експериментира с нови 
техники и похвати, разкри-
вайки безкрайните творчески 
възможности от комбинацията 
на привидно несъответстващи 
материали и образи.

Фините и деликатни 
фротажи с молив върху хар-
тия контрастират с ярката 
цветност и наситения колорит 
на живописта и колажите ѝ.. Смесената техника комбинира живопис и рисунки с текстил, пътни 
карти и печатни материали. Креативна и изобретателна, Соня Ковачева взима предмети и обекти 
от ежедневието или детайли от тях и променя тяхната форма, структура и смислова натовареност. 
В един различен контекст, върху платното или хартията, те получават нов живот. Заинтригувана 
от цветни десени, орнаменти от ковано желязо или просто брошури от изложби и репродукции 
на произведения на изкуството, художничката ги вплита в работите си по специфичен начин, 
оформящ нейния личен художествен почерк. Орнаментално-декоративните елементи допълват и 
подчертават фигуралността. Резултатът от всички тези похвати са емоционално наситени образи 
със собствена история, разказани чрез една нова визуална азбука, образи, запечатали спомени. 
Живи и динамични, екзотични и завладяващи, те ни връщат към отминали времена и различни 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К АИ З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Соня Ковачева – Парижки предизвикателства
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цивилизации. Преплитането на европейска, азиатска и африканска култура, на модерно и съв- 
ременно изкуство провокира образното мислене. Кара ни да търсим познатото и да откриваме 
новото, видяно през очите на Соня. Тя споделя с нас собствения си свят и ни кани да надникнем 
в него. 

В този свят един и същ образ спонтанно и игриво се мултиплицира върху различни плоскости, 
превръщайки се от детайл в композиционен център. С гъвкавостта на комиксов герой този образ 
създава пластичен разказ и ни води по маршрута на авторката. Зрителят е въвлечен в една непре-
късната „игра с изображения“, предизвикан е да разшифрова кодове и да сглоби отделните части 
на пъзела.

Ани Венкова

ИЗЛОЖБА „РИСУНКИ“ НА КАЛИНА МАВРОДИЕВА
ГАЛЕРИЯ „НЮАНС“ (10 – 24.10.2017)

Рисунките на Калина ме срещнаха с нейната съблечена доброта. Когато ни запознаха, усе-
щането от рисунките се разля от нея със смеха  ѝ .... Рядко покритие и емоционално сходство 
между нарисувано и автор. 

Калина рисува себе си. Това е акт на личностно сближаване и разтваряне в пространството 
на листа. Преди да знае, че прави изкуство, преди професионалния ангажимент и артистична 
претенция, тя го прави като естествена потребност да отвори в себе си, да гребне и даде. Тази 
душевна щедрост се материализира в стотици малки, светли, прозрачни рисунки. Те обгръщат в 
сини, златисти и розови сияния преживяното, обичаното. Те ни отвеждат между фикцията и реал-
ността, някъде между спомена, мечтаното и сънуваното. Отвеждат ни на друго, тихо място, в кое-
то времето е спряло, събитието се е оттеглило, останала е топлината на емоционално присъствие. 

Тихи и отдалечени, рисунките ни убеждават, че съществените неща стоят някъде зад при-
видната видимост на реалността. Калина ни разказва на пръв поглед незначителни истории – 
далечен спомен за неща и случки, случили се по-скоро в нейното съзнание и останали в нейната 
емоционална памет. Разказва ни малки истории, които се превръщат в емоционални събития 
като при срещата с новороденото и прохождащо конче или играта на котките. Малкият свят на 
Калина застава срещу парада на големия свят. Нейното естетическо откровение застава срещу 
доминиращия неоконцептуален маниеризъм, залял всички биеналета и световни форуми. И точно 
със своя отказ от конюнктурност това изкуство е живо, защото е непринуден отговор на тоталния 
дефицит на откровение и спонтанност. Рисунките на Калина са обезкуражаващо крехки, нежни и 
някак опрощаващи, превърнали в своя естетическа мярка и творческа свобода преодоляването 
и съпротивата срещу културни предразсъдъци и интелектуално насилие. Силата на изкуството 
на Калина е в защитата на откровението за живота в съгласие с неговата ежедневна малка ис-
тина. В своята доброта и тишина рисунките на Калина доказват естетическата мярка като етична 
норма. 

За всичко това е трудно и сигурно ненужно да се говори; който има душа, ще види и познае. 
Истински завиждам на тези, които могат да видят повече от това, което аз виждам.

 В една приказка за възрастни се казва: „Най-хубавото се вижда само със сърцето“. С тази 
изложба Калина ни дарява с щедростта на своята природа. Дарени са само готовите за това.

Станислав Памукчиев

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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СУБЕКТИВНИ РЕАЛНОСТИ

Галерия „Юзина“ пред-
ставя четирима млади твор- 
ци – Ангеларий Димитров, 
Елена Велкова, Силвия Бо-
гоева и Явор Костадинов, 
някои от тях вече завър-
шили, а други все още обу-
чаващи се в Националната 
художествена академия, 
специалност „Живопис“, 
в класа на проф. Ивайло 
Мирчев и проф. Десислава 
Минчева. 

В експозицията „Су-
бективни реалности“ мес-
тата, пространствата и 
обектите са конкретни за 
авторите и същевременно 
с това липсват преки ана-
логии с действителност-
та. Те създават нов свят, 
погледнат през призмата 
на обективната реалност 
– видяна, съпреживяна, ос-
мислена и отразена върху 
платното със средствата 
на живописта. В този свят 
по индиректен път са зако-
дирани чрез композицион-
ни елементи и пластични 
стойности субективните им 
представи и индивидуал-
ни реалности. Както казва 
Ницше „... в действителност 
[художникът] не желае да 
се откаже от най-силно 
въздействащите предпос-
тавки в изкуството си“. 

Макар и много раз-
лични като темперамент и 
творчески стил, обединя-
ващото начало при тях е в 
сугестивното въздействие 
на цвета. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Явор Костадинов – Republic of

Елена Велкова – Обект
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Първоначално обек-
тите в интериорите на 
Ангеларий Димитров са 
с ясна форма, но посте-
пенно губят конкретиката 
и характера си, за да се 
превърнат в елементи с 
ново значение, в разно- 
образие от образи, сим-
воли и структури, отли-
чаващи се с артистичен 
рисунък и смислова на-
товареност, изграждайки 
различна представа за 
материалния и духовния 
свят. Свят, в който худож-
никът свободно преминава 
между живата и неживата 
материя и създава своя 
действителност, откри-
ваме и в „Катерушки“-те 
на Елена Велкова. Тези 
стари находки от минало-
то – спомен за детството, 
ръждясалите железа, пре-
върнати в конструкции от 
цвят, дават неочаквани 
посоки на възприятието. 
Серията с площадки от Се-
верния парк, разработена 
чрез смесване на медията 
(фотография, надживопис-
вана на места с определе-
ни акценти с цвят), насоч-
ва към търсения от автор 
паралел между минало и 
настояще. Лаконични, из-

чистени от детайли, при тях има покритие между живописно и духовно пространство, между 
конструкция и метафизична рефлексия. 

Разрухата, която неусетно оставя следи в живота, но поднесена с доза поетичност и експре-
сия от цветове, замах на четка и следи, оставили диря от разтичането на боите върху грубото, на 
места необработено грундирано платно, отразява Силвия Богоева в своя „Пейзаж с къщи“ от Не-
апол. Превърнала се в посредник между индивида и реалността, тя приковава зрителя към себе 
си и собствената си корективна система за взаимоотношенията между хората, за опустошението 
и душевните прегради. Художничката изобразява човека с всичките му тревоги, пристрастия, 
противоречия, които носи, като духовна субстанция, рамкирана от суровата реалност. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Ангеларий Димитров - No signal

Силвия Богоева - Неапол
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Особените пространства с множеството хора, контролно-пропускателни пунктове, коли, пред-
мети, обекти от битието се превръщат в гранични за Явор Костадинов. Те са изходна точка за 
неговата социална и философска интерпретация на теми от съвремието ни, за това как се формират 
човешките представи в една на пръв поглед обективна реалност, където медиите са основен мани-
пулатор на човешкото съзнание. 

В творбите си четиримата автори заявяват своето разбиране за онова, което ни заобикаля, 
създавайки своя реалия от емоции, смисли, естетически и етични оценки. Но и дават възможност на 
зрителите да разберат обективната истина, да преминат отвъд нея и да я потърсят дълбоко скрита 
в субективната реалност. 

Наташа Ноева

В НАЧАЛОТО Е НАТУРА
(ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА „СКУЛПТУРА“, 2017)

С тази изложба организаторите от секция 
„Скулптура“ заявяват грижа за истинските стойно-
сти в българската скулптура, за тяхното представя-
не и утвърждаване. Далече назад е времето, кога-
то специализираните изложби „Скулптура“ на СБХ 
бяха почти задължителна и най-важна творческа 
изява, а участието на млади автори в тях – прес-
тиж и обещание за път. Сегашният динамичен и 
разнообразен художествен живот, с възможности-
те които предоставя, преосмисля нуждата от таки-
ва изложби. Вижданията и усилията на сегашното 
ръководство на секцията очевидно са насочени 
към реабилитиране на смисъла на подобни общи 
изложби като своеобразен периодичен преглед на 
случващото се в ателиетата на българските скулп-
тори, място за показване на нови творби на автори 
от различни поколения, форум за съпоставяне на 
пластични идеи, творчески опит, амбиции, но през 
фокуса на високи критерии и стойностни представи 
за българската скулптура.

Наименованието на изложбата „В началото 
е натура“ навярно цели да обедини онова харак-
терно за подобен род колективни изложби непред-
сказуемо разнообразие от често противоречащи 
си, взаимно изключващи се форми, идеи, възгледи, 
чрез нещо общо – светът около нас, природата, 
началото. Мотото е и покана за толерантно общу-
ване в едно пространство на отдалечени един от 
друг артистични светове. То е и директна покана 
за участие и към най-младите, току-що завърши-

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Цветослав Христов – Плажен спомен
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лите художествени училища, където натурата продължава да е основен елемент за изследване 
и претворяване. На фона на постоянните напоследък скандали около публичното изкуство в 
България, паметниковата скулптура, общественото налагане на, меко казано, спорни стойности 
в нея, незачитане на професионалното мнение, тази традиционна изложба преглед, въпреки че 
представя камерни произведения, може да се окаже ценна за дефиниране на същностните ха-
рактеристики и на публичната скулптура. Предлагайки панорамен поглед към по-смислените 
усилия на съвременни творци, изложбата улеснява забелязването на нови автори, на автентични 
пластични образи и нови тенденции. В този смисъл логично е изложбата да бъде доминирана 
от утвърждаващи се по-млади скулптори, търсещи и демонстриращи своя посока. Така е и в 
това издание на изложбата – преобладават млади, дори съвсем непознати участници. Забелязва 
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Хари Арабян – Йоан
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се широкият периметър на жанро-
вите интереси и пластични търсения 
по отношение на идеи, образност, 
свободно и без комплекси боравене 
с цвета, формата и новите не дотам 
популярни материали и тяхното съ-
четаване. Откровената и някъде уче-
ническа натурност съжителства с 
изведени, автономни произведения. 
Въпреки че е открояващо се, при-
съствието на утвърдени автори зву-
чи по-скоро като кавалерски жест на 
отварящия вратата. Разбирам тяхна-
та резервираност. Този тип експози-
ции са изпитание за ревниво пазе-
щите своя образен свят художници 
от пошлата и редовно срещащата се 
агресия на амбициозни, посредствени 
творби. Не знаеш къде ще попаднеш, 
с кого ще общуваш, дали експонираш 
или просто изоставяш творбата си. В 
изложбата авторите не са събрани от 
обща програма, творческо единоми-
слие, манифест. Тя отразява момент-
ното състояние, творческия потен-
циал, мащаба на участие. За разлика 
от кураторските изложби, тук ролята 
на организатора не е в такава степен 
определяща за крайния характер на 
експозицията. 

Така тези изложби са винаги 
различни, шарени, радващи, разоча-
роващи, спорни, очаквани и прене-
брегвани, коментирани или премъл-
чавани. Струва ми се, че изложба 
като тази не се е провеждала от де-
сетина години. Радващо е, че секция „Скулптура“ на СБХ има воля да възроди изложба „Скулп-
тура“ с целия блясък на нейната противоречивост. Мисля, че ако бъдат удържани и развити 
тенденциите в настоящата изложба за толерантност, но и критичност при подбора на творбите, 
за внимание към младите, за мотивиране участието на утвърдените, разнообразяване на фор-
мите за експониране, за разширяване границите на понятието „скулптура“, за отличаването 
с награди, изложбата ще изпълнява и по-дълбоката си цел – да бъде лице на стойностните 
процеси в съвременната българска скулптура и престижен форум за изява на скулптори от 
различни поколения.

Стефан Лютаков

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Петър Илиев - Наклонена комнпозиция

Анна Покровнишка - Два обекта и едно ниво
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ДИСКУСИЯ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА 

През октомври Нацио-
налната изложба скулптура 
събра седемдесет и трима 
автори и техните творби на 
тема „В началото е натура“. 
Различното в тази изложба 
беше заложено още с усло-
вието наред с утвърдените 
да участват и съвсем млади 
скулптори и студенти, които 
все още се обучават в учили-
щата по изкуствата. Журито 
в състав Иван Русев, Богомил 
Николов, Богомил Живков, 
Красимир Илиев, Владия Ми-
хайлова, Цветослав Христов и 
Ани Шапкарова определи: На-
града за ярка индивидуалност 
– Иван Томанов (пост мортем) , 
Награда „Нова натура“ – Еле-
на Яневска, Награда за дебют 
– Христо Антонов. Съюзът на 
колекционерите отличи Дона 
Стоянова. Този нов формат на 
годишната обща изложба бе в 
центъра на дискусията, но раз-
говорът неизбежно засегна и 
болезнената тема за скулп-
турата в общественото прос-
транство, за възпитаването на 
вкус у меценатите, за достъпа 
на децата до изкуството. 

Присъстваха предста-
вители на ръководството на 
секция „Скулптура“, утвърдени 

скулптори, но най-много бяха младите автори, които доминираха и в изложбата. Публикуваме само 
някои от акцентите в дискусията.

Иван Русев: Опитваме се с тази изложба да кажем, че да отречеш всичко, което се случва 
в тази сграда, е много грешна позиция. Обявявайки я, срещнахме незаинтересованост и отказ у 
голяма част от колегите ни. (…) Това е един призив за разширяване на понятието скулптура; посо-
ка, която може да бъде развита в следващи издания на националната изложба. (…) Наградите са 
отнесени не толкова до самите автори, а към тенденциите в развитието на скулптурата.

Стефан Лютаков: За първи път се чувствам спокоен в една такава изложба, която се стреми 
да обхване всичко, което се прави в българската скулптура, и я виждам като начало на истинска 

Елена Яневска – Пролет

Христо Йонков - Късна есен
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грижа към стойностното в българската 
скулптура, и най-вече към младите тво-
рци, които за щастие тук доминират.

Кристина Йосифова: Като млад ав-
тор смятам, че в XXI век не можем да си 
позволим тук да има неща, които не тряб-
ва да стоят  тук. Защото в една европей-
ска съвременна галерия, когато отидеш, 
нещата са коренно различни. Тази излож-
ба е единствена през годината за нас и 
ние не бива да допускаме работи, на кои-
то мястото им не е в галерията. Говорим, 
че трябва да се възпитават меценатите, 
но как да стане това… 

Момчил Мирчев: Изложбата е от ра-
боти в различни стилове. Подбрани са 
стойностни работи. Младите колеги тряб-
ва да бъдат окуражавани. Имам предло-
жение за наградите. Бих ги разделил в 
сектори – фигуратив, портрет и т.н. Тряб-
ва да мислим и какъв вкус възпитаваме. 
Не пренебрегвам съвременната скулп-
тура, напротив. Но младите колеги все 
по-малко се занимават с натурата, а тя е 
азбуката на всички.

Никола Цветанов: Бих предложил 
на организаторите националната излож-
бата да бъде курирана, да се поканят на-
шите всепризнати майстори, да се отиде в 
ателиетата, да се изберат работи и тях да 
ги има в залата.

Христо Йонков: Нашите професори 
навремето създадоха ниво в поколението 
с такава демократичност, въздухът тряб-
ва да се диша в едно пространство…

Красимир Методиев: Ние в Бълга-
рия сме двайсетина души, една ядро мла-
ди хора които работим, бачкаме; и тази 
изложба е съпротивата на това, което 
се случва в общественото пространство, 
тази ъндърграунд сцена, самата сграда е 
ъндърграунд, този паметник на изкуство-
то, създаден преди години – тук сме и той 
няма да падне.

Христо Антонов - Опит
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„МОЕТО МЯСТО“. ИЗЛОЖБА НА ДОЛОРЕС ДИЛОВА В ГАЛЕРИЯ НЮАНС 

И друг път съм писала за Доло-
рес, но ще се опитам да не припомням 
думите си. Всяка изложба заслужава 
да бъде изказана (ако това изобщо е 
възможно) по различен начин, защото 
е различна. Мястото, което Доли рису-
ва, се превърна в нейна лична, ембле-
матична територия. То се простира на 
не повече от 20 км, но сюжетите ѝ са 
от определени точки по това кратко, 
тъй красиво трасе, така че тя успя да 
сътвори от реално няколко десетки 
квадратни метра цял един необятен 
свят, а това е забележително!

Тъй като пътуваме заедно с нея 
от години по тези места, аз взех да 
усещам, че гледам на природата ся-
каш през нейните очи. Все си казвам: 

това е плажът на Доли, това са нейните къщи и чадъри, това са нейните облаци и залези...
Следя дали телефончетата по оградите в Българево са разтворени или не, защото винаги 

(понякога два пъти на ден) чувам въздишките и възклицанията ѝ , минавайки край тях. Ако, не дай 
боже, изчезнат, то ще бъде нещо като космическа катастрофа. 

Знам, че е недостатъчно, ако само веднъж минем през полето до един каменен плаж, който 
мен никак не ме вдъхновява, но пък за нея е най-прекрасният на света и би било добре нито един 
друг човек освен нас да не нарушава гледката към сиво-сините локви (добре, Доли, не са локви, а 
приказни, малки, кралскосини заливчета пред морето!)...

Знам също, че Болата, онова магично място зад Калиакра, с ненормално червени скали, трябва 
да се види още първия ден след пристигането ни и че винаги ще споменем онази нощ с пълнолу-
ние, когато отидохме там и пейзажът изглеждаше страховито примамлив, като в картина на Каспар 
Давид Фридрих. Знам, че тя (а вече и аз) ще следим силуета на всяка скала, който се променя с 
времето, ще страдаме заедно заради безмилостния ход на годините, който периодично ни отнема 
по нещо, което помним и обичаме. Изпитваме споделен ужас, че следващия път нещата няма да са 
същите (което и става, разбира се) и може би именно затова, за да съхрани спомена и усещанията, 
Доли рисува и пак рисува това място, ден след ден и платно след платно...

Каварна и околностите за Долорес са нещо като Живерни за Клод Моне. Има нещо много 
силно и много трогателно в тази нейна обсебеност. Аз поне не познавам друг художник, който да е 
направил толкова вариации на едно и също място.

Веднъж казах и ми се иска само това да повторя – Долорес е безспорно най-чувственият 
художник днес. Нейната екзалтираност прозира навсякъде, смесена с надреалното, с мистиката и 
с онази болезнена сладост на много горчивия шоколад. Магичен виолетов воал обвива всеки сан-
тиметър от картините ѝ, тюркоазът отстъпва пред плътни и страстни тъмночервени тонове, които 
предизвикват красива тревожност, сини телефончета и звезди се оплитат в абсурден танц, малки 
ярки облаци оставят следи в небето, сякаш са неидентифицирани обекти, разпукани, греховни смо-
кини се появяват на неочаквани места...

Долорес Дилова – Моето място
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И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Наистина всичко е една емоция – чиста, силна и въздействаща, една сплав от плътско и ду-
ховно, от тревога и наслада... като самия живот. 

Преди месец седяхме на пристанището и гледахме почти безмълвно червения залез, спуска-
нето на слънцето все по-ниско и нахлуването на виолетово и кадифенокафяво в небето. Водата 
ставаше като златно огледало, все по-светла и нереална и така до момента на угасването си. Всичко 
това заедно с черните силуети на чадъри, столове и кораби правеше гледката като екран, като 
спектакъл, който хем не искаш да свършва, хем се променя всяка минута и те държи в щастливо 
напрежение. Доли ще почне ако не утре, то вдругиденв да рисува това, просто така, просто защото 
не може да не го направи...

Тя наистина намери своето място, но не като географско понятие, а като напълно личен свят –
духовен и пластически. Една особена смесица между конкретното и интуицията на художник, който 
режисира природата според собствените си емоционални закони. 

Обектите в картините на Доли са излезли от най-дълбоките гнезда на осъзнати и неосъзнати 
желания и обгръщат света с тайнственост и красота. 

Няма как да се обясни сложната, чувствителна вселена на един художник, още повече когато 
става дума за творчеството на една жена, обърнала се навътре към себе си, но изразяваща без 
никакви задръжки – силно, цветно и вълнуващо – и сънищата, и живота си.

Десислава Минчева

В АРТ ЦЕНТЪР „ЮГО ВУТЕН“

Станислав Памукчиев представя изложбата си „Завръщане“  
в арт център „Юго Вутен“, Херенталс, Белгия (октомври – декември 2017 г.)
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А К Т У А Л Н О

БЪЛГАРСКИЯТ КОМИКС МЕЖДУ ДВЕ ИЗЛОЖБИ
2013 – 2017 

В началото на второто десетилетие на XXI век разговорите около българския комикс ста-
наха особено интензивни. Въпреки постиженията на отделни автори и творчески сдружения се 
чувства липсата на силни сценарии и ярки, индивидуални стилове. Като че ли българският комикс 
все още черпи сили и влияния от естетиката на оседемдесетте на ХХ век, както и на гейм индус-
трията, в която работят повечето от авторите.

През 2013 г. в галерията на „Шипка“ 6 се откри „Първа национална изложба на българския 
комикс“. Изложбата обхвана всички поколения български художници на комикси. Сдружението 
„Проектът Дъга“ като основен организатор отдели специално място на художниците от леген-
дарното списание „Дъга“. Изложбата и каталогът от 130 страници показаха различните лица и 
широката палитра от автори и стилове на българската комикс сцена. 

На откриването на изложбата се обяви учредяването на наградата „Александър Денков“, 
както и нейният първи носител Любен Зидаров, рисувал комикси още през 40-те. Последваха 
награди, отбелязващи различни аспекти от битието на комикса – теоретичен принос на „Кратка 
история на българския комикс“ (Антон Стайков, 2014); цялостен принос на художник в различни 
комикс жанрове (Петър Станимиров, 2015), събирането на група български комикс автори в изда-
ние извън България (Марко Стоянович, 2016); отразяване на комикса в кинодокументална форма 
(Мария Николова, 2017). 

През месец септември 2014 г. голяма изложба отново събра почитателите на комикса в за-
лите на „Шипка“ 6. Този път изложбата беше международна, с участието на автори, издателства 
и сдружения от 17 държави. 

Бързо се увеличаваше броят на комикс албумите. Като най-значителен се запомни „Над 
дъгата 2“. За него авторите подготвят дълги самостойни серии. И следващият албум на „Проектът 
Дъга“ („Аракел“, 2017), представен заедно с изложба в галерия „София прес“, изненада публиката 
с новаторска за България форма. Сотир Гелев пише сценарий за хомогенна история, нарисувана 

Сотир Гелев – панел от Патент 64246, Над дъгата 2
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от няколко художници, като за всеки от тях сценари-
ят е адаптиран спрямо неговия натюрел. 

Специално внимание заслужават различните 
занимания на студио „Гекон“. В разглеждания пери-
од освен пълнометражен анимационен филм те съз-
дават и два документални филма (режисьор Мария 
Николова), засягащи изкуството на комикса – „Въл-
шебното огледало на Любен Зидаров“ (2015) и „Дъга 
– разкази в картинки“ (2017). Студио „Гекон“ е много 
активно и на територията на чистия комикс. След 
успеха на „Илийчо и Август“ (2014) Сотир Гелев и 
Пенко Гелев продължават сагата в „Илийчо, Август 
и седемте джуджета“ (2015). Авторите интегрират 
успешно в забавен и увличащ разказ клишета от 
масовата култура, провокират архетипното мислене 
на читателите, формиранo от приказното (анонимно 
и авторско) наследство от древни времена, но и от 
света на Дисни с неговите манипулативни интерпре-
тации на познати приказки. 

В силните години на списание „Дъга“ и „Чуден 
свят“ (1979 – 1992) историческите поредици на Влади-
мир Коновалов, Георги Шуменов, Христо Кърджилов, 
Христо Жаблянов и много други отговарят на целите 
на редакционния екип за обединяване на славната 
българска история с комунистическата митология. 
Десетилетие след промяната през 1989 г., донесла 
и много разочарования, търсенето на източници за 
национална гордост и самочувствие води до появата 
на цяла серия комикси, посветени на български царе 
и войводи. Двама от най-активните автори работят 
и през второто десетилетие на XXI век. Сценаристът 
Мирослав Петров и художникът Веселин Чакъров 
са задружен тандем в комиксите „Шино“, „Урфен – 
флейта и лък“, „Воини на нощта“, „Катана и пиратите 
от лунното езеро“. Започват и образователен истори-
чески комикс за Левски и реализират седем комик- 
са, посветени на историята по нашите земи. 

Александър Въчков е още един автор от средно-
то поколение, активен в територията на историческия 
комикс. Той е и сценарист и художник на „Заветът на 
кан Кубрат“ (2015), „Кан Аспарух“ (2016) и „Кан Ал-
цек“ (2016), както и редактор-съставител от българска 
страна на сръбско-българския албум „Каинов сой“. 

Петър Станимиров, активен илюстратор и ко-
микс художник, концентрира опита и знанията си и 
издаде книга, в която сподели практически съвети 

А К Т У А Л Н О

Рафаила Райкова – корица на комикс албум

Корица на Ко-миксер, 2016 г.
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за онези, които искат да се 
посветят на комикса – „Ко-
микс – първи десет стъпки“ 
(2017). 

След успешните първи 
четири броя (2011 – 2013) 
списание „Ко-миксер“ до-
казва жизнеността си. То 
включва предимно автори 
от България, селектирани 
след отворена покана. Oсно-
вателите на списанието Ива 
Груева, Славена Симеонова 
и Милена Симеонова намират 
начин да продължават с това 
доброволческо занимание в 
прагматични времена. Един 
от авторите, които подкрепят 
списание „Ко-миксер“, е сво-
еобразен символ на живота 
на комикс художниците след 
прехода. Борис Bobb Клисур-
ски се занимава с декори и 
персонажи за игри, илюстри-
ра учебници за български и 
чужди издателства и детски 
книги, прави декори за къ-
сометражни филми (lay-out 
художник), рисува плакати, 
шаржове и карикатури за 
бизнес презентации, типажи 
за игри. Той доказва мулти-
функционалността на добрия 
комикс художник – адапти-
вен, с бърза реакция и раз-
познаваем стил. 

„Няколко автори се задълбочават в естетиката и философията на манга и се утвърждават 
на българската комикс сцена. Най-изявеният от тях е Даниел Атанасов (Сатанасов) – български 
посланик на японската комикс традиция. Една от най-активните в това поле е и Анна Цочева 
– Рикае. Тя води курсове за създаване на комикси в своята „Манга Академия“. Анна участва 
в организацията и провеждането на конкурси за манга на „Анивенчър“ (2016, 2017) и в комикс 
форуми от различен характер. 

Един важен форум – фестивалът „Анивенчър“, все повече заприличва на „КомикКон“ от 
западен тип, като първи специален гост през 2016 г. е Алекс Малеев, световнопризнат художник, 
работил за големи американски издатели и благодарение на когото България става арена на 
събитията в най-новата поредица за Iron Man. 

А К Т У А Л Н О

Румен Чаушев – страница от „Аракел“
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Самотен бегач в българския комикс е Борис Праматаров. Той успешно интегрира таланта си в 
държави с богата визуална история с графични лимитирани албуми, кратки анимационни филми и 
графични разкази в мрачен фантастичен стил с неповторима графична индивидуалност. През 2017 г.  
той е победител в един от най-престижните фестивали за комикс Fumetto, Люцерн, Швейцария 

В последните години платформи за пред-
варително финансиране направиха възможни 
издания като „Стопаните на Луната и Слън-
цето“ на Рафаила Райкова, един завършен 
албум от 80 страници с поетична атмосфера, 
лека рисунка и цялостност в стила и ком-
позицията. Издателите на комикс романа са 
„Грозен Ентертейнмънт“, които се занимават 
професионално с всичко, свързано с комикса: 
издаване на комикс албуми, арт албуми за 
илюстратори, обучения по комикс и анимация, 
състезания в познати от телевизията форма-
ти с оценяване, журиране, класиране – форми, 
които увеличават популярността на жанра. 

Диана Нанева, един от участниците в 
техните формати, е сред най-активните комикс 
художнички през последните години. Тя пуб-
ликува както собствени албуми като „Сезон 
за бягство“ (2014) и Regrets and Recreations 
(2016), така и комикси по чужди сценарии. 

Още една авторка от Варна работи в 
кратките комикс форми. Александра Желяз-
кова публикува в „Ко-миксер“ и в издания на 
русенската комикс група. 

Някои автори продължават работата си 
по познати персонажи, като Уики на Мая Бочева. Тя развива своята палава, луда вещичка повече 
от 10 години в образователни игри, детски книжки, мобилни арт приложения. 

Трябва да се споменат имената на Тодор Христов и Венцислав Великов, на пловдивския сайт 
Диаскоп и активната група от Русе, която прави усилия за популяризиране на комикса, най-вече 
за млада публика. 

Внимание трябва да се отдели на Росен Цолов, който поддържа фен група на списание „Дъга“ 
в социалната мрежа Фейсбук. Страницата набира голяма популярност и феновете днес достигат 32 
000. Страницата е своеобразно социологическо изследване за огромната заслуга на комикс списа-
нието „Дъга“ към няколко поколения деца, които развиват и запазват интересите си към четенето 
и знанието цял живот. 

Комиксът е изкуство, което може да научи читателите си да ценят приятелството, доблестта, 
смелостта, да установява морални норми и да дава примери за подражание, каквато е и една от 
целите на организаторите на втората Национална изложба, посветена на българския комикс. Те 
събират в тази изложба най-добрите примери от комиксите, създадени в петгодишия период след 
предишната изложба и се надяват да увеличат феновете на това изкуство на свободния дух. 

Антон Стайков 

А К Т У А Л Н О

 Диана Нанева – корица на комикс албум
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ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ (1937 – 2016)

Димитър Трендафилов е роден през 1937 година в Бургас. Завършва ателието по „Илюстра-
ция“ на НХА при проф. Веселин Стайков през 1965 година. Дипломира шрифт в специалност 
„Плакат“ при професор Васил Йончев и специализира в Прага. Учи и се повлиява още от Бо-
рис Ангелушев, на когото сътрудничи като студент. По-късно става асистент на проф. Васил 
Йончев, а след неговата кончина наследява ателието по шрифт на специалност „Плакат“ в 
НХА. Работи в областта на графиката и калиграфията, автор е на редица запазени шрифтови 
групи, проектира графичното оформление на множество книги и телевизионни предавания. 
През последните години от живота си работи предимно сериграфия и литография. Има над 
30 самостоятелни изложби в България и чужбина. Носител е на много отличия, сред които 
наградата на „Шведското кралско семейство“ и наградата „Александър Жендов“. Димитър 
Трендафилов е професор по шрифт и калиграфия в Националната художествена академия, 
катедра „Плакат и визуална комуникация“. 

Почетен председател на NVIG. 
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На 11 октомври в галерия „Червената точка“ беше открита изложба под надслов „Колекция 
„Приятели на Димитър Трендафилов“, съставена от избрани калиграфии, сериграфии и литографии 
от художника. Събитието е част от програмата за честване на 70 години специалност „Плакат и 
визуална комуникация“ на НХА. 

По случай годишнината бе валидирана марка с лика на художника, автор е Ненко Атанасов. 
Марката е с винетка и номинална стойност от 65 стотинки. Изданието е отпечатано в два варианта 
– марката с винетка и минилист.

СПОМЕНИ НА ПРИЯТЕЛИТЕ

През тази година Димитър Трендафилов трябваше да навърши 80 години и да празнува юби-
лея си с отрано замисляната и мечтана нова изложба, но уви...

В негова памет ние, неговите по-млади ученици и приятели, представяме пред софийската 
общественост ретроспекция на зрелия период от творчеството му чрез колекция от калиграфии, 
сериграфии и литографии, подарени ни от учителя през дългите и щастливи дни на приятелството.

Днес ние скърбим и все по-често се сещаме колко ни липсва и личното, и професионалното, и 
бащинското общуване с Тренди. Сигурно и за това, когато се събираме, си представяме как ли ще 
се радва и шегува, ако ни види какви ги вършим.

Нека изложбата освен повод да си спомняме, е и причина най-младите, необщували никога с 
професора да се повлияят от неговия талант и творчески хъс.

Българското изобразително изкуство и калиграфия загубиха още един свой голям автор, 
българското образование загуби велик учител, а ние и един добър приятел.

Николай Младенов

 Ненко Атанасов – пощенска марка с винетка и лист, посветени на Димитър Трендафилов
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Сигурен съм, че творчеството на Димитър Трен-
дафилов тепърва ще бъде обект на задълбо-
чени изкуствоведски анализи и изследвания. 
Виртуозен майстор на калиграфията и шрифта, 
през годините Митко проявяваше интереси и 
се впускаше в различни, често пъти изненад-
ващи посоки, преминаващи отвъд установе-
ните и аристократични граници на графичните 
изкуства. Достатъчно е да се споменат някои 
негови търсения от последните десетина годи-
ни – дигитална калиграфия, ебру, нарисувани 
с таблет абстрактни композиции, отпечатани в 
сериграфия и литография. Може би думата, с 
която бихме могли да характеризираме него-
вото творческо присъствие, е авантюра. Всъщ-
ност той беше такъв и в живота. Всички ние, 
първо студенти, а после и негови приятели, сме 
запомнили историите му за учудващи и даже 
не за вярване срещи с интересни и странни 
личности. Независимо дали до родния Бургас, 
Париж или Истанбул, в пътуванията на Трен-
ди винаги се случваше нещо необикновено и 

впечатляващо. Всеки свой ден той започваше с 
готовност за ново приключение, посрещайки го 
с характерното си чувство за хумор.
Нашият професор по шрифт продължава да ни 
учи на мярка и вкус в нещата, които създаваме 
и споделяме... Благодаря ти, Митко!

Георги Янков

К А П И Т А Н А – така му казвахме, а трябваше 
вече да е АДМИРАЛ в естетиката на калигра-
фията.
Изключителен ерудит в областта на шрифта и 
сериграфията, сладкодумец и забавен майстор 
на късия разказ.
Уважаван професор, от колеги и студенти в 
НХА.
Влюбен в Бургас, Босфора и Морето. 
Жалко, че животът не беше така щедър към 
него, както той към живота.
Така го помня.

Божидар Йонов

П О Р Т Р Е Т
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В работата ми по историята на българския ко-
микс с учудване установих, че Димитър Трен-
дафилов, когото познавах като безупречен 
калиграф и автор на пощенски марки, има и 
изяви в изкуството на рисувания разказ. 
Димитър Трендафилов ме посрещна с аромат-
но кафе с кардамон в ателието си. Заедно с 
живописните спомени от артистичния госто-
приемен Истанбул той стигна и до проникнове-
ни анализи на изкуството на литографията, ка-
лиграфията и за това, което ме интересуваше 
в момента – комикса. Говореше за себе си като 
за комикс-лаик, но истината беше, че крими-
налните му серии в „Чуден свят“ бяха постро-
ени по всички правила на деветото изкуство, 
с индивидуален почерк и усет за историята. И 
„Фаталният рейс“, и „Обирът в Плимут мейл“ ос-
танаха образци в този жанр. 

Антон Стайков 

ИСТАНБУЛСКИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА 
МИТКО ТРЕНДАФИЛОВ СПОДЕЛЯТ… 

На прекрасния човек, за когото годините и вре-
мето нямат никакво значение...
Беше сънувал загубения твърде рано свой 
син, който те хваща за ръка и те отвежда. И 
се събирате. Може би сега заедно с него пре-
следваш цветовете и символите и създаваш 
невидими за нас нови картини.

Бену Йълдъръмлар
актриса, Истанбул

С Митко освен приятели бяхме като баща и син. 
Винаги ми е давал ценни житейски съвети и 
насоки.
Един ден вкъщи бяхме Митко, аз и моята тога-
вашна приятелка, която не го харесваше осо-
бено заради странното му поведение. 

П О Р Т Р Е Т
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Когато тя излезе от стаята за малко, той дис-
кретно ми прошепна: „Купи на това момиче би-
лет за „Титаник“.
За мен той беше много повече от приятел… 

Али Джан Метин, преподавател в ка-
тедра „Графика“, Факултет за изящни изку-

ства, Университет Мармара, Истанбул

Големият художник и скъп приятел на общ-
ността на Истанбулския музей за графично из-
куство проф. Димитър Трендафилов винаги е 
бил сред почетните гости на нашето студио. Тук 
той създаде забележителни графики и сподели 
с нас опита и блестящата си техника. Неговите 
произведения, изложени при нас, продължават 
да вдъхновяват творци и ценителите на изкус- 
твото от Турция и от целия свят. 
Споменът за него ще пазим винаги в сърцата 
си.

Проф. д-р Сюлейман Саим Тексан
Председател на Истанбулския музей за 

графично изкуство, Истанбул

П О Р Т Р Е Т
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Опознах Митко в късната есен на живота му.
Нo ако бях се докоснал до творбите му и не-
говата философия, преди да се запознаем, щях 
да съм убеден, че техният автор е доста по-
млад от мен.

Джем Кара
Факултет за изящни изкуства

Колкото и да ми е мъчно за загубата му, съм 
много щастлива, че съм познавала такъв прек- 
расен човек. Изключителен артист, добър учи-
тел, майстор, забавен приятел, преминал през 
трудности мъж, гражданин на света…
Митко ще живее в спомените ни само с добро.

Проф. Сема Ългаз Темел  
Факултет за изящни изкуства

– Хeй, комунист, ти и твоето дълго фъшттт – 
подвикваше ми винаги Митко.
Maкaр и болен – разказващ шеги, добър събе-
седник, борец, човек, който обича да установя-
ва контакт с хората с помощта на шегата.
Млад дух, затворен в остаряло тяло. Сякаш 
беше част от семейството.
Продължаваме да разказваме шегите ти и се 
усмихваме.

Дениз Далман
Факултет за изящни изкуства

Познавах Митко като един доста забавен чо-
век, докато един ден ми разказа дългата исто-
рия на своя живот. Не можех да си представя 
как един човек би могъл да издържи на такива 
изпитания и както ми беше безкрайно тъжно, 
изведнъж той се върна към своя шеговит тон 
и заедно се посмяхме.

Юсуф Зия Айген 
Факултет за изящни изкуства 

Голям приятел, посланик на изкуството, помня 
те с уважение и много ни липсваш.

Метин Еркан
Факултет за изящни изкуства 

Скъпи майсторе,
Ти имаше някаква мълчалива, спокойна и без-
грижна сериозност, a твоите забавни и достой-
ни шеги се разхождат наоколо, загубили без-
възвратно своя собственик.

Мехмет Али Мюстеджаплиоглу
Факултет за изящни изкуства 

Един човек, който беше изтънчен и в работите 
си, и в отношенията си с хората.

Зиятин Нуриев
скулптор, Истанбул

Една от любимите поговорки на Митко звучеше 
нещо от рода: „Какво от това, че светът е тол-
кова широк, ако на мен са ми тесни обувките.“
Разхождайки се с него по истанбулските улич-
ки, моите обувки никога не са ми убивали.
Усещането след всяка среща беше като да съм 
прочела нова, изключителна ценна книга.
Благодаря, професоре!

Жени Райчева
художник, Истанбул

(Благодарим ти Жени, че събра всички тези 
думи за професора ни!)

П О Р Т Р Е Т
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„Когато създадох „Твори с Юли“ преди една 
година, знаех, че предлагам нещо различно от 
одобрените училищни програми. Интелигент-
ните родители, които срещнах, за моя огромна 
радост подкрепяха мен и талантливите си деца 
във всеки експеримент. И чудото се случи – 
една година, пълна с шедьоври! С изложбата 
ни, наредена пред залата на четвъртия етаж 
в Галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6, имахме 
възможност да помогнем на Яна, едно от пе-
перудените деца в България. Беше добър урок 
по съпричастност за децата от школата. А те са 
толкова спонтанни и искрени, че ме вдъхновя-
ват неописуемо!“ (Юлиана Михайлова)

Ретроспективна изложба представи през сеп-
тември творчеството на Атанас Миндов по по-
вод неговата 85-годишнина. Подредените в Из-

ложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико 
Търново рисунки, живописни творби в техники-
те масло и акварел, пластики и ескизи за мо-
нументални паметници документират творчески 
периоди , заемащи 50 години. Атанас Миндов е 
един от основателите на Дружеството на вели-
котърновските художници и на Факултета за 
изобразителни изкуства при Великотърновския 
университет.

Аристократ, скромен и сдържан човек, учител, 
който се раздава за учениците – такъв остава 
в спомените на стотици възпитаници на Худо-
жествената гимназия художникът Асен Пунев 
(1927 – 2011). В галерия „Дебют“ през октомври 
бе открита първата негова изложба, наречена 
„За татко“, с картини, предоставени от дъщерята 
на художника. Експозицията включва портре-
ти и пейзажи, загатващи за лиричния и широ-
коспектърен талант на художник, който тепър-
ва ще бъде откриван.

Изложбата „re-cycle / re-create“ на Стефан Ал-
тъков и Лаура Димитрова беше открита на 
5.10. 2017 в Галерията за съвременно изкуство 
на град Ниш, Сърбия. Изложбата се реализира 

Атанас Миндов – Св. Климент Охридски

Слав Краев, 7 г. – Пейзаж
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със съдействието на Галерията за съвременно 
изкуство на Ниш и подкрепата на проект ArtNet 
2, който се осъществява по фонд „Научни из-
следвания“ на Софийския университет.

„Дърветата на Самотраки“ се нарича откритата 
на 25 октомври в бургаската галерия „Неси“ из-
ложба на Дарина Янева.

Изложбата на варненския скулптор и живо-
писец Христо Христов в галерия „Астри“ през 
октомври представи нови и непоказвани произ-
ведения. Цикълът платна и скулптури авторът е 
нарекъл „Солта на морето“.

И тази есен Арт център Илинденци участва в 
творческите прояви „Образи и звуци“ в община 
Струмяни. На 14 октомври беше открита нова 
част от Мраморния град на изкуствата с кера-
мични пластики на художника Христо Йонков. 
Беше открита и изложба с рисунки на Тарабен 
и Нагджи Пател от Индия в тяхно присъствие, 

рисунки и пластики на Ярослава и Ян Шитско 
от Словакия, както и произведения от пролет-
ния живописен пленер, организиран от СБХ и 
фондация „Арт център Илинденци“. Беше даде-
но началото и на поредния творчески пленер, 
организиран от фондацията съвместно с община 
Струмяни.

Михаела Иванова показва 14 маслени платна 
в Пловдивски културен институт от 28 октомври 
до 16 ноември. Картините са създадени през пос- 
ледната година, след завръщането ѝ от едноме-
сечен творчески престой в Мюнхен по програ-
мата „Artist in Residence” на ГЕДОК – Мюнхен и 
СБХ. Те отразяват впечатленията на художнич-
ката от фантастичната природа на Бавария, в 
която драматично се съчетават величествените 
хребети на Алпите, безкрайните облачни небеса 
и отраженията им в езерата.

На 16 октомври участниците в пленер „Боженци 
2017“ Венера Константинова, Евгения Боте-
ва, Иванина Тодорова, Илия Илиев, Йорданка 
Илиева, Любомил Драганов, Страхил Ненов и 
Цветан Стоянов откриха изложба във вино бар 
Music wine art hours в София. Художниците са 
от секция „Монументални изкуства“ на СБХ.

Изложбата „Пътеките на Цветан Колев“ бе 
открита в софийската галерия „Контраст“ на 23 

Христо Христов – из изложбата

Михаела Иванова – Импресия
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октомври. „Художник на Балкана или по-скоро 
на Предбалкана с неговите гъвкави силуети 
на редуващите се една зад друга извивки на 
хълмовете. Художник на неразмагьосания свят, 
който децата са попивали, слушайки приказките 
на своите баби, седнали уютно в скутовете им.“ 
(Аксиния Джурова)

След голямата експозиция на секция „Монумен-
тални изкуства“ към СБХ, чийто дългогодишен 
председател е, Венера Константинова реализи-
ра самостоятелна изложба „Есенни отражения“ 
със свои живописни творби в софийската гале-
рия „Артур“ от 12 октомври до 3 ноември.

С изложба плакат в галерия „Академия“ НХА 
отбелязва 80-годишнината на проф. Димитър 
Тасев и 70-годишнината на специалност „Пла-
кат и визуална комуникация“. Експонатите са 
автентични театрални плакати (сериграфия) от 
музейната сбирка на НХА и архив на автора. 
„Димитър Тасев се нарежда сред малцината съ-
зидатели на художествения театрален плакат 
още от средата на 60-те години на миналия век. 
Постиженията му имат основополагащо значе-

ние за възхода на жанра, а с оригиналната си 
графична стилистика и цветност той утвържда-
ва една различна знаковост в плакатното изку-
ство.“ (Ненко Атанасов, куратор на изложбата)

Галина Станева (пластика) и Велина Гребенска 
(рисунка) реализират идеята си за съвместна 
изложба, зародила се по време на пленер пре-
ди година. „Пластове“ в Галерия 8 (31 октомври 
– 23 ноември) надниква в преживяванията и 
търсенията на личността. Това е опит на две-
те художнички да открият пласт по пласт това, 
което е вътре в нас. В тази връзка е избран и 
материалът за работа – хартията. 

Лаура Димитрова участва в Шестото между-
народно триенале на текстилното изкуство в 
Нови Сад, Сърбия, с творбите си „Външност и 
същност“, „Опитомяване“ и „Същина“.  В излож-
бата, разположена в пространството на „Сту-
дио М“ в Нови Сад от 17 до 31 октомври, могат 

Венера Константинова – из изложбата

Димитър Тасев – плакат
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да бъдат видени творбите на 57 художници от 
22 държави.

Седемдесет и четирима автори взеха участие 
в Деветата национална изложба „Арт колаж“, 
състояла се в залата на Дружеството на плов- 
дивските художници. Журито определи девет 
номинации и три награди: първа награда – Тра-
яна Панайотова; Ямбол, втора награда – Лаура 
Димитрова, София; трета награда – Николай 
Станев, Прага. 

Спомени за Охрид споделя Валентин Топалов 
в едноименната си изложба в галерия „Париж“ 
(20 октомври – 4 ноември), която може да бъде 
разгледана и онлайн. Авторът не за първи път 
показва в галерията творби след вдъхновяващо 
пътуване – преди три години тук е изложбата 
му, подготвена след пребиваване в Париж.

Варненският художник Светлин Ненов гостува 
със самостоятелна изложба в галерия “Ларго” 
от 19 октомври до 8 ноември. „В синьо-бялата 
омая“ е вдъхновена от гръцките острови. Иде-
ята за експозицията е на галеристката Нели 
Вълчева, но тя съвпада с отдавнашно намере-
ние на автора. 

На 7 ноември в галерия „Май“ в Сливен се от-
крива самостоятелна изложба живопис на 
Александър Петров. 

На 18 октомври в Дома на киното в София бе 
показан филмът „Рефлекс за живот“ с режисьор 
Владимир Каперски, посветен на 80-годишни-
ната от рождението на един от най-ярките май-
стори на декоративната пластика и дърворезба 
у нас Христо Бараковски (1936 – 2012). По съ-
щия повод издателство „Захарий Стоянов“ изда-
де книга-албум с рисунки на художника „Христо 
Бараковски +“.

Габрово е домакин на Националното триенале 
по съвременна живопис „Мостове” (3 ноември 
– 17 декември, ХГ „Христо Цокев”). Партньори 
на събитието са МК, община Габрово и СБХ. 
Участват 64 художници с около 100 творби, 
събрани в каталог. Журито присъди Наградата 
на община Габрово на Коста Дончев, както и 
правото да представи самостоятелна излож-
ба в галерията през 2018 г. Наградата на МК 
получи Цветан Колев, а на ХГ ,,Христо Цокев” 
– Донка Неделчева. Награда за млад автор – 

Лаура Димитрова – Външност и същност

Валентин Топалов – Спомени от Охрид III

Светлин Ненов – Летен кръговрат
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Явор Костадинов, Награда на областния упра-
вител – Ема Вертерова, Наградa на дирекция 
,,Национален парк Централен Балкан” – Тодор 
Захариев, Награда на СБХ – Румен Дешев. 

От 9 до 27 ноември галерия „Арте“ събира фами-
лия творци от три поколения – Калина Тасева 
и Юлий Минчев, Десислава Минчева, Сандро 
Арабян. Изложбата е по повод 90-ата годиш-
нина на Калина Тасева, която продължава да 
работи и да показва нови картини.

Галина Александрова представи третата си са-
мостоятелна изложба в София в галерия  „Лик“. 
Авторката е обединила творбите с наимено-
ванието „Ентропия“, като, по думите й, е много 
концентрирана в хаоса, преди да се превърне в 
ред. „Ентропията в затворената система „автор – 
зрител“ не може да намалее. Така става отново 

обмен на енергията от хаоса към реда. Владея 
безредието.“ 

На 1 ноември в галерия „София прес“ беше от-
крита изложбата на Зафер Галибов „Фрагменти 
от една революция“. В бурната 1989 г. авторът 
посещава Букурещ и изживява и запечатва с 
камерата си фрагменти от няколко необикнове-
ни за историята дни. Експозицията се представя 
за първи път.

Коста Дончев – Задушница

Сандро Арабян – из изложбата

Галина Александрова – из изложбата

Зафер Галибов – из изложбата
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Светлин Русев се завърна от Париж с две специални награди от традиционния Есенен салон, чийто 
член е. Той е отличен с наградата на името на френския художник Габриел Зендел на фондация 
,,Тейлър” и наградата на асоциация ,,Adage”. Още трима българи, които отдавна живеят във Фран-
ция – Любен Диманов, Никола Манев и Лъчезар Ошавков, показаха творбите си на емблематичната 
изложба. В Есенния салон участват повече от 600 художници, селектирани от жури. Награденият 
автор откри изложба в Българския културен център.

Светлин Русев – Париж, 13 ноември 2015
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I N  M E M O R I A M

ИВАН ЙОВЧЕВ (1925 – 2017)
Завършва Художествената академия през  1952 г. Макар да следва декоративно-мону-

ментална живопис при проф. Георги Богданов, той се посвещава на илюстрацията. Работи 
основно  в областта на цветната детска илюстрация.

 От 1962 г. участва в изложби на българската илюстрация и живопис, в изложения на 
книгата като автор в десетки издания за деца и юноши. 

Член на СБХ от 1970 г., секция „Графика и илюстрация“

ПЕНЧО КУЛЕКОВ (1924 – 2017)
Международно признат майстор на екслибриса – името му е вписано в световната 

енциклопедия на екслибриса. Роден е в севлиевското село Хириево, където завършва и 
земният му път. Дипломира се през 1955 г. в Художествената академия със специалност 
„Илюстрация“  в класа на Илия Бешков. Работи 20 години в сп. „България днес“, завежда 
графичния отдел на Националната художествена галерия. Илюстрира над 100 детско-юно-
шески книги.

Пенчо Кулеков - Самодивско хоро



Алекс Малеев – Daredevil



ПРОМОЦИОНАЛЕН 
ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

НОВИТЕ НИ ПО-ДОБРИ 
УСЛОВИЯ СА НА ПРАГА ВИ
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