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Христо Явашев (вляво) и брат му Анани, края на 30-те години на 20. век  
От изложбата „Кристо. От Габрово до Триумфалната арка“, 
Български културен институт, Париж, 17 септември – 30 ноември 2021  
(оригинална фотография: архив на семейство Явашеви)

Момчил Георгиев / Диптих „Извъртане“ 
от изложбата конкурс за Сите де-з-ар 2022

Бюлетинът на СБХ се издава 
с подкрепата на програма 
„Критическа литература“, 
Национален фонд „Култура“
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Момчил Георгиев / Диптих „Извъртане“ 
от изложбата галерия „Нюанс“, 16 февруари – 7 март 2021
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ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ НА СБХ, „ШИПКА“ 6

„Зони на контакт“ – керамична пластика 
8 – 15 октомври, І етаж, зала 1С 
вернисаж – 8 октомври, 17-19 часа

„Алегория сакра“ – куратор Красимир Русев
5 – 28 октомври, І етаж, зала 1А 
вернисаж – 5 октомври, 17-19 часа

40 години... Митове и легенди
Изложба на секция „Дърворезба“
21 октомври– 8 ноември, 2 етаж
вернисаж – 21 октомври, 17-19 часа

Генчо Симеонов – живопис
22 октомври – 12 ноември, І етаж, зала 1С
вернисаж – 22 октомври, 17-19 часа

„Пътят“
Цветан Казанджиев – живопис
29 октомври – 17 ноември, І етаж, зала 1В
вернисаж – 29 октомври, 17-19 часа

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА НА СБХ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, „РАКОВСКИ“ 125

Numinous. Изложба на Симеон Стоилов
7 – 22 октомври
вернисаж – 7 октомври, 17-19 часа

Национална изложба-конкурс 
за живопис и скулптура „Млади художници“
26 октомври – 11 ноември 
вернисаж – 26 октомври, 17-19 часа
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РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА СИТЕ ДЕ-З-АР 2022

На 8 септември 2021 в галерията на „Шипка“ 6 бе открита изложбата 
на кандидатите за творчески престой в ателиетата на Сите де-з-ар, 
Париж, през 2022. Същия ден журито разгледа представените творби и 
портфолиа и чрез тайно гласуване определи 12 резиденти и 4 резерви:

1. Лиана Димитрова
2. Андрей Янев 
3. Благовеста Иванова 
4. Момчил Георгиев 
5. Тодор Димитров 
6. Анелия Николаева 
7. Калина Христова 
8. Александър Виолетов 
9. Мария Бичакджиян 
10. Нели Гашарова 
11. Райна Стоймирова 
12. Светлана Мирчева

Резерви:
1. Виолета Велизарова
2. Нора Ампова-Чеширкова
3. Георги Ников
4. Андрей Врабчев

НАГРАДИТЕ НА СОФИЯ ЗА 2021

Антон Стайков и Свобода Цекова, кураторите на изложбата „Отвъд 
картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи“, 
развълнувала публиката и високо оценена от колегията, бяха удостоени 
с Наградата на Столична община за ярки постижения в областта на 
визуално-пластичните изкуства. Изложбата е проект на СБХ и фондация 
„Поддържане на изкуството в България“ и се организира с подкрепата на 
Столична програма „Култура“. 
 
Ева Тенева-Зайкоф бе отличена в категорията „Съвременни перфор- 
мативни и мултижанрови изкуства“ за проекта „Доктори без маски“. 
Идеята се реализира във време на съмнения и страх и, изразена в 
изложби, пърформанс в Докторската градина и издание с разкази в 
рисунки и текст, достига до много хора, за които изкуството е форма 
на съпричастност и подкрепа. 
Проектът беше представен в Италия и присъства в каталог, посветен 
на Рафаело, както и в краткия списък на „Българска книга“ за издателски 
проект на „Издателство Фо“. 
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НАГРАДИ НА XXI МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА – 
ВАРНА 2021

Голямата награда на Варна – Чакрит Лапаудомлоет (Тайланд)
Специалната награда на Биеналето – Васил Колев (България) 
Три равностойни награди – Дебора Чапман (Канада), Камил Коцурек 
(Полша) и Лиу Фу (Китай)

НАГРАДИ НА ФЕСТИВАЛА  
НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА 2021

• Първа награда – Пати Вутерс (Белгия)
• Награда за изгряващ автор – Диана Бутикариу (Румъния)
• Награда за изключително представяне – Карин Пуч-Граси 
• Награда за цялостен принос към изследването и изучаването  

на керамичното изкуство – доц. д-р Виолета Василчина

ЗА НОВИЯ САЙТ

Уважаеми колеги, след спечелено финансиране по проект към Национален 
фонд „Култура“ през 2021 екип от специалисти работи по изцяло нов 
уебсайт на СБХ. Сайтът отговаря на нарасналите потребности от 
адекватно онлайн присъствие на СБХ като организация на художници и 
на всеки отделен член на Съюза. 
Създава се нова категория „Онлайн бюлетин“, в която ще се публикуват 
самостоятелно статии от печатното издание, но и други материали. 
В тази категория ще бъдат въведени бюлетините от няколко години 
назад. Ще остане и възможността да се прелиства печатното издание. 
Всяка секция ще бъде представена отделно, със собствена въвеждаща 
страница, която ще информира и за изложби на членовете ù извън 
залите на СБХ. 
Уважаеми колеги, възползвайте се от новите възможности на 
сайта, като подготвите материали за своя личен профил в него – 
актуална творческа биография, висококачествени снимки на ваши 
творби. Допълнително ще ви информираме за точните параметри на 
информацията и как да я въведете в сайта, който предстои да бъде 
пуснат в края на ноември. Ще получите и пълно съдействие от екипа.
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СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ГРАФИЧЕН ФОРУМ 2021“ – 
СТАРА ЗАГОРА

(пълният текст е на sbhart.com)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Национална изложба „Графичен форум“ се организира за пета поредна 

година в Стара Загора. 
2. Организатори на изложбата и изпълнители на техническата част на 

изложбата са представителството на СБХ – Стара Загора и Община 
Стара Загора. Изложбата се експонира в зала „Любор Байер“.

II. НАГРАДИ
Община Стара Загора осигурява три равностойни награди по 500 лв. 
Наградените автори се ангажират да дарят по една графична творба 
на стойността на наградата, която остава собственост на Община 
Стара Загора.

III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат художници, които приемат условията на 

статута.
2. Графиките се изпращат на адрес: Стара Загора, ул. „Любор Байер“ 2; 

изложбена зала „Любор Байер“; Работно време: 10.00 – 18.00, почивни 
дни: неделя и понеделник.

3. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до 
посочения адрес и обратно, като отбележат начина на получаването 
им – лично или по куриерска служба.

4. Приемат се до 3 броя графични творби на автор във всички графични 
техники, без ограничение в размера на творбите. Рамкирането 
на творбите не е задължително и е по усмотрение на автора. Ако 
творбите не са рамкирани и са в различен размер от 50/70 см или 
100/70 см, авторът се задължава да ги изпрати във вид, подходящ за 
експониране.

5. На гърба на всяка творба (долу вляво) трябва да има прикрепен лист 
със следната информация:

 Име на автора, име на творбата, техника, година, цена на творбата 
и адрес за връщане. Представените творби са авторски, като при 
покупка няма комисиона.

6. Организаторите не поемат отговорност за проблеми, възникнали по 
вина на куриерските служби.

7. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 1 
месец след закриване на изложбата. 

8. Ако авторът желае, може да направи дарение на изложбена зала „Любор 
Байер“.
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IV. СРОКОВЕ И ДАТИ
1. Последен срок за приемане на графиките – 28.10.2021
2.  Откриване на изложбата – 1.11.2021, 18.00
3. Закриване на изложбата – 30.11.2021
4. Връщане на творбите - до месец след закриването.

V. КОНТАКТИ
Представителство на СБХ – Стара Загора, ул. „Любор Байер“ 2 
Лице за контакти: Милен Алагенски, e-mail: milen.alagenski@abv.bg

СДРУЖЕНИЕ „СЪДЪТ – СМИСЪЛ И ФОРМА“ 

На 22 март 2021 в София бе учредено Сдружение за изобразително 
изкуство „Съдът – смисъл и форма“. 
Основна цел на сдружението е да развива жанра съд, като обединява 
творческите усилия на художници от различни сфери на изобразителното 
изкуство за постигане на разнообразни и високи художественотворчески 
постижения; да поддържа художественоизобразителната традиция 
чрез представянето на класици, работещи в областта на съда, да им 
отрежда специално място (в дейността на сдружението) като почит 
към тяхното значимо дело. 
Учредителите са: д-р Иван Кънчев, Анжело Красини, Захари Каменов, 
проф. Емил Попов, проф. Станислав Памукчиев, доц. Емил Бачийски, доц. 
Роберт Цанев, Станислав Божанков, Диана Драганова-Щир и проф. д-р 
изк. Валентин Ангелов.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗЛОЖБА В ЗАЛИТЕ НА СБХ

Заявления за изложби през 2022 се приемат до 30 октомври 2021 на 
ул. „Шипка“ 6, ет. 4, при Марта Игнатова. За кандидатстването са 
необходими:
• формуляр 
• концепция за изложба
• портфолио.

За въпроси: Марта Игнатова, 0879 149 562

с ъ о б щ е н и я
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ДАРЯВАЙТЕ ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА СБХ

Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, 
достъпен за всички любители 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: Румяна Недялкова, 02 948 37 37.

ВСЯКА ИЗЛОЖБА В ЗАЛИТЕ НА СБХ СЕ ЗАСНЕМА

Всяка изложба (отделните произведения и интериор) се заснема 
професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се 
възползват от създавания 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.

ЛОГО НА СБХ

При оформянето на публична информция и отпечатването на рекламни 
материали (постери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ 
задължително трябва да се използва единствено запазения знак (лого) 
на СБХ с автор Стефан Кънчев. Знакът се изегля от сайта sbhart.com. 
Преди отпечатването материалите се съгласуват с Информационния 
отдел (press@sbhart.com).

с ъ о б щ е н и я
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ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА 
БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА
1 – 18 септември 2021
СБХ – „Шипка“ 6

Фестивалът на керамиката е сравни-
телно млад фестивал. Той дойде като 
по-модерна форма за организация на 
културни събития – на мястото на 
провежданата повече от половин век 
ежегодна керамична изложба, посвете-
на на св. Спиридон. 

Той се провежда с прекъсване от 2010 
под името „Фестивал на съвременната 
керамика“. През 2017 се сформира сдру-
жение, което да подпомага провежда-
нето му. От следващата година фес-
тивалът се преименува на Фестивал 
на съвременната българска керамика,  
запазвайки съвременните посоки на раз-
витието си. 
Наистина, смяната на името и датата 
на откриване на Фестивала все още не 
са достатъчни, за да откроят разлики-
те в характера на двете социализиращи 
керамиката форми на показ, но самият 
акт на търсената промяна е показате-
лен за посоката на процесите. 
Знак за тази връзка с близките худо-
жествени традиции е специалното 
представяне на една от знаковите фи-
гури в българската керамика – Георги 
Бакърджиев, работил във Франция през 
20-те и 30-те години на ХХ век и в Бъл-
гария от края на 30-те години до смърт- 
та си през 1972. Другият художник, из-
бран за почетно представяне, е Момчил 
Цветков – представител на по-млади-
те поколения керамици, изявяващ се от 
края на 70-те години насам. 
Като че ли е още рано за безапелацион-
но утвърждаване на безоблачно бъдеще 
пред Фестивала на керамиката, но съб- 
раната колекция дава надежда, че той 
е напът да отговори на въжделенията 
на керамиците за достатъчно предста-
вителен, в перспектива – и междунаро-
ден, артистичен форум. Направени са 
и първите крачки – на изложбата тази 
година заедно с българските керамици 
участват колеги от Румъния, Италия 
и Белгия. Очевидно замрялата покрай  

а к ц е н т

Момчил Мирчев / Дървото на живота
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корона вируса художествена сцена за-
почва да се оживява, а професионалните 
контакти – да се възстановяват. И не-
зависимо от качествата на отделните 
работи тук по-важно е проявеното 
желание за професионално общуване и 
публично споделяне на мисли, чувства 
и идеи. Освен всичко друго, изказани 
през спецификата на вида изкуство, те 

разширяват представите и за възмож-
ностите на керамиката.
Какво артистите керамици ни казват 
днес? И защо то е толкова важно, че ги 
кара да продължават да приемат жи-
тейските трудности, рискове и жерт-
ви, които заниманието с керамика им 
налага? Не твърдя, че зная отговорите 
на всички въпроси. Но чрез „прочита“ на 
творбите в тазгодишната колекция и 
споделените мисли на някои от автори-
те им ще опитам да изясня поне няколко.
Никой от художниците керамици вече 
не се вълнува от това дали керамиката е 
„приложно“, „декоративно“ или някакъв 
„друг вид“ изкуство – класификациите 
отдавна са изживени. Но чувствител-
ността към многоликата ù образност е 
останала, дори е придобила нови нюанси. 
Нещо повече, в някои от показани-
те произведения интерпретацията 
на керамичния материал е доведена до  

а к ц е н т

От изложбата

Силвия Чанева / Купа Рим
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излизане извън границите на въз-
можностите му или до изтръгва-
не на нови „звуци“. Ето как Агнес  
Дуерснабел определя това търсене: 
„Исках да създам странен и загадъ-
чен обект, без никаква практическа 
цел.“ Изглежда, именно образната и  
изразната необятност на керамиката е 
сред силно въздействащите очарования 
върху артистичните натури.
Съвременните артисти през XX век 
преодоляха множество наложени услов- 
ности и табута (свързани с идеологии 
или срещу тях, популистки или елитар-
ни, прагматични или идеализиращи), но 
успяха да постигнат търсеното със-
тояние на освободеност – на изказа и 
иносказанието, на изразните средства 
и образността. В пълна сила това важи 

и за керамиката, чиято палитра – от 
живопис към скулптура и обратно, от 
полезен обем към кавалетна форма и 
обратно – е извънредно богата. Една 
от участничките, Паола Орланди от 
Италия, споделя: „Творбите ми са на 
тънката граница между съда и скулпту-
рата. Преминавам от функционалната 
концепция за керамиката към границите 
ù, които след това „разтягам“, дока-
то те не останат само възможност…“ 
Оказва се, че богатството от изразни 
средства в керамиката се схваща като 
неотменно условие – то не само под-
хранва усещането за свобода, но е и 
същинската основа на разнопосочните 
артистични търсения 
Схващането за спецификата на керами-
ката също е претърпяло метаморфоза 

а к ц е н т

Ивана Енева / Спирален поток
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Димитър Николаев / Присъствие
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– тя отдавна не се мисли в измеренията 
на „мисленето в материал“ както в по-
предишни десетилетия. Но познаването 
на материала, и то във високия клас сили-
катни състави (порцелан, каменина), води 
не само до преосмисляне на изразните 
средства, но и до елегантно преодолява-
не на бариерите между обем и плоскост, 
т.е. между скулптура и живопис. Мария 
Вълчева го описва най-добре: „Подготвям 
своите порцелани като платно, на което 
ще рисувам, но това платно освен текс-
тура има и форма – тя кара рисунката да 
лъкатуши по нея, да завива по ръбовете, 
за да се срещне със себе си от другата 
страна, обгръщайки предмета – без рам-
ка, начало или край“.
В изложбата ще видим резултати и от 
разработването на още един важен проб- 
лем – разширяването на съдържател-
ната основа на произведенията. Между 
земята, небето и отвъд (в интерпре-
тацията на Ивана Енева и Д. Бутикариу), 
между външно, вътрешно и в сърцевина 

Момчил Цветков / Специално представяне

Георги Бакърджиев / специално представяне
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(в интерпретацията на Е. Спину, Ф. Сърбу, 
К. Пуч-Граси), между природно, човешко и 
екологично (в интерпретацията на Ан-
тонина Конзова, П. Вутерс, Мария Въл-
чева, М. Иванова, Елена Виденова), между 
архаично, ново и в ключа на вечността (в 
интерпретацията на Силвия Чанева, И. 
Янков, Г. Фъркасиу, Коста Данев, Йоана Ке-
милева), дори ироничните обществено-
политически „намигвания“ на Димитър 
Николов – всичките те малко или повече 
очертават интересни пластически посо-
ки и разширяващи се тематични кръгове.
Надявам се обединяването на художни-
ците керамици за Фестивала на кера-
миката да бъде съпътствано и с пови-
шена обществена чувствителност към 
усилието им да направят своя празник  
социалнозначимо културно събитие. 

Виолета Василчина
 

Карин Пуч-Граси / Куб III Патриция Уитърс / Уязвим

Диана Бутикариу / Храм
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ПЪТЯТ.
ЮБИЛЕЙНА РЕТРОСПЕКТИВНА 
ИЗЛОЖБА НА РАДКО МУРЗОВ 
1 – 30 юли 2021
СБХ – „Шипка“ 6

Всеки творец иска да изкаже себе си, да 
покаже своя свят, да изяви своето от-
ношение към това, което го заобикаля, 
в което и с което живее. Зрителят му 
е необходим не толкова като ценител, 
колкото като събеседник. Изкуството 
на Радко Мурзов изисква диалог – то не 
е агресивно, не налага, не претендира. 
В него трябва да се потопиш, във всяка 
картина да изминеш пътя на автора, за 

да усетиш неговото вълнение, да разбе-
реш неговата мисъл. Защото това из-
куство не толкова показва, не толкова 
разказва, колкото казва. А Радко е худож-
ник, който има какво да каже, има какво 
да даде на своя събеседник. 
За пръв път Радко излага толкова пъл-
на панорама на творчеството си. Дори 
тези, които са следили отблизо творчес- 
ката му съдба, ще останат изненада-
ни от многостранността на неговите 
търсения в живописта и графиката и от 
многообразието на пластическите ре-
шения. Монохромното лирично решение 
се сменя от експресивен колорит, хипер-
реалистичната предметност отстъпва 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Радко Мурзов / Доротея. Сутрешно кафе
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пред музикалността на линията, сюр-
реалистичната атмосфера преминава в 
монументално внушение.
Формалният анализ обаче може само да 
очертае границите, в които се развива 
това изкуство. Обикновено изкуствове-
дите пренебрегват семантичния анализ, 
който обяснява защо се използва едно 
или друго формално средство. А при Рад-
ко Мурзов този анализ е особено необхо-
дим, тъй като той е мислещ художник. 
Чрез образите на хората, чрез пейзажа 
и натюрморта той създава метафори, 
притчи за живота, както прави и в своя-
та поезия. Тези изпълнени с асоциации 
картини не са „документи“ на времето, 
те са лична оценка за епохата, понякога 
и присъда над нея. Дълбоко хуманистич-
ната природа на художника не му поз-
волява безучастност, тя го заставя да 
трепне, да реагира, да заеме позиция, да 
се изкаже по големите и вечни въпроси 
за същността на човешкия живот. И за 
мястото му в обществото и за отго-
ворността пред него.
Радко реагира в различното време по 
различен начин – от това се определя 
стиловото многообразие в неговата 
живопис. На някого може да се стори 
невероятно толкова различни карти-
ни да са направени от един живописец: 
промените през тези дълги творчески 
години са осезателни. Невероятно е как 
интимната лирика може да отстъпи 
място на експресивната динамика или 
на монументалната социална оценка. 
Стилът сигурно е човекът, но ако човек 
се развива, това се отразява на динами-
ката на стила. При Радко няма веднъж 
завинаги избран маниер, всичко в тази 
живопис зависи от целта на посланието, 
което с дадената картина той отпра-
вя към хората. Защото той възприема 
задачата на изкуството не като про-

извеждане на естетически открития, а 
като език, на който да донася до хората 
тези послания. И този език трябва да 
бъде откровен, затова той не може да 
се сведе до шаблон. Именно тази фор-
мална гъвкавост му позволява смяна на 
гледните точки за по-конкретна изява 
на самата идея. 
Своя граждански дълг Радко свято изпъл-
нява и в сферата на художественото 
образование. Той създаде варненска дет-
ска школа, която приобщава младите 
към изкуството, възпитава в тях нужда 
от общуване чрез изкуството. Не само 
и не толкова международните награди 
са признание за това родолюбиво дело. 
Много от неговите ученици тръгнаха по 
неговите стъпки.
Тази изложба е като хронотоп, като 
път през времето. Но и с времето. Тя 
ни предлага да изминем заедно този път, 
прекосяващ различни епохи, съхранил 
дъха на различни времена. И да изживеем 
попътно стремежите, чувствата, от-
кровенията на живописеца.
Споменах понятието „съдба“. За Радко 
изкуството е съдба, той съществува за 
него и чрез него. Затова то е толкова 
искрено, толкова лично, толкова интим-
но – картината не е отражение, тя е 
споделяне. И тази изповед се споделя от 
зрителя.
Завършвайки пътя през изложбата, пре-
минавайки през тези 50 творчески годи-
ни, всеки от нас със сигурност ще отне-
се частица от идеалите, към които ху-
дожникът се е стремил през времената, 
искра от чистотата, с която е творил, 
от красотата, която е сътворил, ще 
изпита уважение към неговата дълбо-
ка преданост към изкуството. А това  
означава, че срещата се е състояла.

Иван Маразов
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В НАЧАЛОТО. 
ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА  
НА САНДРО АРАБЯН
1 – 15 юни 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ 

„О, миг, поспри, ти си тъй прекрасен.“ 
Гьоте

На 1 юни – Денят на детето, в столич-
ната галерия „Райко Алексиев“ се откри 
фотографска изложба „В началото“, от 
която сетивата се изострят, а тялото 
настръхва. Кадрите са снимани в продъл-
жение на три месеца, в края на 2019 и на-
чалото на 2020, в СБАЛАГ „Майчин дом“, 
преди ковид епидемията и наложeните 
ограничения. „Бихме искали да покажем 
един по-различен поглед към света и да 
припомним, че въпреки всичко животът 
продължава“ – каза на откриването из-
пълнителният директор на болницата 
проф. д-р Иван Костов, по чиято идея 
се организира изложбата, мечтаейки да 
покаже очите на майката, виждаща де-
тето си за първи път. Това е началната 
позиция, от която Сандро Арабян тръгва, 
за да разкаже за случващото се в родил-
ната и операционната зала, но в замисъла 
настъпва обрат. Авторът поставя във 
фокуса на артистичните си търсения 
тайнството на раждащия се живот. 
„В началото“ е най-незабравимият фо-
тографски проект, по който съм рабо-
тил. Той ме върна там, откъдето е за-
почнал и моят живот – болница „Майчин 
дом“, споделя младият фотограф Сандро 
Арабян, който има честта да стане част 
от този съкровен миг – началото на жи-
вота. И допълва: „За да заснема подобно 
нещо, се наложи да се потопя в един то-
тално различен свят, изпълнен с множес- 
тво неизвестни и трудности. Естети-
ката, с която се сблъсках, беше напълно 

различна от всичко познато, емоции-
те също.“ Сандро става част от екипа, 
заживява с него, слива се с него, снима с 
минимална апаратура, мисли и действа 
мигновено. Пред очите му и пред неговия 
обектив проплакват около 70 бебета. Хи-
ляди снимки запечатват първите срещи 
с най-чистата любов – майчината. Всич-
ко в родилната зала се случва бързо и все-
ки случай е различен – спешни ситуации, 
в които всеки миг е от значение, нужни са 
бързи реакции и висок професионализъм. 
Сандро приема това предизвикателство, 
превръщайки репортажната фотография 
в художествена, в изкуство, запечатало 
появата на нов живот. Тези сцени карат 
зрителя да стане част от сътворение-
то, видяно и осмислено през обектива на 
фотографа, да навлезе в онова сакрално 
пространство, до което трудно би могъл 
да се докосне някой, който не е изпитал 
подобни усещания. Ще се опитам да бъда 
безпристрастна, макар че наскоро и аз 
станах част от това чудо, именно в тази 
болница. Представете си следната ситу-
ация: болничен коридор, хвърчат носилки, 
лекарски екипи, вани с кръв, инструмен-
ти, операционна зала, в която светлина-
та заслепява очите, всевъзможна апара-
тура, скачена по цялото тяло, акушер-
гинеколог, тракащ с ножици, докато чака 
да подейства анестезията. Прозвучава 
глас: „Местете!“ И операцията започва… 
Внезапно, като гръм, глас прорязва прос-
транството: „Дръж, дръж! Диша!“, чува 
се плач… И ето Го – това очаквано от 
месеци чудо, наречено живот. Отронват 
се, преливат сълзи от радост в обърка-
ните и пълни с надежда очи на майката. 
Пръв допир – невинно дихание, чистота, 
няма слова, които да опишат чувството, 
в този прекрасен миг! Възприемането на 
творбите, разбира се, е много индивиду-
ално, защото всеки има различни крите-
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рии за художественост. Но въпреки това 
естетическите качества на фотографи-
ите са безспорни, възпитаващата и поз-
навателната стойност също. В изобра-
женията има хармония между съдържание 
и форма, единство, яснота, простота, 
сложни ракурси, композиционни търсе-
ния. Той запечатва в подробности дори 
това, което на пръв поглед не ни прави 
впечатление или пренебрегваме като не-
съществено, като например червената 
капка кръв върху очилата на лекарката, 
лентата с номера на крачето на бебето. 
Още с пристъпването в изложбената зала 
зрителят се сблъсква с голямоформат-
ните изображения на бебета, които при 
пръв поглед някак смущават. Подсилващи 

въздействието са и специално боядиса-
ните стени в залите в червено и синьо. 
Експонираните 43 цветни фотографии не 
щадят психиката и не са за хора с дели-
катна чувствителност. Но истината е 
такава – страшно е! Тези, които живеят 
в илюзията, че раждането е красив акт 
и от утробата на майката излиза розово 
бебе, грешат. Сандро представя другата 
страна – истината, такава, каквато е, 
естетика на раждането, която не е за 
всеки. Фотографиите разказват исто-
рията за началото. Силно въздействащ 
е кадърът, в който е запечатано съсре-
доточеното изражение, концентрира-
ността на лекарите, които изваждат на 
бял свят едно окървавено, увито в пъпна 
връв, с почти посиняло лице бебе от май-
чината утроба, което сякаш изплува от 
кървава яма. 
Серията портрети на бебета – намусени 
или усмихнати, със сбръчкани личица, око-
корили очи или блажено спящи, притихна-
ли или плачещи, всяко със свой характер 
от първия миг – въздействат с още по-
голяма сила върху червената централна 
стена в голямата зала на галерията. А 
фотографията, отразяваща очите на 
майката, пълни със сълзи, уплах, надежда, 
очакване и безмерно щастие, олицетво-
рява неизмеримата свята майчина любов. 
Сандро Арабян предава достоверно, в ця-
лост и единство, в синхрон като усеща-
не, трудно изразимите словесно емоции и 
състояния на майката, на новороденото, 
на родилните екипи, но едва ли би успял в 
такава степен да въздейства и на зрите-
ля, ако преживяното не бе белязало душа-
та и сърцето му. За любовта и страстта 
си към фотографията Сандро Арабян го-
вори с известна доза тъга: „При дядо ми 
по бащина линия, известен с псевдонима 
си Фото Гаро, помня как се редяха хората 
на опашка за снимка. При него за първи 
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път видях какво е фотостудио, лабора-
тория, химикалите, ваните, червената 
светлина... класическата фотография.“ 
Следващата му среща с фотография идва 
с проф. Румен Георгиев на курс в НАТФИЗ, 
а след това завършва фотография като 
бакалавър и магистър в НБУ. После в Бар-
селона завършва магистратура по фото-
графия и дизайн в Elisava Barcelona school 
of design and engineering. „Но аз съм фо-
тограф заради дядо ми Юлий (бел. авт. – 
Юлий Минчев, художник, един от ярките 
представители на българската графика). 
Фундаментална причина да се занимавам 
с фотография беше, че когато бях на 16 
години, той ме покани да снимаме заед-
но. Тогава му отказах. Кратко време след 
това той си отиде, или поне такива са 
спомените ми. В процеса на осъзнаване 
тази случка ми тежеше все повече и по-
вече в годините, дърпаше ме назад като 
нерешен проблем, но разликата беше, че 
този проблем не можеше да се реши вече. 
До ден днешен, спомняйки си за това, очи-
те ми се изпълват със сълзи. За щастие, 
правейки дипломния си проект в Барсело-
на през 2017, се натъкнах на една снимка на 
нас, двамата. Специалното в тази снимка 
беше, че на нея снимаме заедно. Това ми 
позволи да се отпусна и последваха най-
смелите ми проекти. Всеки път, когато 
правя изложба, се питам какво ли ще си 
каже дядо? До днес търся диалог с него 
чрез фотографията, неговата страст.“  
Изложбата на Сандро Арабян бе показана в 
Арт салона на Радио Варна на 10 септем-
ври, последвана от дискусия с автора на 
тема „За дългосрочните проекти“. На 1 
септември фотоинсталацията „В нача-
лото“ бе ситуирана в подлез „Тунела“ в 
Пловдив като част от 27-ото издание на 
Седмицата на съвременното изкуство.

Наташа Ноева

СЪДЪТ – ОТПРАВНА ТОЧКА  
ЗА ТВОРЧЕСТВО.  
24 ИНТЕРВЮТА ЗА БЪЛГАРСКОТО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
18 юни – 3 юли 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ

Изложбата е част от едноименния 
проект с куратор д-р Иван Кънчев. 
Експозицията обединява 22-ма съвре-
менни български художници. Запазено 
място в залата е отредено на Георги  
Бакърджиев и Кънчо Цанев – автори с  

Божидар Бончев / Рециклаж II

Станислав Божанков / Фрагменти (цикъл) 
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безспорен принос в пластичната култу-
ра на българското изкуство. 
Георги Бакърджиев е признат за първо-
майстор и класик на съвременнта ни 
керамика още приживе. Неслучайно в да-
лечната 1943 е издаден юбилеен лист от 
негови колеги и приятели, които дават 
оценка за творчеството му. „Творец от 
европейски мащаб“, „добър познавач на 
своя материал и неговите декоративни 
възможности“, „верен на своя художест-
вен усет“ са само част от отзивите, 
които валят с по-голяма сила през годи-
ните и най-вече през 60-те години на ХХ 
в., когато в зрелия си период авторът 
достига собствен пластичен възглед със 
своите обобщени геометризирани фор-
ми, доведени до монументализъм. 
Несравним е приносът за развитие-

то на дърворезбата и издигането ù до  
съвременно пластично изкуство на Кънчо 
Цанев. На него дължим монументалната 
украса на много сгради, резбовани тавани 
и пана, мебели и пластики, отразяващи 
неговия характерен почерк и неразривна 
връзка с традицията. Все още предстои 
цялостна оценка на творчеството му и 
по-всеобхватен и съсредоточен поглед 
от страна на специалистите.
Кураторът е подбрал стойностни за 
българското изкуство художници, които 
работят в различни области – от кера-
миката, дървопластиката, стъклото, 
кожата и накита до живописта, скулп-
турата, графиката, инсталацията и 
обекта. По неговите думи творчество-
то на участващите автори има принос 
в българското изкуство, а и безспорно 

Изглед от изложбата
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това са едни от изявените съвремен-
ни имена в момента. С този избор Иван 
Кънчев не търси само индивидуална изя-
ва, но и опитва да покаже личностната 
им творческа насока и позиция в изкус- 
твото, както и да разкрие потенциала 
на новаторството във всеки от тях. 
Наименованието „Съдът – отправна 
точка за творчество“ е обединяващо-
то звено, което поставя акцента върху 
съдовата форма, разглеждана като сим-
вол, гранично състояние и устойчив във 
времето „монолит“. Характеристиката 
на този древен и разпознаваем силует и 
образ, преди всичко натоварен с утили-
тарна функция и след това естетически 
разпознаваем, е предизвикателството 
за осмисляне и осъзнатото навлизане в 
абстрактната територия на съда. 
В изложбата една част от представени-
те автори използват установен код, за 
да достигнат до сферата и обхвата на 
изчистената и доведена до знаковост 
форма. Те работят предимно с материа-
ли като кожа, стъкло, глина и участват 
с вече известни и утвърдени произве-
дения. За тях предизвикателството е 
в технологията и възможностите на 
материала и по-скоро се придържат към 

традицията и запазват функцията на 
съда (Стела Георгиева – „Колония“, 2005; 
Райко Райков – „Модул – ваза“, края на 
1990-те; Драган Милев – „Съд І, ІІ, ІІІ“, 
1997-2004; Ивана Енева – „Марсиански 
легенди“, 2009; „Три съда“, 2016; Галина 
Шехирян – „Купа в бяло“, 2020; „Купа с 
абстрактни форми“, 2019). За по-голяма 
част от художниците градежът/сът-
воряването на формата е представен 
посредством различни подходи и се раз-
гръща в конкретната структура на про-
изведенията. На пръв поглед познатата 
ни територия на „монументалната“ съ-
дова форма създава многопластови вну-
шения и пресича невидимите очертания 
на визуалната метафора, за да ни пре-
веде през емоционалните параметри на 
личността. Трансформирането и разви-
тието на пластическия изказ е свързано 
с развитието на самата структура на 
творбата. В този смисъл визуализаци-
ята на съдовата форма е фокусирана в 
неразривно единство, което се състои 
от външните качества и вътрешната 
структура на обекта, който е натова-
рен да формира и предаде намерението 
(Аделина Попнеделева – „Преобразу-
ване“, 2021; Петер Цанев – „Трансцен-

Станислав Памукчиев / Утаено време
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дентален нихилизъм“, 2020; Станислав 
Памукчиев – „Утаено време“, 2006, 
Цветослав Христов – „Сеячът“, 2021; 
Галина Шехирян – „Имагинерна купа в 
имагинерно пространство“, 2021; Захари 
Каменов – „Пролетно равноденствие І, 
ІІ, ІІІ“, 2012; Иван Русев – „Кладенец“, 2021; 
Емил Бачийски – „Хляб и вино“, 2021; Емил 
Попов – „Съдове без предназначение“, 
2015). Друга част от авторите в излож-
бата търсят граничните състояния на 
съда като условна и конвенционална фор-
ма в контекста на пространствените и 
кавалетни параметри на образа, като 
концепция за извеждане на други, по-
скоро метафорични състояния, които 
препращат към невидимото състояние 
на обектите (Божидар Бончев – „Опит 

за портрет“, 2003, „Рециклаж“, 2005; 
Станислав Божанков –„Предчувствие за 
портрет І, ІІ, ІІІ“, „Фрагменти“; Роберт 
Цанев – „Кораб“ и „Пегас“, 2021; Нико-
лай Караманов – „Съхранител ІІІ“, 2019, 
„Контейнер“, 2021; Вихрони Попнеделев 
– „Торсове“, 2015; „Портрет“, 2015-2021). 
Фрагментарен поглед и трансформира-
не на пластическия изказ в обобщен об-
раз-форма откриваме при Иван Кънчев 
– „Небесна врата“, 2018-2021, „Човече 
къде си? Нощни видения“, 2020; Божидар 
Йонов – „Съдът – възход и пандемия“, 
2021; Анжело Красини. Така представен, 
проектът поставя фокуса и развива не-
двусмислено идеята за същността и ло-
гиката на съдовата форма. Иван Кънчев 
ни предлага един подход за осмисляне и, 

Захари Каменов  
Пролетно равноденствие I, фрагмент

Цветослав Христов – Цупи 
Сеячът, фрагмент
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най-важното, за повдигане на темата 
и нейното поставяне като непреходна 
форма и средство в полето на диалога. 
Опирайки се на античнте автори, и по 
специално провокиран от диалозите на 
Платон, в своя проект „Съдът – от-
правна точка за творчество. 24 интер-
вюта за българското изобразително из-
куство“ той поднася индивидуална глед-
на точка, комуникация и всички аспекти 
на задаване и поставяне на въпроси. 
Умението му да диалогизира смисъла и 
да очертае важността на дискусионния 
проблем е другото качество на проекта.

Диана Драганова-Щир

ЗА ИЗЛОЖБАТА

Като представител на Съюза на худож-
ниците, ако отбележа, че се открива 
една странна изложба, ще е крайно не-
достатъчно. По-скоро тази инициати-
ва е една очаквана изложба. Очаквана в 
своя най-дълбок емоционално преживян 
свят, носена десетилетия от болшин-
ството участници. Изложбата събира 

времена, събира енергии и различни въз-
гледи и е от ония изложби, които нами-
рат пресечни точки. Тя прави поносимо 
съжителството на много различни по-
лярни позиции и на много различни поко-
ления. Считам за изключително акту-
ално това поведение на куратора Иван 
Кънчев, на тенденцията на смесване 
на времената, на събирането на прос-
транствата.“
Д-р Иван Кънчев: „Проектът „Съдът – 
отправна точка за творчество. 24 ин-
тервюта за българското изобразител-
но изкуство“ има за цел да представи в 
изложба с диалогична книга търсенията 
на съвременни български художници 
в областта на съда. Темата се акту-
ализира и развива чрез обединяване на 
творческите усилия на стойностни за 
българското изкуство автори, рабо-
тещи в сферата на керамиката, дър-
вопластиката, скулптурата, инстала-
цията, обекта, живописта, графиката, 
накита, текстила, емайла, стъклото, 
художествената обработка на кожата 
и метала. В изложбата традицията се 
поддържа чрез включването на съдове 
на класиците Георги Бакърджиев и Кънчо 
Цанев. Отредено им е специално място 
като почит към тяхното значимо дело. 
По този начин се отбелязват 122 години 
от рождението на Георги Бакърджиев и 
87 години от рождението на Кънчо Ца-
нев – първоучители и върхове в новата 
българска керамика и дърворезба. 
Тази инициатива доведе до създава-
нето на Сдружение за изобразително 
изкуство „Съдът – смисъл и форма“, 
което има за основна цел да развива 
жанра съд, като постига разнообразни 
и високи художественотворчески по-
стижения.“

Станислав Памукчиев

Вихрони Попнеделев / Торсове
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На пръв поглед може да изглежда, че този 
проект има много широк контекст, но 
това не е вярно, защото тази изложба 
е прецедент. Тя е прецедент и зато-
ва има невидим заден план. На практи-
ка този проект прави опит да хвърли 
мостове между неща, които остават 
дълбоко разделени в нашето културно 
пространство и нашата художествена 
сцена. Концептуално и формално или по-
скоро пластично, приложно-декоративно 
и изящно, съвременно и несъвременно или 
постсъвременно… В изложбата проек-
тът изглежда много добре представен. 
Формулата, която Иван Кънчев предлага, 
събира, така както съдът събира и пре-
нася. Изложбата съдържа желанието да 
виждаме неразделено нашето изкуство, 
нашата художествена сцена и да гледаме 
на изкуството с открити очи.“
Каталогът на изложбата е диалогична 
книга, в която всеки участник е пред-
ставен с биография и снимки на негови 
творби, както и доста провокативни 
интервюта, в които първият въпрос е: 
Какво за Вас е съдът? Този въпрос звучи 
изключително мощно и метафорично. В 
този необикновен каталог има задълбо-
чено представяне на съда от д-р Иван 
Кънчев като един изначален жанр изобщо 
в изкуството по българските земи. Ин-
тересно е преоткриването му в нашето 
съвремие, през ХХ век, а и днес от българ-
ските творци. Диалозите с авторите за 
съда имат особена ценност. Заключител-
ната трета част на книгата е интервю 
с богослова Митко Димитров, което ни 
връща към едно много дълбоко значение 
на идеята за съд, което провокира наше-
то въображение и акцентира към това 
дълбоко смирение, към което истинското 
изкуство винаги ни приканва.

Петер Цанев

АУРА.
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА 
СКУЛПТУРА
9 – 30 юли 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ

Автори в изложбата: 
Валентина Шарра, Десислава Досе-
ва, Благица Здравковска, Антон Цанев, 
Мартиан Табаков, Никола Цветанов, 
Светослава Атанасова, Елена Аначкова, 
Петър Петров, Елина Симеонова, Яна 
Караманджукова, Христо Антонов, Галя 
Благоева, Светлин Демирев, Христина 
Дренска-Тита 

В своя вече станал класически текст 
„Художествената творба в епохата на 
нейната техническа възпроизводимост“ 
Валтер Бенямин констатира, че една 
от съществените характеристики на 
модерността в сферата на изкуството 
е онова, което той ще нарече загуба на 
аурата на творбите. Тази загуба се дължи 
на появата на нов тип технически сред-
ства за възпроизводство на изображения 
– фотоапаратът и кинокамерата. С тях-
ната поява и превръщането на фотогра-
фията и киното в изкуства се появяват 
творби, за които понятието оригинал 

Петър Петров 
Внезапно и неволно променящ се обект
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вече не е приложимо, т.е възпроизводи-
мостта е тяхна структурна възмож-
ност. Репродукциите на произведения 
на изкуството, фотографиите и кино-
филмите постепенно са довели до загуба 
на аурата или авторитета на творбите 
на изкуството. Аурата това е неповто-
римостта на творбата както по отно-
шение на нейната материалност, така 
и по отношение на контекста (смислов 
и пространствен), в който е създадена 
и поставена. Поставянето на творбите 
на изкуството в музея е първата крачка 
към тяхното откъсване от традицията 
и специфичната среда, в която са били 
поставени. Репродуцирането им е логич-
но продължение на тази тенденция.
Бенямин дефинира аурата така: „Уникал-
но явяване на една далечина, колкото и 
близо да е тя“. В бележка под линия, с коя-

то пояснява тази дефиниция, той добавя, 
че тази дефиниция „не е нищо друго ос-
вен формулирането на култовата стой-
ност на художественото произведение 
в категории на пространствено-вре-
мевото възприятие. Далечината е про-
тивоположността на близкото. Същ- 
ностно далечното е недостъпното. В 
действителност недостъпността е ос-
новно качество на култовата картина. 
По своята природа тя остава „далечна, 
колкото и близо да е“. 
Целта на тази изложба е да експери-
ментира с естетическите и смислови 
възможности на далечината и недос-
тъпността при възприятието на ху-
дожествените произведения. Зрите-
лите ще бъдат поставени в ситуация, 
различна от тази, в която сме свикнали 
да наблюдаваме картини и скулптури 

Благица Здравковска 
Когато се отдадеш напълно на места, които посещаваш, те ти отвръщат със същото
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в модерността. Ще бъде отнет близ-
кият достъп до произведенията и въз-
можността за свободен избор на гледна 
точка към тях. Скулптурата ще бъде 
гледана по начин, по който тя е гледана в 
началото на своята историческа поява, 
в пространството на храма. 
В проекта ще бъдат включени 15 авто-
ри, дебютирали на сцената на българско-
то изкуство след 2000. Те ще покажат по 
една своя работа, разположена в цялото 
пространство на изложбената зала в 
рамките само на един ден. В този смисъл 
всеки ден от протичането на изложба-
та ще може да бъде видяна различна ра-
бота. Изложените скулптури ще бъдат 
наблюдавани само от разстояние, през 
предварително направен отвор в пре-
градения вход към залата. Всеки автор 
ще има пълна свобода по отношение на 

материалите, големината и разположе-
нието на своята работа. Важно е обаче 
работата да бъде създадена с оглед на 
конкретното пространство.
В края на изложбата достъпът до залата 
ще бъде отворен и на стените в нея ще 
могат да се видят съвсем малки черно-
бели снимки, затворени в дървени кутии 
на показаните в хода на изложбата про-
изведения. Когато произведенията са 
в залата, зрителят ще бъде извън нея. 
Когато зрителят влезе в залата, про-
изведенията ще бъдат извън нея. Само 
малка незабележима репродукция ще е 
останала от тях. Дали репродукцията 
всъщност, противно на твърдението 
на Бенямин, не създава още по-силна аура 
около произведението?

Кирил Василев
куратор на изложбата 

Мартиан Табаков / Звук и Форма
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ФИЛОСОФИЯТА  
НА ПЛАСТИЧЕСКИТЕ 
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ.
ИЗЛОЖБА НА МАРГАРИТА 
ИВАНОВА И СПАС КИРИЧЕВ 
16 – 30 юли 2021
СБХ – „Шипка“ 6

Почти месец в залата на „Шипка“ 6 бе 
експонирана изложба на артистичното 
дуо Маргарита Иванова и Спас Киричев 
– творци, които отдавна са познати на 
интелигентната публика и досега са по-
лучили висока оценка от художествената 
критика за редица свои изяви през годи-
ните. Спас Киричев е един от малцината 
ярки български скулптори, който не вдига 

рекламен шум като някои напористи ин-
сталационисти, а упорито и самоотвер-
жено работи както в сферата на малката 
пластика, така и по редица монументални 
проекти. Впечатляващи са негови твор-
би, експонирани в Пловдив, Пазарджик, 
Ботевград, Пещера, Белово и други гра-
дове. Заслужава си специално да откроим 
скулптурната композиция „Майчинство“ 
и паметника на св. св. Кирил и Методий, 
както и поредица от бюстове на То-
дор Каблешков, Димитър Коклев, Хаджи 
Найден Йованович, Георги Бенковски, Ма-
рия Сутич, Иван Динков и пр. 
Спас Киричев усеща душата на материала 
независимо дали работи с бронз, камък, 
теракот, дърво и т.н., той успява да от-
крои вътрешното движение и динамика 
на изобразявания персонаж, използвайки 
спецификата на материала. В прелестна-
та пластика „Утро“ той кара мрамора да 
зазвучи нежно, поетично, одухотворено 
с усещането за негата на мечтанието и 
съзерцанието. Тук не можем да не усетим 
благотворното влияние на великия Ан-
дрей Николов с неговите класически про-
порции. Ако в бюстовете си Спас Киричев 
се опитва да покаже психологическите 
измерения на конкретната личност, бо-
гатия ù вътрешен живот, то в редица 
малки пластики (предимно бронз и камък) 
той търси динамиката, движението. 
Най-ярко това проличава в „Агресия“, 
„Тореадор“, „Дух и материя“, „Колесни-
ца“. Като символ на мощта и силата и 
непрестанното движение този творец е 
постоянно привличан от образа на бика. 
Затова се опитва да улови различните 
негови състояния и превъплъщения – от 
бика като митологично същество до по-
редица рисунки, в които като че ли усе-
щаме и човешки черти – освен бурята на 
устрема, непреклонността и яростта, 
така също и замисленост и съзерцание.

Спас Киричев / Амазонка
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Диапазонът на пластическите търсе-
ния на Спас Киричев е богат – от по-
тапянето в митологичната образност 
и символика (нека тук припомним само 
прекрасната пластика от теракот 
„Философията на виното и живота“, 
която излъчва неприкрита дионисиев-
ска разюзданост, както и впечатлява-
щата пластика от бронз „Кентавър“), 
през ярко психологически натоварени-
те бюстове на исторически фигури до 
впечатляващата серия от бронзови 
рисунки. Ако търсим лайтмотива на 
цялостното творчество на Спас Кири-
чев, ще кажем, че това е движението, 
скритата динамика, постоянното не-
спокойствие, несекващото усилие да се 
разгадае душата на конкретния мате-
риал и да се покаже нейната способност 
за постоянни превъплъщения и игра на 
формите. Но Спас Киричев добре знае, 
че зад превъплъщенията на формите 
винаги стои съдържанието, което ем-
блематизира идеята и смисъла на кон-
кретните послания.
Художествената критика редовно е 
отразявала изявите на Маргарита Ива-
нова, която подобно на съпруга си Спас 
Киричев упорито работи в областта 
на кавалетната керамика, монументал-
ната и малката пластика. Ако говорим 
за монументални нейни творби, тряб-
ва да отбележим керамичното пано в 
училище „Кочо Христов“ – Пазарджик, 
монументалната пластика „Музика“ – 
Пазарджик, керамичните пана „Св. Кли-
мент Охридски“ в Пазарджик, „Неофит 
Рилски“ в Костандово и т.н. Сега в га-
лерията на „Шипка“ 6 тя излага няколко 
серии кавалетна керамика. Впечатлява-
щи са нейните пластически фантазии, 
повлияни от гръцката митология, в 
които ни предлага модерна трактовка 
на античните сюжети. Друга серия об-

хваща великолепни керамични натюр-
морти, които демонстрират яркост на 
палитрата и стилизиран наивистичен 
рисунък. Специално трябва да отбеле-
жим серия женски портрети, където 
чаровни и кокетни мадони се любуват 
на гълъби, папагали, плодове, котки. 
Керамичните пана на Маргарита Ивано-
ва привличат с ефирността и нежност-
та на рисунъка, с разкрепостеността на 
въображението, както и с оригиналния 
ракурс при извайването на образите. 
Ярка илюстрация в това отношение са 
творбите „В ателието“, „Ноктюрно“, 
„Леда и лебедът“, „Диалог“, „Природни 
противоположности“, „Заветно же-
лание“, „Вакханка с кантарос“, „Да до-
гониш вятъра в косите“, „Мечтание“, 
„Настроение“, „Особено мнение“ и др. 
Поредната двойна изложба на Спас Ки-
ричев и Маргарита Иванова полага до-
пълнителен щрих към техните мно-
гопосочни и нюансирани художествени 
търсения и ги откроява като едни от 
най-талантливите и иновативни съв- 
ременни български творци.

Иван Гранитски
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Маргарита Иванова / Натюрморт
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МУЗИКАЛНИ ВИДЕНИЯ.
ИЗЛОЖБА НА ЦАНКО ПАНОВ 
1 – 30 юли 2021
галерия-книжарница „София прес“ 

Цанко Панов (1950 – 2003) е един от 
малкото български художници, които 
систематично и задълбочено експери-
ментират в областта на графиката и 
живописта, използвайки музиката за 
предизвикване на перцептивни прежи-
вявания.
Архивът му е респектиращ с качество-
то и количеството си. Съдържанието 
му доказва неуморната и широкома-
щабна изследователска дейност върху 
връзките между звук и цвят, обхваща 
проучванията му на отношенията му-
зикален тон – цветен тон, музикална 
композиция – визуална композиция върху 
партитури от източноправославната 
музика, през джазови композиции до лю-
бимите му Вивалди, Бетовен, Стравин-
ски. И не само…
Но камерната експозиция в галерия-
книжарница „София прес“ не може да 
обхване огромния мащаб на неговите 
търсения. Затова пък маркира важни 
теми, формално разделени на графична, 
живописна и документална част. 

Изящността, финесът и меланхолията 
са характерни за графичните и живо-
писните интерпретации на музикални 
произведения като „Четирите годишни 
времена“, „Геометрия на звука“, „Упраж-
нение по музика“ или просто „Музика“.
Композициите (колажи и живопис) до-
развиват и уплътняват визуализациите 
му и елегантно отразяват стремежа му 
към чистота и смисъл.
Особен интерес предизвиква непоказва-
ната досега живописна композиция, ве-
роятно правена около творческата му 
командировка в Париж (1994). За публи-
ката ще бъде интересно да види и малка 
част от подготвителни скици и рисун-
ки, в които авторът маркира „прелита-
щи“ идеи, фиксира цветове или записва 
важни цитати. Изложбата „Музикал-
ни видения“ е поклон пред паметта на 
Цанко Панов и е реализирана с любовта и 
съдействието на неговите близки.

Олимпия Даниел

Цанко Панов / от изложбата

Цанко Панов / от изложбата
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ЗА ЖИВОПИСТА НА БОРИС НЕНОВ.
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО  
НА ХУДОЖНИКА
9 – 30 септември 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ

Природата притежава силата да сти-
мулира въображението и да вдъхновява. 
Изкуството интерпретира натурата. 
А гледките понякога ни впечатляват и 
заради сходството им с художествени 
произведения. Това преплитане е част 
от философията на изобразителното 
изкуство, залегнала в творчеството на 
редица художници. Един от изтъкнати-
те български живописци, творили през 
втората половина на миналия век, чий-
то път е екзистенциално свързан с тази 
идея, е Борис Ненов.

„Особеният интерес, който се създа-
де към живописта на Борис Ненов още 
с появата на ранните му творби и по-
определено към великолепните пейзажи, 
изразени с проникновение, техническа 
вещина и пластическо разбиране, про-
дължава и сега.“ Така започва текстът 
на известния критик Асен Василиев, 
който представя 54-годишния творец 
в албум на библиотека „Съвременна бъл-
гарска живопис“ (1975) от популярната 
поредица монографии на издателство 
„Български художник“, излизала през 70-
те и 80-те години на миналия век.
В богатата и разнообразна библиография 
на художника изследовател Асен Васи-
лиев албумът на живописеца е по-скоро 
щастливо изключение, а Борис Ненов е 
може би единственият доста по-млад 
негов съвременник, имал привилегията 
да бъде обект на особеното внимание на 
авторитетния критик не само с дебют-
ната си самостоятелна изложба (1966), 
но още с първото си участие в ОХИ през 
1957. А това едва ли е случайно, предвид 
различните тематични насочености в 
основните трудове на изкуствоведа. 
Очевидно на изключителните качества 
на Борис-Неновата живопис се основа-
ва повишеният интерес на именития 
историк на изкуството. И наистина, 
ако се абстрахираме от няколко харак-
терни за онова време шаблонни израза 
и задължителни клишета (все пак све-
дени до минимум), словото на Асен Васи-
лиев в албума изразява не само топло и 
откровено лично отношение, но и дава 
прецизна, вярна и обективна оценка на 
едно съкровено и самобитно творчест-
во. Навременното признание все пак не 
издига Ненов до измамните висоти на 
лесната слава и не го вкарва в безизход-
ния лабиринт на артистична суетност 
и гордост. Напротив!

Борис Ненов / Алея
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„Пейзажите на Борис Ненов са забележи-
телно явление в нашата живопис. Тяхно-
то появяване отразява логиката на вре-
мето и активното присъствие на про-
гресивните сили в изкуството. Худож-
никът е неразривно свързан със земята 
и мощта, която тя излъчва. С вродената 
си артистичност долавя същността на 
явленията и тяхната вътрешна сила, 
като им придава със своята отличаваща 
се техника форма и колорит. От външ-
ния свят остава изобилието от свет-
лина, която оживява формата и нейното 
багрово съдържание.“ И въпреки тези 
много силни думи на Василиев житейски 
скромният, сдържан и дисциплиниран Бо-
рис Ненов сякаш умишлено стои встрани 
от „актуалните проблеми“ и „големите 
теми“ на съвремието, бяга от съблазни-
телните предизвикателства на деня, от 
злободневното… Чужди са му амбициите 
за модерност, възторженият патос и 
претенциите на „авангардизма“ – друга 
е ценностната му система, директни 
са неговите послания, просто и ясно е 
творческото му кредо, защото вярва, 
както сам споделя, че изкуството е огле-
дало на човешката нравственост.

Пейзажният жанр и натюрмортът са 
най-малко подвластни на конюнктура и 
норми, зони в изобразителното изкуство, 
които мнозина художници неведнъж са 
припознавали като неприкосновени по 
пътя на своето същинско усъвършенст-
ване, пространства на истинска незави-
симост, благодатни територии за спе-
циалното отношение към свободата и 
възможността тя да бъде почувствана… 
Експанзивните и витални платна като 
„Пейзаж есен“ (1965), „Аркутино“ и „След 
дъжда“ (1968), експресивните „Дюни“ 
(1970) и „Явори“ (1973), композицията с 
цветята в пръстената кана, поставена 
върху вития червен виенски стол (1972) 
недвусмислено доказват това и законо-
мерно са сред избраните произведения, 
репродуцирани в албума на Борис Ненов 
от 1975. 
Две десетилетия по-късно, през 1996 го-
дина, по повод поредната самостоятел-
на изложба и 75-годишнината на автора 
излиза каталог с кратък, но точен и съ-
държателен текст на проф. д-р Чавдар 
Попов, който описва художника Борис 
Ненов така: „Като чист живописец той 
се изразява само и единствено чрез цве-
та – с неговата пределна интензивност 
и звучност на багрената полихромия, с 
възможностите му за пряко внушение на 
емоционалното преживяване, с декора-
тивното му великолепие.“ 
В това сравнително малко по обем изда-
ние са репродуцирани 25 пейзажа и натюр-
морта, рисувани между 1992 и 1996, с из-
ключение на една по-ранна, отпечатана 
на първата страница на албума картина 
„Есен“ (1984), която по неописуем начин с 
динамиката на композицията, с катего-
ричната конструкция на издигащите се в 
ракурс вертикали, със смелите следи от 
ударите на четката и цветността си 
напомня на импозантната фасада на ка-

Борис Ненов / Пейзаж
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тедрала. Преди това, още на корицата, 
ни посреща фееричен колоритен ансам-
бъл от различни по форма и тоналност 
петна в разнопосочни енергични мазки, 
композирани в детайла от картината 
„Хълм“ (1995). 
„Умението да предаде и улови типичното 
в мотива – и като настроение и състоя-
ние, и като локална атмосфера – приема 
формата ту на успокоени, сравнително 
равномерно звучащи локални и изчистени 
цветови зони, ту на вихрени съчетания 
от топли и студени, разкриващи сякаш 
динамиката, скритата сила на терените 
– землищата, дюните, баирите, водната 
шир. Понякога ескизната темперамент-

ност при полагането на мазката се въз-
произвежда в разлятото петно, друг път 
цветните щрихи в особен, синкопиран 
ритъм изграждат пулсиращото прос-
транство на неговите пейзажни обра-
зи.“ – И с тези свои думи Чавдар Попов за 
пореден път успява да навлезе дълбоко в 
невидимите словесни измерения на живо-
писта на Борис Ненов.
Нещо любопитно за този период от 
творчеството на художника е връщане-
то му към някои от по-старите творби, 
към които от дистанцията на поне едно 
десетилетие поглежда по нов начин, пре-
осмисля ги и понякога ги преработва или 
доразвива. В резултат на тази интерес-

Борис Ненов / Пейзаж
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на практика могат да се видят картини 
с две датировки като „Спомен“ (1979 и 
1995), „Гора“ (1978 и 1992) и др.
Точен е Чавдар Попов и в оценката на 
типичните Борис-Ненови забележител-
ни натюрморти, които определя като 
„синтезирани, декоративно изчисте-
ни и обобщени, изградени в духа на една 
своеобразна неоконструктивистична 
естетика, стоплена от тънко лирично 
чувство.“
Моето пристрастие към живописта на 
Борис Ненов е от малко по-късен етап и 
е пряко свързано именно с първото впе-
чатление, което ми направиха някои от 
тези негови емблематични натюрморти, 

а впоследствие и с възхитата ми от по-
разителните и вдъхновяващи, изведени 
почти до пълна абстракция пейзажи. Ко-
гато през 2003 в галерия „Райко Алексиев“ 
по инициатива на Страхил Ненов беше 
организирана изложбата по повод 80-го-
дишнината на неговия баща (посмъртна 
за съжаление), всички творби буквално 
минаха няколко десетки пъти през ръце-
те ми. Продължително време ги съзерца-
вах. И докато аранжирахме изложбата, и 
когато отново посещавах експозицията, 
многократно бяха пред очите ми. Накрая 
останаха завинаги в съзнанието ми като 
едни от най-красивите експонати в бъл-
гарската живопис. Серията „Импресии“, 

Борис Ненов / Натюрморт
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споменатата по-горе двойно датира-
на „Гора“, разнообразните варианти на 
„Зима“, циклите „Мотив“, версиите на 
„Дюни“, планинските изгледи, привече-
рите, баирите и хълмовете, рисувани в 
множество различни състояния, възтор-
жено мултиплицираните, изведени до 
знаков образ вариации на натюрмортите 
с кани и лалета са само част от целокуп-
ното творческо наследство, завещано 
ни от Борис Ненов.
Във финалната част на своя текст Асен 
Василиев ни припомня изречената от Бо-
рис Ненов фраза: „Който не е готов да се 
преклони пред красотата, не е способен 
да я покаже…“. 
Пропито от чувството за хармония и 
изящество, цялото негово творчество 
е потвърждение за искреността на тази 
мисъл. С изкуството си Борис Ненов не 
само създава красота, но и успява да я 
превърне в споделено послание.

Любен Генов

ИЗЛОЖБА НА БОРИС ЖЕЛЕВ 
юни – юли 2021
ХГ „Христо Тодоров“, Жеравна 

На 25 юни Борис Желев откри двана-
десетата си самостоятелна изложба. 
В нея той продължава своето стран-
стване между минало и съвремие, про-
заичност и вечност, вещественост 
и пространства. За познавачите на 
творчеството му тя бе своеобразно 
продължение на интереса им към про-
вокативното му мислене. За тези, кои-
то за първи път се срещат с неговите 
картини, тя е предизвикателство към 
асоциативното им мислене и проник-
ване отвъд каламбура. И за едните, и 
за другите изложбата е среща с образ-
ните иреални разсъждения за знаците, 
които оставяме във времето. Превръ-
щайки ги в метафори, Борис Желев съз-
дава образните си притчи за присъст-
вието ни на този свят. 
В картините му причудливо съжи-
телстват антични капители, детски 
играчки, луната, ръждясали пирони, 
дръвник, лозови пръчки, раковини, ба-
кър, камъни, топчета за голф, обезцве-
тени от праха книги, рибарски закли-
нания, библейски символи... В тях един 
стар куфар, счупена щайга, чаша за чай 
и захарно петле разговарят с небето; 
стари парцалени черги търсят магия-
та на импресията или пък изхвърлени 
от морето клони, мидени черупки, из-
гнили коркови поплавъци редят върху 
пясъка свой ритуал. Вместо физическо-
то присъствие на човека там са следи-
те от него, знаците на неговите нрави 
и страсти, забрава и спомени. Зад тях-
ното непривично, а понякога и абсурдно 
съжителство откриваме разпилените 
фрагменти на собствената ни памет и 
възбудените асоциации.

Борис Ненов / Бряг
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Умеенето на живописта му да внушава 
осезаема натурност и жизненост прив-
лича с убедителността на всяко от 
тях. Събирайки ги заедно в едно ново, 
свое си пространство отвъд законите 
на физиката, времето и обичайната 
зримост, те предизвикват разсъжде-
нията за онова „намигване“, където ло-
гиката и абсурдността намират ключ 
към „загадките“ на Борис Желев. Сред 
тях са както намеците му за капаните 
на улегналите ни познания и подреде-
ност, така и камъчетата от загубе-
ната мозайка на детските спомени, 
„шегите“ на условното ни равновесие и 

разказите на прашасалите стари вещи. 
Десетки житейски знаци, загърбени от 
оправданието ни за стремежа към „го-
лемите неща“ и прозаичните делници, 
които на свой ред по-късно се превръ-
щат в поредните меланхолични симво-
ли на забравата.
И като един своеобразен епилог на из-
ложбата са закачките му с алюзията за 
обратната страна на старите карти-
ни. Вероятно те са и предизвестена 
тема за образни притчи в следващата 
изложба на Борис Желев.

Марин Добрев

Борис Желев / Старо платно
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ПРИЯТЕЛИ НА ГЛЕДАНЕТО.
ИЗЛОЖБА НА РУМЕН ЧИТОВ
7 юни – 7 юли 2021
галерия „Резонанс“, Пловдив

Като начало на нов силен период за га-
лерия „Резонанс“ е изложбата на Румен 
Читов. Неговият стил, наситен с ярки 
цветове и светлина, е познат у нас и в 
чужбина. Изложбите му се очакват с ин-
терес от почитателите на съвременна 
иновативна живопис. 
Румен Читов е от художниците, които 
издигат живописта не само на най-висо-
ко ниво като артистично занимание, а и 
като начин на живот, начин за общува-
не и израстване. Живопис, която вдъх-
новява и е така необходима със силата 
на спонтанния жест, така нужна като 
лично усещане, като чувство за цвят 
или като претворяване на моментна 
емоция, е трудна за дефиниране. Тя е не 
само вдъхновение, изразно средство, но 
и опознаване, изследване на света, израз 
на вечно движение, убежище, изгражда-
не, мислене, емоция…
Румен Читов е живописец в чист вид. 
Той предлага особен тип пътешествия 
– към пространства без начало и край, 
към цветове с особена мелодия, към из-
началните емоции на нашата чувстви-
телност, към копнежа по всичко истин-
ско, което несъмнено е в нас, понякога 
скрито и неосъзнато.
За Румен Читов овладяването на прос-
транството и трансформирането му в 
цвят и знак е една от успешно заявени-
те и решени артистични задачи. В не-
говата живопис хармонично са съчета-
ни както двуизмерното, така и трииз-
мерното изграждане на пространство 
и форма. Определени образи сполучливо 
доминират над останалите, които ко-
респондират помежду си и поддържат 

диалога и движението. 
Работата с деца дава на всеки талант-
лив творец нови хоризонти, носи пре-
осмисляне на принципи, идеи, възгледи… 
Така е и за Румен Читов. Спонтанността 
в детското творчество, изграждането 
на пространство, силата и красотата 
на жеста при работа с бои и цветове 
дава на художника особен поглед, разли-
чен вид „гледане“, както и усет за краси-
во, жизнено, светло…
„Гледането“ е представено като важна 
част от творческия процес. В живопис- 
та на Румен Читов „гледането“ е от-
криване на особени, значими и интересни 
за развитие и трансформация обекти. 
„Гледането“ е елементът на игра във 
всичко, пренареждане не само като осно-
ва на живописната композиция, а и като 
движещи се елементи с променящи се 
вибрация и резонанс. 
„Гледането“ е първата стъпка от из-
граждането на идеята, на населяване-
то с образи, припознаване на цветове, 

Румен Читов / от изложбата
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светлина, полутонове, нюанси… Първи-
ят „улов“ на части от голямото изграж-
дане е специален и неповторим и подоб-
но на първи урок е емоционално наситен 
и ценен…
Но най-точно за проекта „Приятели на 
гледането“ е казаното от автора:
 „Стремя се да обобщя наблюдавано-
то, до голяма степен примирен пред 
необхватната му неизследимост и в 
дързостта си съзирам нови цветове и 
други форми. Имам необходимостта от 
обобщаване на визията, искам да я из-
живея сюблимно, безусловно и тотално. 
Това е моето докосване до вселената на 
живота в отдаденост на съзерцанието. 
И ако успея да споделя вълненията си, 
ако успея да ги предам на публиката си, 

това е друго начало – начало на създа-
ване на кръг от единомишленици по от-
ношение на способността да гледаме, 
виждаме и съпреживяваме различното и 
специфичното в света. Това вече е спо-
делено богатство на изкушени от визи-
онерство хора, отделени в кръга на свои 
предпочитания и вълнения. Наричам ги 
приятели, споделящи моята способност 
и радост да гледам, виждам и разбирам 
света по личен начин…“
Изложбата „Приятели на гледането“ на 
Румен Читов заслужава нашето внима-
ние не само заради постоянно обогатя-
вания с идеи стил на художника, а и за-
ради умението да кореспондира със зри-
теля, да включва и неговото „гледане“ 
в композицията, да аранжира дистан-
цията картина – зрител, да възпитава 
умения за „гледане“, за преоткриване… 
Неговата живопис с особена лекота 
получава нашето съпричастие, намира 
приятели най-вече заради неусетното 
ни въвличане в един съвършен свят от 
багри и форми, който ни провокира да 
търсим нови пространства в себе си, 
да наблюдаваме, да се променяме, да се 
развиваме, да не се страхуваме…

Николай Маринов

КАЛЕЙДОСКОП.
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ БУЗОВ
16 юни – 17 юли 2021
галерия „Сердика“, София

Калейдоскоп е онова омагьосващо ус-
тройство, което ни кара да мечтаем. 
Истинско очарование от малки цветни 
стъкълца, които се превръщат в причуд- 
ливи форми и плетеници, а след това се 
разпадат и се подреждат в нови и нови 

Румен Читов / от изложбата
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и така до безкрайност. Кутия, пълна с 
разноцветни светлини, която ни връща 
в детството. Как един обикновен ци-
линдър ни е забавлявал с часове?
Отговор на този въпрос ни дава худож-
никът Николай Бузов с най-новата си из-
ложба „Калейдоскоп“ в галерия „Сердика“. 
Една от сериите, носеща същото име, 
посреща и притегля зрителя към неуло-
вимия простор от цветни светлини и 
сенки, загадъчно привлекателни и нео-
бичайни, овладени и доведени от авто-
ра до определено съотношение и свое- 
образен ритъм. Николай Бузов свободно 
борави с похватите на фотографията, 
организира пространството, манипули-
ра го, сменя мащаба и добавя голяма доза 
инвенция. В неговите платна светлина-
та е част от формирането на цялостен 
сетивен образ, чрез който художникът 
съпоставя различни цветни обеми, кои-
то свързва, подрежда и комбинира в 
опит да открие нови посоки и реалнос- 
ти. Отражението е отблясък и част от 
едно „хаотично пространство“, което 
той постепенно оранизира и допълни-
телно насища с цвят.
Визуалният език на Николай Бузов е 
разпознаваем и следва неговата стро-
га логика на подредба и баланс на ком-
позицията. Той смело противопоставя 
обеми и живописни структури, играе с 
рефлексията, с близките и далечни съ-
отношения на отделни части, с двуиз-
мерното пространство и илюзията за 
триизмерност на обекта. Неговият на-
чин на изразяване обхваща разнообразен 
спектър от геометрични фигури и знаци 
в смели цветове, композиционно „пос- 
тавени“ в имагинерно пространство. 
Авторът непрекъснато усъвършенства 
своя визуален речник от линии, правоъ-
гълници, многоъгълници, хоризонтално и 
вертикално вградени форми, създаващи 

илюзорна представа за друга всеобх-
ватна реалност.
В изложбата на Николай Бузов като сим-
волична спирала всяка творба има точно 
избрано и премислено от автора място, 
в което той е събрал най-новите си про-
изведения „Калейдоскоп“, „Лични /пер-
сонални/ знаци“, „Асиметричен трип- 
тих“, „Остриета“, „Бяло“, „Егоцен-
трично“ (акрил върху платно, смесена 
техника върху платно), групирани в ня-
колко серии, концептуално обмислени и 
въздействащо подредени в простран-
ството обекти.

Диана Драганова-Щир

Николай Бузов / Асиметричен триптих III
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РОДНИТЕ ФОТОГРАФСКИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАТОРИ
14 – 30 юни 2021
галерия „Академия“, София
куратор Зафер Галибов

Изложбата „140 години от рождението 
на Георги Стоянов Георгиев. Родните фо-
тографски експериментатори: Стоян Ге-
оргиев Екимов, Георги Стоянов Георгиев, 
Стоян Георгиев Георгиев“ дава на публика-
та рядката възможност да се срещне със 
забележителна колекция от фотографии 
на Стоян Георгиев Екимов (1858 – 1935), 
Георги Стоянов Георгиев (1881 – 1959) и 
Стоян Георгиев Георгиев (1909 – 1986). 
Експозицията в галерия „Академия“ е част 
от програмата на Месец на фотографи-
ята 2021 и разказва за първите стъпки 
на българската фотография, като хвърля 
светлина върху съдбата на голямата фа-
милия фотографи Георгиеви.
Кураторът Зафер Галибов, фотограф-ху-
дожник, ни запознава с историята на тази 
фамилия, която остава незаслужено заб-
равена. В съпътстващия изложбата въ-
веждащ текст е отбелязано, че заслугите 
на Стоян Г. Екимов и Георги Ст. Георгиев 
за издигане авторитета на българската 
фотография трудно могат да бъдат из-
броени. Достатъчно е само да споменем, 
че Стоян Г. Екимов играе ключова роля в 
създаването на първото любителско фо-

тографско дружество в България, а през 
1901 става кореспондент на „Илюстро-
вана Франция“ и получава първата фото-
редакционна журналистическа карта. Ав-
тор е на две знакови книги за фотография 
– „Ръководство по фотография“ (1898) 
и „Курс по фотография“ (1904). От друга 
страна, експериментаторът Георги Ст. 
Георгиев е инициатор за създаването на 
„Български фотоклуб“, обединяващ про-
фесионални и любители фотографи, и не-
гов дългогодишен ръководител. Автор е 
на редица трудове по теория и практика 
на фотографията, а в периода 1916 – 1934 
работи предимно в областта на т.нар. 
благородни фотографски процеси, създа-
вайки творби, отличаващи се с огромно 
професионално майсторство.
Георги Ст. Георгиев запалва у сина си 
страстта към фотографията и силно 
повлиява на неговото развитие. Малко са 
сведенията за дейността на Стоян Г. Ге-
оргиев, който остава някак в сянката на 
своите предшественици – дядо си и баща 
си, но за сметка на това настоящата из-
ложба в по-голямата си част представя 
именно неговото творчество. Стоян Г. 
Георгиев умее да разказва и изненадва с 
фотографиите си. Най-големият плюс на 
колекцията му всъщност е, че пробужда 
естетическо съзерцание, но и наблюда-
телна нагласа, като отправя предизвика-
телство към нас да разширим визията си. 
Той работи активно и създава впечатля-
ващи фоторепортажи. Серията снимки, 
заснети край Охридското езеро, пред-
ставлява едно изключително вълнуващо 
визуално повествование. Също толкова 
изразителни са и фотографиите от За-
харната кооперация в Русе. Фокусът на 
представените произведения е в това, 
че провокират отговор, в който нашият 
усет за красота и желанието ни за знание 
се проникват взаимно.

Георги Ст. Георгиев 
Симеон Петров, 1923

Георги Ст. Георгиев 
Андрей Николов, 1923
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Изложбата представлява разнообразна па-
норама на творчеството на фотографска 
фамилия Георгиеви. Нейният регистър от 
теми обхваща наблюдения на природата, 
психологически портрети, експеримен-
ти с химическите процеси, индустриална 
фотография и още много други, но това, 
което истински впечатлява, е внима-
нието към изобразителното решение на 
снимките. Композиционното, светлинно-
то и тоналното им построяване са пока-
зателни за умелото боравене с изразните 
средства на фотографията. В изложбата 
могат да се видят портретни снимки на 
скулптора Андрей Николов (1878 – 1959) и 
първия български летец Симеон Петров 
(1888 – 1950). С деликатно отношение към 
темата, много избистрено и прецизно 
като концепция са изведени и образите 

на обикновените хора, трудещи се на по-
лето. Да вземем за пример фотографията 
„Обяд в лозето“ (1946) на Стоян Г. Геор-
гиев, в която е представен образът на 
селската фамилия. Тази снимка е безспорна 
емблема на семейната цялост. Показани-
те в изложбата изображения, в най-об-
щи линии, свидетелстват за богатата 
творческа дейност на едни от първите 
майстори на фотографското изкуство у 
нас. Представената колекция на фамилия 
Георгиеви разкрива смайващо разнообра-
зие от сюжети, персонажи, композиции. 
Изложбата предлага на публиката един 
визуален разказ за тази забележителна 
фамилия, която е дала много за развитие-
то на българската фотография.

Йоана Ангелова

Стоян Георгиев / Захарна кооперация в Русе, 1943
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ФОТОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
С ГРАФИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
ИЗЛОЖБА НА ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ 
30 април – 13 юни 2021
РИМ – София

Вече няколко десетилетия Велизар Ди-
митров работи в сферата на графичния 
и пространствения дизайн. Автор е на 
редица запазени знаци на български и чуж-
дестранни организации. Реализира проек-
ти за музейни експозиции и за естетиза-
ция на градска среда.
Наскоро в изложбеното пространство 
на Триъгълната кула на Сердика, филиал 
на Регионалния исторически музей на 
София, той представи дигитално обра-
ботени фотографии на архитектурни 
паметници и градски пейзажи, природ-
ни феномени и емблематични сгради, 
заснети от него по време на пътува-
нията му в Европа през последните 20  
години. 
Велизар Димитров определя експозици-
ята под надслов „Европа – дигитални 
трансформации“ като авторски експе-
римент в технологично отношение, в 
основата на който е фотографското 
изображение, обработено така, че все-
ки от експонатите придобива графично 
въздействие. Внушението за непосред-
ствената изразителност на този вид 

кавалетно изкуство Димитров постига 
чрез намеса в структурата на образа 
чрез дигитализация. От друга страна, 
той прави своя вторична намеса в ком-
позицията чрез обобщаване и изчистване 
на детайли, които носят излишна обсто-
ятелственост и репортажност. 
След продължителни търсения и обра-
ботка творецът постига характерното 
черно-бяло графично състояние, търсей-
ки внушението и ефекта на различни по 
сила и по тоналност щрихи, направени 
сякаш с гравьорска игла и с разносте-
пенно разяждане с киселина. Използвайки 
възможностите на дигиталната визу-
алност, Велизар Димитров подчертава 
контури, уплътнява графични полета, 
решава проблеми, свързани със светло-
сянката, хвърля рефлекси, типични за 
отразената светлина. Обработката на 
всички тези над 30 изображения му отне-
ма около две години. Всъщност „Европа – 
дигитална трансформация“ е продълже-
ние на неговите търсения в тази насока 
отпреди няколко години. През 2019 дизай-
нерът представи в същата зала изложба, 
озаглавена „София – 140 години столица 
на България“. Тогава неговите дигитални 
художествени фотографии въздействаха 
като ярки живописни платна.

Йонко Бонов

Велизар Димитров / от изложбата Велизар Димитров / от изложбата
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ЗАВРЪЩАНЕ.
ИЗЛОЖБА НА МАРИН МАРИНОВ  
И НИКОЛА МАРИНОВ 
21 юни – 12 юли 2021
ХГ „Георги Машев“, Пазарджик 

Изкуството днес е симбиоза между раз-
лични стилове и духовни измерения, но 
въпреки всичко то си остава единстве-
ният начин за възвисяване. Всяка излож-
ба е еволюционна спирала, по която се 
изкачваме все по-нагоре в собствените 
си търсения, емоции и решения.
Изкуството, без значение дали говорим 
за музика, изображения, танци, театър 
или литература, е еманация на способ-
ността на съзидателния човешки ум да 
се откъсва от токсичните делнични 
проблеми, да се рее в невидими за ос-

таналите светове и да ги превежда в 
плътната материя, която обитаваме.
Това е вещественото доказателство за 
херметичния принцип – „Каквото долу, 
това и горе“. В Библията се казва, че сме 
създадени по Божи образ и подобие. Под-
съзнателно или напълно осъзнато всеки 
от художниците върви по този път. В 
изложбата „Завръщане“ ключовият ка-
мък на постройката е точно тази връз-
ка. И преките или криволичещи пътища, 
свързващи личното и общочовешкото.
Изкуството никога не се е нуждаело от 
обяснения и пояснения. Всяка творба е 
като огледало – в нея виждаме себе си 
пречупени, нереални, изобразени. В този 
смисъл е важно огледалото, което сме 
избрали за себе си. Смятам, че баща и син 
Маринови са го открили и сега го преда-

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Марин Маринов / Без заглавие Никола Маринов / Рисунка
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ват на нас, превръщайки ни в пилигрими 
по пътя към следващите им изложби и 
творби. И първата задача на посетителя 
е да отговори не на въпроса какво виждам 
пред себе си, а на въпроса защо го виждам. 
Защото всичко, което ще видите и ще 
ви впечатли по време на комуникацията 
с всяка отделна творба, е една невиди-
ма нишка, която сами прокарваме през 
пространството, за да решим собст-
вен вътрешен конфликт и да открием 
поразяващо като гръм решение. Това е 
най-ценното качество на една творба. 
Едва след това ще дойдат въпросите: 
дали този автор има отлична техника, с 
какъв материал е изпълнил работата си, 
колко време му е отнело това… В контек- 
ста на божествения план ние не сме тук 
и сега случайно – толкова отличаващи 
се едни от други, с толкова разнородни 
съдби и интереси, толкова непознава-
щи останалите. Това, което в момента 
ни свързва, и то здраво, са творбите на 
Марин Маринов и Никола Маринов. В този 
смисъл философската библейска троица 
син-баща-дух може да се трансформира 
поновому – син-баща-град. 
Защото Пазарджик е началната точка на 
съществуването както на бащата, така 
и на сина. Пазарджик е онова простран-
ство, което ги притегля и ги превръща в 
пълни противоположности, заставя ги да 
покажат своите представи, родени от 
точно това стълкновение на характери 
и мечти. В чест на своя юбилей Марин 
Маринов представя и книгата си „Път 
в изкуството“. От нея ще научите как 
е достигнал до тази изложба след усърд-
на работа. Картините сами говорят за 
това, защото са изтъкани от послания, 
достатъчно е да се познава значението 
на символите във формите и композици-
ята, подчинени на съвършена геометрия. 
Марин Маринов сам е вдигнал летва-

та пред себе си и е направил един много  
висок скок, отърсил се е от ежедневните 
баналности и бъбривост. Творбите му 
са съчетание от изисканост и мъдрост, 
от детайлно съвършенство и духовен 
растеж. Никола Маринов е надградил мно-
го в своя начин на изразяване. Открил е 
собствения си почерк, стабилизирал го 
е, заземил е електричеството, което го 
тласка напред, и осъзнава собствената 
си значимост. Това е завръщане към род-
ния Пазарджик, но и заявка за запомнящо 
се присъствие.

Стефка Венчева

ОТКЛОНЕНИЕ. 
ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРСКОТО КИНО
ПРОЕКТ НА БОРЯНА РОССА
9 – 30 юли 2021
Гьоте-институт България, София

Боряна Росса в изложбата
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„Отклонение“ по форма е видеоинстала-
ция, комбинираща документални видео-
материали и рисунки. Боряна Росса се сре-
ща с 11 съвременни жени от различни об-
ласти, които коментират и анализират 
български филми от 1965 до 2017. Въпреки 
традиционния, документален на пръв по-
глед формат тук не става дума за фил-
мов анализ. Много повече интервютата, 
които провежда Боряна Росса, са ори-
ентирани към въпроса за собствената 
идентификация, или как можем да се при-
познаем (или не) с образите от близкото 
и далечното минало. И именно от тези 
разминавания и „отклонения“ произтича 
напрежение, което има потенциала да 
провокира критическо вглеждане не прос-
то към историята, а и към настоящето 
– къде се намираме днес като общество, 
що се отнася до ролята на жените, и как 
сме стигнали дотук. 

Наративът, който Боряна Росса успява да 
възстанови, започва от реактивния жен-
ски образ – консервативната представа 
за жената, пазителка на традиционните 
ценности, която се превръща в жертва 
в името на по-голяма цел. Историята 
продължава през жертвата и мъченичес- 
твото, но този път на жената, прирав-
нена на едно крехко и обругано женско 
тяло. Темата за страданието преминава 
към съпротивата и накрая – към револю-
цията. 
Противно на очакваното обаче, този 
наратив, който рисунките в изложбата 
проследяват, не следва хронологичен ред, 
а сякаш върви наобратно. Филмите, въз-
основа на които той е конструиран, са: 
„Воевода“ (2017), „Шивачки“ (2007), „Пос- 
ледната дума“ (1972), „Вълчицата“ (1965), 
„Понеделник сутрин“ (1968) и „Отклоне-
ние“ (1967). 

изглед от изложбата
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Това „откритие“ на Боряна Росса прави 
неизбежно осъзнаването на регресивния 
курс в обществото не само (!) по отно-
шение на жените. И болезнено. С това 
художничката повдига въпроси за мина-
лото, настоящето и на кого ги дължим. 
Също така и развенчава една заблуда – 
свободата (всяка свобода) не се постига 
веднъж завинаги, а е продължаващ процес. 

В този смисъл проектът на Росса, както 
самата тя казва, има и идеалистична-
та цел да създаде предаване на знание и 
опит между поколенията.
Не бива обаче да забравяме, че този на-
ратив не само че не е хронологичен, но е 
и нелинеарен. Той може да бъде цикличен. 
Или пък съвсем непредвидим. И въпросите, 
които си задаваме, осъзнавайки размина-
ванията между образи, представи, време-
на и нагласи, ни насочват и към голямата 
тема за това какви са „новите“ образи на 
жените, с които ние като съвременнички 
бихме искали да се идентифицираме и да 
разпознаваме на големия екран и около нас. 
Интересът на Росса към киното и него-
вите необикновени и много по-крайно из-
явени от всяко друго изкуство свойства 
да репрезентира социален контекст, да 
пресъздава и създава представи и нагласи 
има близо десетгодишна история. Дисер-

Боряна Росса / Отклонение

Боряна Росса / Понеделник
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тацията ù, прераснала впоследствие и в 
мащабен артистичен проект, се занима-
ва с представянето на пола в социалис-
тическото и постсоциалистическото 
кино на СССР, Русия, България и Чехосло-
вакия. (Част от нея е представяна в Бъл-
гария в изложбата „След падането“ през 
2016 с куратор Вера Млечевска.) 
Основен подход в този проект на Боряна 
Росса е пресъздаването на ключови сцени 
от филми със съвременни актьори – при 
това такива, идващи от западен кон-
текст и лишени от опита или дори на-
следената памет за живота в Източния 
блок. Този процес на пресъздаване предла-
га начин за по-дълбоко вникване в същи-
ната на образите и вътрешните им кон-
фликти и съответно в темата за пола, 
който, както Боряна Росса доказва отно-
во и отново в артистичната си практи-
ка, е в основата си пърформативен. 
Рисунките, включени в изложбата „От-
клонение“, са продължение на този подход 
на Боряна Росса. Само че тук пърформа-
тивното вникване е обърнато наобрат- 
но – към себе си. Вместо да проектира 
върху изпълнители и да изследва техни-
те преживявания на пола, сравнявайки ги 
с изходния филмов материал, Росса рабо-
ти със себе си. 
Пресъздаването тук е под формата на 
рисуване на избрани сцени, образи и цита-
ти от анализираните филми. В интимния 
акт на рисуването Росса не просто ана-
лизира филмите, но и прави един вид ин-
тервю със самата себе си – по същата 
логика, по която работи и с единайсетте 
жени, включени във филмовия материал. 
Именно от съответствията и разми-
наванията между собствения/желания 
образ и онзи от филмите произтича и 
настоящата изложба. 
 

Стефка Цанева

ХУДОЖНИКЪТ ФИЛОСОФ  
РАФИ ШЕХИРЯН
9 – 31 юли 2021
Художествена галерия – Варна

За по-младите изследователи на съвре-
менното българско изкуство името и 
творчеството на Рафи Шехирян са поч-
ти непознати. През 1987 бяха единстве-
ните две изложби, които той и съпруга-
та му Галина Шехирян представиха в Бъл-
гария. Първата беше в София, в галерия-
та за млади художници на ул. „Раковски“ 
108 с куратор Филип Зидаров, а втората 
се състоя два месеца по-късно, през юли, 
във Варна, в залата на СБХ с мое кура-
торство. И двете събития (наистина 
бяха такива) предизвикаха силен отзвук 
в професионалните среди и показаха мно-
го различно и необичайно за тогавашна-
та ни художествена ситуация изкуство. 
Картините на Рафи не се приемаха в голе-
мите национални изложби. Това беше една 
от причините, които принудиха двамата 
година по-късно да емигрират от Бъл-
гария и да се установят в Ню Йорк. От 
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10 години Рафи не е сред живите и този 
трагичен факт придаде допълнителна 
стойност на ретроспективната му из-
ложба във Варна, която успях да предста-
вя отново през юли, 34 години по-късно. 
Рафи Шехирян завърши Националната 
художествена академия през 1981 и стана 
част от новото силно поколение в бъл-
гарското изкуство тогава. Негов профе-
сор беше един от големите и свободо-
мислещи творци, Марин Върбанов, който 
високо оценяваше таланта и интелекта 
на своя студент и му даваше пълна свобо-
да. Още дипломната работа на Рафи беше 
впечатляваща концептуална инсталация 
– висока колона от полирани метални 
цилиндри, пресечени зигзагообразно от 

черна текстилна лента. Тази модерна, 
чиста и категорична творба, пълна с 
философски дискурси и универсален сми-
съл, беше грубо и напълно отхвърлена от 
тогавашния рецензент и сегашен про-
фесор Димо Балев, но беше възторжено 
и страстно подкрепена и защитена от 
големи творци като Иван Кирков и Марин 
Върбанов, както и от двама завършващи 
студенти – от мен и Орлин Дворянов. 
Разигра се много поучителен и скандален 
за онези времена и порядки спектакъл.
Още като студент Рафи Шехирян се за-
нимаваше с живопис и, непонасящ нор-
мите на тоталитарното общество и 
изкуство, се стремеше да култивира в 
себе си модерно мислене и изразяване. 
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Само няколко години след завършването 
на Академията той вече беше постигнал 
стилова индивидуалност, и то необичай-
на, неконвенционална, извън приетите и 
наложени естетически канони. Ерудиран 
и склонен към философско мислене, той 
притежаваше способността да създа-
ва стройна и непоклатима естетическа 
основа на своите търсения. В началото 
се обърна към абстрактно-експресио-
нистичната живопис, в която свобод-
но изразяваше темпераментната си и 
чувствена природа. След кратък пери-
од на импулсивни, хроматично-звучни и 
емоционално-наситени изображения той 
премина към абсолютно противоположна 
като стил образност. Появиха се условно 
наречените „чертежи“, които са изклю-
чително своеобразни и нестандартни 
за художествената ни култура. В тях е 
създадена изчистена от всичко конкрет-
но знакова структура не на нещо друго, 
а на човешки и обществени отношения. 
Тези странни, свръхпрецизно и рацио-
нално разграфени и изрисувани с туш и 
рапидограф „картографии“ са аскетични 
като цвят и най-често са черно-бели. Те 
въздействат с категоричната линеарна 
ритмика, с изяществото и финеса си, с 
поразителното си въображение. Особени 
абстрактни фигури в ясно разграничени 
зони обозначават движения и стълкно-
вения, единичност и общност, бунт и 
самота, затваряне в рамки, разчупване на 
граници, доминация на власт, преклоне-
ние и подчиненост, процесии и ритуали. 
Разпознава се и фалическото, а цялата 
сложна композиция е пронизана от ритъ-
ма на линеарните форми и структури. 
Тези абстрактно-имагинерни изображе-
ния, разположени изцяло в плоскостно 
пространство, представляват лично 
негова, оригинална азбука на взаимоот-
ношенията и състоянията в света. Те 

са неговите персонализирани, концепту-
ални „документи“ за живота му в то-
гавашното несвободно тоталитарно 
битие. Те са символично и кодирано об-
разно писмо, което е достатъчно ясно, 
за да бъде разчетено. В съвременното 
българско изкуство не се открива нищо 
подобно на стиловото своеобразие от 
„чертежите“ на Рафи Шехирян. Тази уни-
калност е рядко постижима и е доказа-
телство, че художникът е сред първите 
новаторски личности в най-съвременния 
период на визуалната ни култура. През 
1985 Рафи Шехирян преминава към нов 
стилово-пластичен маниер на изразява-
не и променя абстрактно-конструкти-
вистичното, знаково-концептуалното и 
рационално-философското интерпрети-
ране на света от своите неподражаеми 
„чертежи“. Творбите му отново са свое- 
образни картографии, но вече на друга, 
по-природна и по-одушевена среда с по-
конкретни очертания, среда, погледната 
отгоре, отвисоко. Тези многобройни ри-
сунки и картини са като фрагменти от 
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земна повърхност с безкрайно, отворено 
пространство. Светли и празнични, в 
тях се очертават контурите на пъти-
ща и човешки обиталища и по детски 
се разиграват радостни сцени. Наслаж-
дението от общуването с природата и 
човешките градежи, артистичната игра 
и поетичното съзерцание доминират в 
тези творби и поднасят искрящата си 
белота като образна и интелектуална 
антиномия на един тягостен, сиво-че-
рен период на метафорична рефлексия 
на тъмните житейски и обществени 
състояния. Дълго търсени и продължи-
телно уплътнявани са картините на 
Рафи, за да ни подарят едно деликатно, 
изтънчено живописване и да ни заблу-
дят, че са направени на един дъх. След 
1990, когато Рафи Шехирян живее вече 
в Ню Йорк, изкуството му приема нова 
стилова и смислова метаморфоза. Худож-
никът се вглежда в дълбинните душевни 
състояния, в подсъзнателните импулси и 
психичните терзания на хората от ули-
ците и метрото на огромния мегаполис. 
Разпознава белезите на самотата, неу-
довлетвореността и безнадеждността 
в напрегнатото съвременно битие, от-
крива бездните на духовното опустоше-
ние, а и посочва понякога символичните 
знаци на смъртта. В тъмните хармонии 
на един особен и сериозен неопримити-
визъм той се стреми да въплъти драма-
тичните тонове на един човешки свят, 
разтърсван от екзистенциални колизии, 
крушения на надежди и идеали, и от все 
по-фаталното усещане за загуба на чо-
вечността и свободния дух. 
Безусловно Рафи Шехирян е философът 
мъдрец в българското съвременно изку-
ство, който не може да бъде пренебрег-
нат или забравен. 

Румен Серафимов

ОДУХОТВОРЕНИТЕ МАТЕРИИ 
НА ГАЛИНА ШЕХИРЯН
9 – 31 юли 2021
Художествена галерия – Варна

До ретроспективната изложба на Рафи 
Шехирян, светеща с белотата, безплът-
ността и линеарното си изящество, с ин-
телектуалните си дискурси и духовната 
посветеност, експонирахме колекция от 
творби на Галина Шехирян. Тя също имаше 
ретроспективен характер и носеше се-
тивната сила на разнообразни материи и 
наситената звучност на богати цветни 
хармонии. Получи се чудесна пластическа 
антиномия между философската, почти 
ахроматична интерпретация на Рафи и 
материално-вещественото, полихромно 
и витално изразяване на Галина. 
Тя завърши Националната художествена 
академия през 1981 при изключителния 
професор и художник Марин Върбанов. 
Великолепната ù дипломна работа по-
казва склонността ù към художествено 
изразяване с едри мащаби и модерни плас- 
тически форми, както и стремежа ù да 
бъде далеко от стандартното мислене 
и подражателната образност. И нейна-
та работа, като тази на състудента ù 
и бъдещ съпруг Рафи Шехирян, беше ос-
тро критикувана, но беше категорично 
защитена от истинските авторитети 
Иван Кирков и Марин Върбанов. След из-
вестно мълчание и вътрешно натруп-
ване тя създаде изящни произведения, в 
които с поразителен вкус, прецизност и 
чистота съчетаваше текстил, метал 
и дърво, за да постигне изразителни съ-
отношения между различни материи и по 
абстрактно-условен начин да обозначи 
взаимодействието между различни сили 
и същности. 
После неочаквано и изненадващо се поя-
виха творбите ù от дърво. В тях Галина 
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Шехирян открива пластическата красо-
та и изразителност на старите предме-
ти и пособия от някогашния бит, на дика-
нята, веялката, яслата, греблата и много 
други, които тя намираше в изоставени-
те села около Трявна. Тя ги изравя от заб-
равеността, в която отдавна са захвър-
лени, и ги вгражда в основата на своите 
произведения. Със смайващо въображение, 
с изтънчен усет за форма, конструкция и 
живописност, тя им вдъхва нов и съвсем 
друг живот. Превръща ги в странни идо-
ли, от които струи силата и топлината 
на въплътеното в тях човешко същест-
вуване. Създава знаци на художестве-
ната памет за бързотечащото време, 
които натоварва с ритуалност, като ги 
включва в необикновения ритуал на ес-

тетическото общуване и съзерцание. По 
оригинален и органичен начин тя съединя-
ва родовото, древното, наслоеното във 
времето и в материята на предметите 
човешко преживяване с модерния порив за 
абстрактно формообразуване и универ-
сално визуално внушение. 
Със своите прекрасни дървени пластики, 
в които предметно-вещественото и 
конкретно-функционалното съдържание 
е превъплътено в изразителен пластиче-
ски обект с изцяло символично и естети-
ческо въздействие, Галина Шехирян няма 
аналог в изкуството на 1980-те години, 
когато създава тези творби. С тях тя 
става новатор и един от най-талантли-
вите съвременни художници на България. 
През 1990-те, когато със съпруга си Рафи 
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Шехирян живеят в Ню Йорк, Галина Ше-
хирян се отдава на творческа дейност, 
свързана с художествената стъклопла-
стика. Използва старата техника Verre 
Eglomise, позната още от древнорим-
ския период и от Ренесанса. С нея създа-
ва изключително естетични творби с 
изразителна форма и богата цветност. 
Безкрайните ù професионални умения в 
работата с художествените материи и 
технологии заедно с високия вкус в ком-
позирането на абстрактни форми и коло-
ритни хармонии бързо ù спечелват висо-
ка репутация в американските галерии и 
артфоруми за художествено стъкло. 
През последните години Галина Шехирян 
пребивава все по-често в България и на-
сочва вниманието си този път към жи-
вописта. В серия от картини тя създава 
особени концептуални диалози със своя 
починал съпруг, като вгражда части от 
негови рисунки в абстрактната тъкан 
на творбите. За основа на картините 
често използва плоскости от органично 
стъкло, които ù позволяват да включва 
естетически прозрачността на мате-
риала, да играе с визуални „пробиви“, да 
разполага образни фрагменти зад повърх-
ността и да ги съотнася с живописните 
форми над нея. Постига впечатляващи 
пространствени и символични съотно-
шения на изобразителните зони, които 
носят смислов контекст за тукашно и 
отвъдно, за скъпи спомени и трайни сле-
ди, за духовно общуване през времето, за 
разговор на душите чрез символи и знаци, 
за незаменимост и неизличимост и още 
много. 
В друга серия творби Галина Шехирян 
се оставя на отдавнашния си импулс и 
страст да композира свободно форми 
в едно по-принцип отворено, модерно 
картинно пространство, както впро-
чем прави това и в своите стъклоплас- 

тики. Тези форми са конструктивно и ге-
ометрично ясни и категорични. Те са раз-
положени в сложно изградено и наситено 
живописно поле, което понякога е нежно, 
тихо и деликатно, а друг път е силно 
декоративно и звучно. Абстрактната 
метафизичност на нейния стил, безу-
пречното композиране на пластичните 
структури и великолепните колоритни 
тоналности носят несъмнена радост 
за душевните сетива, уморени от аг-
ресивните и перверзни внушения на съ-
временната визуална среда. Естетичес- 
ката хармония в нейния същностен ду-
ховен смисъл и в безусловната ù ценност 
за културния човек, винаги е изпълвала 
и одухотворявала изкуството на Галина 
Шехирян във всички негови проявления и 
метаморфози. 
Времето доказа, че Галина и Рафи Шехирян 
са сред първите ярки съвременни худож-
ници в българското изкуство от 1980-те 
години. Днес техни творби са предста-
вени само в експозицията за съвременно 
изкуство на Варненската художествена 
галерия. Парадоксално е, но не е изненад-
ващо за нашата културна ситуация, че 
творчеството им не е достатъчно из-
вестно дори на тези, които се считат за 
експерти в съвременните визуални изку-
ства. Ще посоча и друг потресаващ факт: 
Една от най-впечатляващите творби на 
Галина Шехирян – изумителният като 
механична конструкция, пластическа из-
разителност и смислова дълбочина „Сар-
кофаг“, отличен със специалната награда 
на журито на международния пленер по 
дървопластика в Трявна през 1987 – лежи 
захвърлена и унищожена от природните 
стихии и човешкото безразличие, въпре-
ки наличието в този град на приятели 
художници. Непростимо е!

Румен Серафимов
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ПОГЛЕД ОТ ЗВЕЗДИТЕ. ИЗЛОЖБА 
НА КРАСИМИРА ДРУМЕВА
14 септември – 18 октомври 2021
Полски културен институт – София

Изложбата е посветена на 100-годиш-
нината от рождението на световно-
известния писател фантаст и философ 

Станислав Лем. 
В серия дигитални графични отпеча-
тъци Красимира Друмева разработва 
откъси на свободни съставни елементи 
от авторски фотографии. Композиции-
те представляват фотографски колажи 
на съвременна архитектурна среда, на 
природни елементи и на детайли от 
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различни фактурни повърхности от ем-
блематични места по света. Сложните 
пространствени модификации струк-
турират футуристични измерения, 
които въвличат зрителя в един илюзо-
рен свят между съвремие и фантастика. 
Всеки отделен кадър е трансформиран 
и участва в деструкцията на времето 
и пространството, но същевременно 
всяка отделна част съдържа собствена 
вътрешна асоциация и отделна точка 
на отпътуване. 
Геометричните елементи определят 
на пръв поглед общата художествена 
композиция, но дълбоко зад това се крие 
вътрешният ритъм на цвета и лично-
то авторско преобразуване на отдел-
ните кадри в динамично декомпозиране 
на линиите, съчетано в една вътрешна 
метафизична структура. Сблъсъкът на 
микромотивите от своя страна пък до-
вежда до преобразуването им в чисти и 
абстрактни форми. 
Интерес будят елементите на играта, 
променящи се в зависимост от цвета, 
светлината и ъгъла на пречупване на 
отделните мотиви, поставени меж-
ду естествената и илюзорната среда, 
които ни напомнят за магическия ефект 
на калейдоскопа. На пръв поглед физиче-
ското присъствие на човека липсва. Но 
това е съвсем естествено като глав-
на фигура, тъй като той е погълнат 
от утопичните пориви, сакралните 
моменти на самота и философското 
съзерцание, отвъд разпознаваемото и 
отвъд рационалната вътрешно присъ-
ща логика. 
 

Биляна Цанова

ERRORS.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ JORRRAS
И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 'НИЩОТО'
9 септември – 9 октомври 2021
Водната кула, Plus 359 Gallery – София

Проект ERRORS., от серията Color 
Interactions на Георги Георгиев – Jorrras 
разгръща в нова посока неговата прог- 
рама за деконструкция на образа, прена-
сочвайки този път фокуса на изследване 
от изразния потенциал на текстурата 
към този на цвета. Така основна изразна 
форма става петното, към което артис- 
тът подхожда c техника, въвличаща в 
равноправна употреба маслени бои и мас- 
лен пастел, цветни моливи и химикалки, 
темпера и акварел, колаж.
Насочвайки вниманието си към израз-
ността на цвета, Jorrras на практика 

Георги Георгиев Jorrras 
Проект ERRORS., от серията 'Color Interactions'
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Георги Георгиев Jorrras 
Проект ERRORS., от серията 'Color Interactions'
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надгражда своя подход за структурен 
отказ от иконично или иконографско ос-
мисляне на образността, мислена в която 
и да било конвенционална – артистична 
или всекидневна – форма на визуалната 
култура. Следвайки тази логика, и нови-
ят му визуален експеримент се движи 
от философски по рода си предпоставки, 
инспириран от стремежа за проучване 
на самите условия за възможността на 
образа и визуалното. 
В този контекст всяко от петната 
действа като проявление на цвета, от-
кроено на белия фон, във форма-следа, 
уловила енергията на творческия импулс. 
Културно кодираните изразни форми се 
разколебават, изпъквайки на бялата по-
върхност, удвояваща цветните петна 
във визуални отклонения – ‚грешки‘ в 
системата от норми на общоприетия 

визуален език, които Jorrras отказва да 
коригира, овладее, или заличи... Той пре-
цизно ги проучва, поощрява, колекциони-
ра, деконструира и трансформира – от-
нема, продупчва, изрязва, прилепя, добавя, 
рекомпозира хартията и платното в 
колажно претворени белези, набраздя-
ващи празнотата на бялата двуизмерна 
повърхност, с което едновременно из-
тощава всяка перспектива и разкрива 
за погледа невъобразими иначе трето, 
четвърто и n-то измерение на визуал-
ния образ. По такъв начин работите в 
изложбата девалвират концепциите за 
хоризонт и перспектива, като за сметка 
на това изправят погледа пред поредица 
от продуктивни опозиции: между перс-
пектива и измерение, между творческо 
съзнание и творческо въображение, меж-
ду създаването на художествен свят и 
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Георги Георгиев Jorras 
Проект ERRORS., от серията 'Color Interactions'

Георги Георгиев Jorras 
Проект ERRORS., от серията 'Color Interactions'

разкриването/конструирането на нови 
физически измерения. Този подход на ра-
бота практически снема и хоризонта, 
и проектиралото го съзнание, залича-
вайки не само правата, но и всяка друга 
перспектива, за сметка на множество 
нови измерения, създавани посредством 
импулсивни, енергийни пробиви, разрези 
и разкъсвания, които Jorrras осъщест-
вява в бялата хартия, в платното и 
рамката на паспартуто, с неочакван 
спектър от инструменти – различни 
по вид и характер остриета и дори та-
кива като бормашина, прободен трион, 
които Jorrras въвежда в множествен ре-
жим на действие – и като средство за 
рисуване, и като инструмент, дълбаещ, 
раздиращ в пространството нови из-
мерения.

Бързият, интуитивен изказ на рабо-
тите е провокиран именно от нето-
лерантността към възможността за 
заличаване на грешките, характеризи-
раща изразния потенциал на хартията. 
Той се състои в изведен до водещ прин-
цип отказ от поправяне на грешката, 
за сметка на нейното внезапно оду-
хотворяване, чрез трансформацията ù 
в друга форма на живот. Така, на фона 
на хартията, петната действат като 
свободни от необходимост естети-
чески отклонения – смислови излишъ-
ци, реторически пробиви в живописния 
акт, при които мазката е не просто ав-
тентичен артистичен подход и гарант 
за художествената техника, изобразила 
външни на артиста символни (природ-
ни, културни или социални) светове. Из-
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веденият от Jorras подход отива по-на-
там, осмисляйки петното като индекс, 
следа, живописен остатък и физически 
белег от символните светове на жи-
вото творческо въображение. Жестът 
на всяко от цветните свидетелства е 
неповторим психосоматичен индекс на 
моментна сетивно-идейна вибрация, 
уловена в събитийността на творчес- 
кия процес, рамкиран в отношението 
между бялата хартия, цвета, емотив-
но-рефлексивното тяло на артиста и 
краткосрочната памет на използвания 
творчески инструмент. В такава ви-
зуална пермутация всяко от цветните 
петна свидетелства за естетически 
режим на чиста сингуларност, обобща-
ващ показаните в изложбата работи, 
въздействащи като цветни хайку, за 
които хартията не е просто двуиз-
мерна повърхност, а самото празно 
пространство. Нищото, в чийто кон-
текст различните цветни жестове 
(поетични, иронични, драматични, ро-
мантични, шеговити) от общението 
между артист и свят са извадени наяве 
и въведени в свободен режим на взаимо-
действие със себеподобни. Движени от 
характерния за Jorrras стремеж за кон-
ституиране на собствен визуален език, 
свръх-абстракциите, в основата на 

това проучване на възможностите на 
'нищото', се осъществяват в динами-
ката на отношенията между неповто-
римостта на цветните „отклонения“, 
празнотата на бялата повърхност и ди-
секционно разкритите в нея първични 
и вторични празноти/пространства. 
Техните отношения фундират грама-
тика на образността, в правилата на 
чиято игра е заложена иманентна про-
вокация към наблюдателя – за преосмис-
ляне на установените пред-разбирания 
за същността и стойността на образа, 
за съществуващите и възможните тех- 
ни взаимоотношения и не на последно 
място – на комуникативните им режи-
ми с погледа на зрителя. 

Нора Голешевска

Георги Георгиев Jorras 
Проект ERRORS., от серията 'Color Interactions'

Георги Георгиев Jorras 
Проект ERRORS., от серията 'Color Interactions'
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КРИСТО. ОТ ГАБРОВО  
ДО ТРИУМФАЛНАТА АРКА
17 септември – 30 ноември 2021
Български културен институт, Париж

25 000 квадратни метра рециклируем 
тъкан полипропилен в сребристоси-
ньо и 3000 метра червено въже обгръ-
щат и пристягат един от символите 
на Париж. Силуетът на Триумфалната 
арка остава разпознаваем, монумен-
тален, но едновременно с това тя е и 
нежна, крехка, трептяща. Отразява 
небето на Париж и променя цвета си с 
него. Чувственият образ събужда так-
тилното въображение и ти се иска да 
я пипнеш. Платът е твърд – покрит 

със сребрист пулверизиран алуминий,  
а през оплетката тук-там прозира си-
ньо. Когато си близо, погледът търси 
жилите на червените въжета и тръгва 
по тях като по меридиани и паралели. 
Само 16 дни, а след тях Арката никога 
повече няма да е същата. Сребристоси-
ният послеобраз ще остане завинаги в 
съзнанието – както с моста Пон Ньоф, 
езерото Изео, Райхстага.
С изложбената дизайнерка Мартина Де-
нева бяхме в Париж, за да инсталираме и 
открием документална изложба, разказ-
ваща българската част от биографията 
на художника. „Кристо. От Габрово до 
Триумфалната арка“ ще остане в Бъл-
гарския културен институт в Париж 
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до края на ноември. Проследява една 
далечна предистория на проектите на 
двамата артисти – слабо позната, тя е 
една от най-важните истории в българ-
ското изкуство. Не за да разберем ми-
налото, а за да повлияем на настояще-
то. Кой друг български художник умее да 
променя действителността по-добре 
от Кристо?
Изложбата беше създадена през 2017 с 
мащабно проучване в Държавен архив – 
Габрово, в партньорство с множество 
културни и образователни институции 
в града и с препоръките и отличните 
текстове на Евгения Атанасова-Тенева.  
Тогава я нарекохме „Роден в Габрово“. Сега 
я адаптирахме за чуждоезична публика, 

добавихме експонати и продължихме 
разказа, преминавайки през София и сти-
гайки до Париж, където Кристо в нача-
лото живее под наем в малка стаичка до 
Триумфалната арка.
Изложбата ни пренася във фабрикант-
ско Габрово, където завършилият във 
Виена инженер Владимир Явашев е нает 
като специалист в текстилната фаб- 
рика „Принц Кирил“. Тук той се среща 
с бъдещата си съпруга, която гостува 
в Габрово за годежа на своя приятелка. 
По това време Цвета е администра-
тивен секретар на Художествената 
академия, в кръга ѝ са редица художници 
и артисти, които ще са чести гости 
на семейството в индустриалния град, 

а к т у а л н о

от изложбата „Кристо. От Габрово до Триумфалната арка“
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когато през Втората световна война 
над София започнат да кръжат военни 
самолети. 
Явашеви имат трима синове – Анани, 
който става популярен театрален 
и киноактьор, Христо, който ста-
ва Кристо, и Стефан, който поема по 
пътя на баща си като инженер химик. 
В текстовете си за изложбата Евгения  
Атанасова-Тенева добре предава огром- 
ната подкрепа на майката при форми-
рането на художника: детските игри, в 
които творческата фантазия на Хрис-
то се развихря и той увлича и организи-
ра приятелчетата си във всевъзможни 
„проекти“, изкуството, което се случ-
ва като на игра, кръжокът по рисуване 
на учителя Попов, където той и някол-

ко разпознаваеми бъдещи художници и 
архитекти се учат да улавят формата 
и характера, неуморното рисуване във 
всеки свободен момент. Домът е част 
от малка семейна фабрика за химически 
продукти (Цвета е предприемач на-
равно с Владимир, а всъщност повече).  
Децата играят в двора до пълния с варели 
склад на фабриката. Платовете и варе-
лите от детството на Христо за пръв 
път в Париж ще се превърнат в мате-
риал на неготово изкуство. У Жан-Клод 
художникът ще открие верен партньор 
и бизнес двигател на проектите, които 
реализират заедно. Усетът за природ-
ния пейзаж, преживяван и многократ-
но рисуван в местността Качорите, 
ще се прояви в проекти като Завеса в  

Кристо и Жан-Клод / Опаковане на Триумфалната арка в Париж
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долината и Бягаща ограда. Възпитан 
в дух на свобода и жажда за изкуство, 
Христо отказва да се примири със за-
губата им в най-тъмните години на 
сталинизма. От Габрово през Пловдив, 
София, Прага, Виена, Женева Христо от-
крива свободата и световното изкус- 
тво в Париж. Упорито двамата с Жан-
Клод гонят целите си, с много труд, 
години преговори, въвличайки стотици 
съмишленици. Мечтите им са толкова 
смели и красиви, така детайлно постро-
ени в проекти, че могат да се случат 
дори когато тях, двамата, вече ги няма.
Лесно е да разчетем следите на зараж-
дащото се, когато то вече се е случи-
ло. Вярно е, че произведението е отвъд 
автора и биографията е измамен жанр.

Големият залог зад тази малка докумен-
тална изложба е създаването на Цен-
тър за съвременно изкуство „Кристо и 
Жан-Клод“ в Габрово – с изложби за тех-
ните проекти, с изложби на съвременни 
автори, с ателиета и резиденции. Тех-
ните имена имат заряда да разтърсят 
и преобразят една световно невидима 
сцена, която има нужда да си повярва и 
да промени собствената си реалност.

Маргарита Доровска

а к т у а л н о

Кристо и Жан-Клод / Опаковане на Триумфалната арка в Париж
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XXI МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ  
НА ГРАФИКАТА ВЪВ ВАРНА  
И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
„ВАРНА – ВУЛКАН“
13 август – 30 септември 2021
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Варненското лято тази година премина-
ва под знака на XXI Международно биена-
ле на графиката, в което участват 239 
чуждестранни и 70 български автори от 
общо 46 държави. Организатор на Биена-
лето е Галерията за графично изкуство в 
града с финансовата подкрепа на Община 
Варна. Наред с интереса към авторите 
от традиционни графични школи като 
тези на Япония, Китай, Тайланд, Тайван, 
Индия, Полша, Бразилия особено внима-
ние привлякоха графиците от Венецуела, 
Виетнам, Киргизстан, Казахстан, Малта, 
които се превърнаха и в откритие за 
зрителите. От 665 графики от чужбина 
и България селекционното жури с пред-
седател Ирина Мутафчиева избра 471 за 
участие в изложбата. От тях журито 
(председател проф. д-р Аксиния Джурова и 
членове: Любен Генов, Владо Горески – ди-
ректор на Международното триенале на 

графиката – Битоля, доц. д-р Деница Яне-
ва и Венцеслав Антонов) определи Голяма-
та награда на Варна да получи Чакрит Ла-
паудомлоет от Тайланд. Специалната наг- 
рада на Биеналето отиде при българския 
график Васил Колев (носител на голямата 
награда „Сирак Скитник“ от Национална-
та изложба за изобразително изкуство 
през 2020). Представените в Биеналето 
негови творби са от цикъла „Крадец на 
гласове – Портрет на един приятел“, в 
които авторът интерпретира образи на 
свои близки, търсейки духовната им същ-

Чакрит Лападоумлует, Тайланд 
Голяма награда

Изглед от изложбата



СБХ бюлетинброй
03 / 2021

61

ност и психологични дълбочини на харак-
тера. А техниката на офорта и акватин-
тата, детайлността, която се постига 
чрез сухата игла, предразполагат към по-
добни търсения. Три равностойни награди 
получиха Дебора Чапман от Канада, Камил 
Коцурек от Полша и Лиу Фу от Китай.
Международното биенале на графиката се 
провежда от 1981 в град Варна. Още в са-
мото начало Биеналето заявява междуна-
родния си характер, като в журито вина-
ги участва чуждестранен представител. 
Всяко издание на Биеналето е документи-
рано в каталог. Графичният форум се про-
вежда под патронажа на кмета на Община 
Варна, а организатори са Министерство-
то на културата, Община Варна и Съюзът 
на българските художници.

ЗА ВАРНЕНСКИЯ ВУЛКАН  
НА ИЗКУСТВОТО

В деня на откриването беше организира-
на и научна конференция „Варна – Вулкан“, 
посветена на известната артистична 
колония, помещавала се в сградата на ня-
когашната фабрика за печки „Вулкан“ на 
ул. „Парижка комуна“ от 1976 до 2007.
„Никога нямаше да има Международно 
биенале на графиката във Варна, ако не 
бяха художниците от „Вулкан“, казват 
с днешна дата авторите, творили в 
едноименните ателиета. Затова и из-
бират именно деня на откриването на 
XXI биенале да ни припомнят какво се 
е случвало в изоставената фабрика, но 
и да поговорят за това от първо лице, 
като съвременници и свидетели на про-
цесите в тази своеобразна лаборатория 
на визуалното изкуство.
Двигател на това неформално обедине-
ние – уникален пример за съжителство 
на повече от 70 творци от различни 
направления, е художникът Стоимен 
Стоилов. Сред авторите с ателиета 
там, голяма част от които именно гра-
фични, са Ванко Урумов, Владимир Ива-
нов, Емил и Снежина Попгенчеви, Милко 
Божков, Димитър Трайчев, Георги Лечев,  

ф о р у м

Камил Коцурек, Полша / Равностойна награда

Лиу Фу, Китай / Равностойна награда

Вулкан / Изглед от 1980-те години
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Мария Зафиркова, Венцислав Антонов, 
Володя Вълчев и много други.
Проф. Аксиния Джурова като изследо-
вател, документирала голяма част от 
случващото се във „Вулкан“ в своята 
поредица „Изчезващата памет. Срещи 

по пътя“, разказа, че именно там много  
автори успяват да се изградят като 
стилистика, да работят встрани от 
политически ангажирания маниер, сво-
бодни и неограничавани от нищо и  
никого.

Александър Николов / Фотографии от изложбата

Милко Божков, 1992Валентин Петров, 1992
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Варненският художник Владимир Иванов 
направи препратка с подобни обедине-
ния в Западна Европа от 70-те години 
на ХХ век, когато артисти се заселват 
в изоставени фабрики, за да творят и 
обменят опит. И именно този артисти-
чен обмен е и най-важното, както казва 
Стоимен Стоилов:
„Вулкан“ беше емблематично място от 
живота на варненските художници, една 
умножена енергия. Творческата атмос-
фера беше чудесна, затова и остави 
знак във времето. Събирането на тол-
кова художници заедно, контактите и 
възможностите да общуват, а и да об-
менят идеи в областта на изкуството, 
раждаха творчество.“
Весела Ножарова в своята книга „Въ-
ведение в българското съвременно из-
куство 2012 – 2015“ посочва, че именно 
тази независима среда, която се е сфор-
мирала там, провокира и създаването 
на Биеналето на графиката във Варна 
от Стоимен Стоилов през 1981. Този  

формат наистина успява да утвърди 
града като място на новаторски идеи, 
които не само могат да се материали-
зират в изкуство, но и да достигнат до 
своята публика. Защото не е тайна за 
никого, че именно графичното изкуство 
първо се освобождава и достига до меж-
дународната сцена.
В рамките на конференцията бяха из-
несени доклади на художници и изкус-
твоведи, които по един или друг начин 
са изследвали или са били част от „Вул-
кан“: доц. д-р Деница Янева, проф. Вла-
димир Иванов, Димитър Трайчев, Румен  
Серафимов, Доротея Павлова и д-р Ирена 
Димитрова. Бяха представени фотогра-
фиите на Александър Николов от излож-
бата „Вулкан“ (същата, която бе показа-
на в ГХГ „Борис Георгиев“ през май 2020 и 
авторът я дари на галерията) и графични 
отпечатъци, изработени в ателиетата 
на фабриката.

Румена Калчева

Мария Зафиркова и Димитър Трайчев, 1980, 
в ателието им във „Вулкан“

Мария Зафиркова, 1980 
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С ДОСТОЕВСКИ В СОЛУН

Днес ще се разходим до Солун, където 
и без друго българите по ред причи-
ни се чувстваме у дома. В Солун у дома 
е и Солунският фотографски център/ 
Photography Center of Thessaloniki. В една 
странична уличка на централния пло-
щад „Аристотел“ е кафенето, където 
редовно се срещат членовете му. Раз-
положено е току до ствола на голямата 
глициния, разпростряла се надлъж и на-
шир като гигантски чадър над магазин-
чета и кафенета в цялото каре. Именно 
от тук през последните тридесет го-
дини ентусиазираните членове на Фо-
тографския център развиват активно 
дейност в Гърция и по света и полагат 
усилия за разпространение на художест-
вената фотография. Силно е застъпена 
и образователната дейност, всяка есен 
се приемат нови членове от всички въз-
растови групи, които получават фото-

графско обучение и насоки за развитие.
Зад гърба на центъра, ръководен от Васи-
лис Каркацелис и Танасис Раптис, са сто-
тици изложби, както и други граждански 
и политически събития и акции, не на по-
следно място – и по време на пандемията. 
Центърът е известен и извън рамките 
на Гърция благодарение на развитието на 
обмен с фотографи, музеи, университе-
ти, галерии, фотоцентрове и фестивали, 
които популяризират фотографията на 
Балканите. Сред международните ини-
циативи е и биеналето „Ливади на ефи-
мерното“ (Λιβάδι του Εφήμερου), чието 
пето издание се състоя това лято в село 
Ливади край Солун. По време на биенале-
то участниците отново се занимаха с 
въпросите за ефимерното в изкуството, 
а както подсказва и името на населено-
то място, част от полето за действие 
е ливада, или поляна (да не ни обвинят, 
че се гърчеем). Традиционно бяха използ-
вани абсолютно преходни материали в 
работата, които под атмосферното 
влияние, експонирани на открито, доби-
ват собствен живот. Резултатите от 
тазгодишното биенале тепърва ще се 
развиват.

Сечкин Терджан / Книга-обект

Тодорис Лалос / Книга-обект
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Също това лято Фотографският център 
организира честване на 200-годишнина-
та от рождението на Ф. М. Достоевски 
с проект, респективно изложба на арт 
книги. Да участват бяха поканени ар-
тисти от Гърция, Балканите и Русия. 
Целта беше да се покажат оригинални 
произведения на изкуството, които но-
сят цялата тежест и носталгия на ес-
тетиката и съдържанието на книгите 
на Фьодор Достоевски. На поканата се 
отзоваха 34 художници от Гърция, Балка-
ните и Русия. В естетичен план събра-
ните обекти следват традицията на 
добрата стара ръчно изработена книга 
от времето преди индустриализацията. 
Сред обектите имаше такива с твърди 
корици, тип лепорело, ръчно нарисувани, 
с гравюри и фотографии, изработени от 
редки хартии, както и книги-скулпту-
ри. Запознатите читатели, каквито в 
аудиторията не липсват, може би биха 
се сетили и за този вид книги от пред- 
ходни епохи. Така погледнато, проектът 
за арт книга по повод годишнината от 
рождението на Достоевски може да 
се сметне и за реверанс към забележи-
телните часослови на херцог Дьо Бери,  

както и творби от времето на Уилям 
Блейк. Изработените специално по по-
вода арт книги много добре отразяват 
вътрешния мир и творчеството на 
Достоевски и характерните за него ге-
рои и героини, водени от отчаяние, бол-
ка, страст, обсесия и лудост.
Къде могат да бъдат видени книгите? 
Първата изложба се състоя през месец 
август в рамките на биеналето в Лива-
ди. Предстои изложба в град Гревена, а 
освен това е планирано книгите да бъ-
дат показани в изложба в рамките на 
Солунския панаир на книгата в края на 
ноември, което предвид пандемичните 
условия е повече от прекрасно.

Марта Монева

р а з х о д к и  с  м а р т а

Даниел Баланеску, Надя Марина Дебатиста 
Книга-обект

Раня Фрагулиду 
Книга-обект

Авторката на новата ни рубрика Марта  
Монева е следвала право, кинознание и аудио-
визуална публицистика в Германия. Организи-
рала е международни образователни платфор-
ми и културни форуми в България и Германия. 
Работила е във филмови и културно-полити-
чески редакции в телевизиите ARTE и 3sat/ZDF 
в Германия. Публикува в печатни медии в Гер-
мания и България. Занимава се с въпросите на 
училищното културно образование.

ф
от

ог
ра

ф
ии

: Т
ан

ас
ис

 Р
ап

т
ис



СБХ бюлетин брой
03 /2021

66

к н и г и

ИЗЧЕЗВАЩАТА ПАМЕТ. 
ЗА „СРЕЩИТЕ ПО ПЪТЯ“

За да се разбере и оцени по достойнство 
този изключително нужен за историчес- 
ката ни памет труд на чл. кор. проф. 
Аксиния Джурова, трябва да се започне с 
нейните „Диалози“ с Дайсаку Икеда. Пър-
вият – „Духът на лъва“, е издаден на бъл-
гарски през 2000, а вторият – „Да спасим 
човека“, през 2020. В тях проф. Джурова 
ни подготвя за смисъла и необходимост-
та от „спасителната акция“, изложена в 
седемтомната поредица „Изчезващата 
памет“ с подзаглавие „Срещи по пътя“, 
като първите три излизат през 2018, а 
останалите през 2020.
Има различни определения за понятието 
диалог. Проф. Валери Стефанов го опре- 

деля като форма за изследване на исти-
ната. За мен диалогът е дългият път, в 
който човек търси себе си, и споделен с 
другия участник в него, ни подсказва, че 
светът не е само за двама, че светът 
е полето на надеждите ни! Надеждите, 
които могат да бъдат елегантно кори-
гирани не от насилствения патос на ре-
волюцията, а само от необратимостта 
на „нежната“ еволюция! Проф. Джурова 
много символично илюстрира всичко 
това с няколко строфи от „Ползите 
от разговор с радостта“ на поетесата 
Аказоме Емон (956 – 1041): 

„По-скъп от 
всички съкровища 
на света 
е щастливият дар
да слушаш Лотосовата струна.“

Книгите от поредицата „Изчезващата памет“ на Аксиния Джурова
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Преди години издателство „Български 
художник“ на СБХ започна поредицата 
„Млади български художници“. През 1974 
в първата книга бяха представени 86 
портрета. През 1978 във втората – 56 
портрета. С издаването на втората 
книга идеята умря! И за сравнителна ин-
формация – те са били представени на 
вниманието на 9 млн. българи. Докато 
сегашният седемтомен труд на проф. 
Джурова обхваща 200 портрета, 2700 
страници при население 6 млн. българи! 
В полза на истината и независимо от 
добрите намерения писанията за млади-
те български художници бяха ограниче-
ни от конюнктурни, а и от субектив-
ни предпочитания, но преди всичко от 
нормативна естетика, жанрови гра-
ници, форма и съдържание, принципа на 
социалистическия реализъм – каквото и 
да значи това, вечната рамка на исто-
рико-революционната тематика и со-
циалната ангажираност. Също така ко-
рифеите на идеологическата естетика 
считаха, че промените в стила не са от 
чисто „художествени“ потребности, а 
от идеите на времето! Тях, слава богу, 
все още помним!
Колосалният труд на проф. Джурова ни 
извежда точно от това блато и ни по-
казва развитието на българската плас-
тична култура и нейните създатели 
извън лозунгите на деня! И което е по-
важно, това не е само статистика на 
вернисажите, а преди всичко са изводи и 
послания, родени в прекия диалог с авто-
рите. Родени пред прясно грундираното 
или вече изсъхващото платно. Родени 
по време на т.нар. бохемски вечери, къ-
дето обстановката беше много повече 
футуристична, отколкото пиянска, и 
между две чаши се раждаше нова, плодна 
идея! Това бяха „тайните райски гради-
ни“ – ателиетата в завод „Вулкан“ – 

Варна, в Католическия колеж в Русе, в 
„Алафрангите“, в „Синята къща“ или в 
ателиетата на пловдивските легенди 
Димитър Киров, Георги Божилов – Слона, 
Йони Левиев и т.н., превърнали се в бом-
боубежища, в които творците се спа-
сяваха от конюнктурата, наредбите и 
злите погледи на неразбирането! Тук се 
раждаха и критиките към съвремието, 
а както казва великият интелектуалец, 
мислител, писател и личен приятел на 
проф. Джурова Умберто Еко, творците 
не са задължени да решават проблеми-
те на съвремието. Тяхното задължение 
е да ги намерят и разкрият пред общес- 
твото! Или както споделя авторката 
в първия том на труда си: „Без драма 
нищо не става“. И допълва: „За мен дра-
мата е, че все по-малко се знае дори в 
рамките на художествената гилдия за 
това, което се е случвало в нашето из-
куство преди при определения психиче-
ски дискомфорт“. 
Точно този поглед от хълмовете на 
времето не е по „спомени на очевидци“, 
а на основата на съпреживени събития, 
грижливо събирани и подредени в тези 
седем тома. Те в никакъв случай не са 
наукообразна история на изящните из-
куства, а хроника на чувствата, кои-
то неусетно ни въвеждат в света на 
спомените, невъзвратно потъващи в 
забравата и бездуховността на наше-
то съвремие. В разказа си тя прави па-
норама на цялото, а детайлите оставя 
за тези, които са готови да започнат 
диалог с тях.
Програмни за дейността на проф. Джу-
рова са думите ù: „Какви следи отсяваме 
от миналото и какво запазваме, актуали-
зирайки ги, за да осмислим настоящето?! 
Това винаги ме е интересувало“. „Тук ще 
разкажа за тези, в които се ориентирам 
по-лесно, защото са оставили белези 
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в мен…“ Неслучайно тя започва дълго-
то си пътуване в лабиринта на нашия 
художествен живот не с българските 
творци, а с едни от най-видните инте-
лектуални светила на съвремието ни, с 
които е имала щастието да се срещне и 
проведе любимите си разговори диалози. 
Между многото искам да отбележа: Ум-
берто Еко – „Вярвам в бъдещето. Не вяр-
вам, че това ще бъде моето бъдеще…“, 
Милорад Павич – „По-добре комерсиално, 
отколкото идеологизирано изкуство“, 
Пиер Рестани, създателя на „Новия ре-
ализъм“, родения в България Симеон Мер-
кадо – „Аз искам да направя портрет на 
времето и пространството“, режисьора 
Фредо Вала – „Човек е номад по природа“, 
галериста и художник Енцо Канавело – 
„Интуицията е основно качество“, Тим 
Севърин – „Кръстоносеца“ и още много 
значими за историята имена на цялата 
плеяда интелектуалци, подписали през 
2013 в „Монд“ следното изявление: „Или 
ще построим отново Европа, или тя ще 
умре“. Изявление, което с чиста съвест 
бих подписал и днес!
Проф. Джурова не забравя и български-
те творци и интелектуалци, които 
от години живеят и се изявяват извън 
пределите на България: Петър Увалиев 
(Пиер Рув), Дора Валие, Борис Елисеев, 
Атанас Качамаков, Гаро Папазян, Давид 
Перец, Лъчезар Ошавков, Андрей Лекар-
ски, Марин Върбанов (Ван Ман), Асен и 
Илия Пейкови, Любен Диманов – Димана 
и т.н. Следват нашите съвременници, 
живеещи в България. И точно това е 
много важна част, важен драматурги-
чен момент в конструкцията на нейния 
труд-изповед – органичната връзка и 
поставянето на творците „тук“ и „от-
татък“ на едно и също качествено ниво 
като ненатрапчиво, но ясно заявява, че 
ние не сме провинция, а перманентното 

ниско самочувствие може да се превърне 
в заразна болест и да те постави в изо-
лация! В този контекст Аксиния разбива 
и една от популярните в „онези години“ 
тези, че стойността на творчеството 
се измерва не с изживяното време, а чрез 
вътрешната устойчивост. Пред какво?!
Същото се отнася и за тезата, че „за-
воевание“ на младите творци у нас е и 
устойчивостта им спрямо атаките на 
външния, неорганизиран хаос и мимо-
летната атрактивност на измислени 
и нереални форми! – Кои? Или, може би, 
трябва да се върнем в годините, когато 
Атанас Стойков в книгата си „Критика 
на абстрактното изкуство и неговите 
теории“ заяви категорично, че главната 
опасност за унищожаването на изобра-
зителното изкуство е абстракциониз-
мът? Независимо от това императивно 
заключение Аксиния представи пред бъл-
гарската общественост творчеството 
на бащата на абстракционизма – Васи-
лий Кандински, на един от основните 
представители на сюрреализма – Рене 
Магрит и др. Не се притесни да ни запоз-
нае и с творчеството на автори, недо-
любвани от тогавашната конюнктура, 
като например Лика Янко, Иван Кирков и 
т.н. Беше недвусмислено заявено според 
мен, че отдавна е отминало времето на 
уроците по естетика на формообразува-
нето на Мърквичка. Да не забравяме, че 
по негово време творят вече Брак, Се-
зан, Дега, Леже и т.н. В този ред на срав-
нително изброяване в никакъв случай не 
трябва да игнорираме творчеството на 
Борис Елисеев, Атанас Качамаков…
Своеобразен увод и обобщение към 
портретите на творящите у нас ху-
дожници представляват „Посланията на 
стария Пан“ – Дечко Узунов. Символ на 
вечното търсене, вечното движение, 
вечното развитие. Творец, откриващ 
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винаги прекрасния ред в безпорядъка! 
За него критиките са били повод да не 
спира, защото точно тогава идва от-
стъплението. Неслучайно в дневника 
си (горещо препоръчвам да бъде проче-
тен) той представя на вниманието ни 
цитат от писмо на своя приятелка: „И 
най-кристалната вода, когато се за-
стои, се вмирисва“. Това Бай Дечко не си 
разреши никога!
Невъзможно е, а и не е моя задача да се 
спирам на всеки един от портретите, 
споделен от проф. Джурова в „Изчезва-
щата памет“, но има и такива, които 
допълват картината на времето и със 
събития пред платното. Става въпрос 
за Атанас Пацев. Изключително експре-
сивен художник, който левитира между 
реалността и виденията си. Изложбата 
му, наречена „Безтегловност“, и преди 
всичко нетрадиционният му начин на 
изграждане на композициите успя да 
разбуни духовете и на художниците, и 
на политическите ръководители. Не 
че последните бяха на ти с теоретич-
ните проблеми на изобразителното 
творчество, но някои бдителни колеги 
на Аксиния бяха успели да ги уведомят 
за изкривяването на партийната линия 
в изкуството. В резултат кураторът 
на изложбата е обвиняем, а художни-
кът (бивш партизанин) – обявен за луд! 
Какво мога да добавя? Единствено да 
цитирам Иван Хаджийски, който беше 
заявил преди доста години, че ако Бъл-
гария роди гений, той ще бъде геният 
на завистта! В известен смисъл, все 
още вярно!
В този труд на проф. Джурова има 200 
портрета, изградени на много висо-
ко професионално ниво, така че не бих 
могъл да пренебрегна никой от тях. 
Въпреки всичко ще си разреша да на-
соча вниманието на изкушения в тази 

област читател към някои имена не за 
да преразкажа написаното от Аксиния, 
а за да видят и да усетят разнолики-
те контури на времето, в което едни 
живееха, а други творяха. Става въпрос 
за Емил Попов, родовата памет и раз-
стоянието между Ганди и „Дядовите 
мераци“; Атанас Яранов и драмите в 
неоиконографската му знакова система; 
Николай Майсторов с неговия изразен 
(както и при Атанас Пацев, и при Енчо 
Пиронков) неоекспресионизъм, бунтът 
му срещу страха и грешните упреци 
към неговите апокалиптични видения и 
безизходен песимизъм, защото това не 
бяха констатации, а предупреждения и 
т.н. … до 200-я портрет!
Сещам се за Аполинер и твърдението му, 
че формално правдивото никак не е ин-
тересно. Тук се корени и успехът на „Из-
чезващата памет“, защото Аксиния не 
погледна формално и чисто наукообразно 
на личностите и събитията около тях. 
При нея всичко започва след установява-
нето на личен, духовен контакт с тво-
реца. Тя извежда смисъла на труда си не 
в сухата хронология, а чрез търсене на 
истината за художника чрез споделено-
то и съпреживяното с него време, във 
времето! Така се ражда и приятелство-
то в изкуството – чрез изкуство! Така 
се роди и нашето приятелство!
Мъдрите са казвали: „Nihil est in 
Intelektum, guot prius non fuerit in Sensu“ 
(Нищо не остава в съзнанието, което 
преди това не е минало през чувствата)!
В случая това са чувствата на задълбо-
чения учен, брилянтния изкуствовед, 
пазителя на паметта, колежката и при-
ятелката Аксиния!
Точно затова лично за мен заглавието на 
нейния труд звучи „Спасената памет“!

Борис Китанов
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МЕДАЛИЕРНОТО ИЗКУСТВО  
В БЪЛГАРИЯ

Премиерата на книгата „Медалиерното 
изкуство в България от освобождение-
то до наши дни“ от Ирина Колбасова 
(1961 – 2018) се състоя на 18 септември 
в галерия „Видима“ в Севлиево, с която 
авторката свърза живота си и отдаде 
на работата в нея своя професионали-
зъм и ентусиазъм.
Изданието е публикация на докторската 
дисертация на авторката към департа-
мент „Изкуствознание и теория на кул-
турата“ на Нов български университет. 
Ирина Колбасова защити пред експертна 
комисия своя научен труд през ноември 
2017, а месец по-късно трябваше да бъде 
и публичната защита, но това така и не 
се случи поради влошеното ѝ здраве. Мал-
ко по-късно, в началото на 2018, Ирина 
Колбасова ни напусна, а ръководството 
на НБУ реши, че приносът на нейното 
изследване е ценен и заслужава да бъде 
издаден в самостоятелна книга. 
Книгата бе представена от научния ръ-
ководител на Ирина Колбасова, доц. д-р 

Ружа Маринска, гл. ас. д-р Владимир Ди-
митров, преподавател в департамент 
„Изкуствознание и история на култу-
рата“ и заместник-ректор в НБУ, и доц. 
д-р Константин Вълчев, преподавател в 
департамент „Изящни изкуства“ в НБУ. 
 „Ирина Колбасова работи по тази тема в 
продължение на повече от четири годи-
ни, всеки път когато намираше отговор 
на някой от поставените въпроси, на не-
гово място се появяваха нови. Изворите, 
на които се позовава, наброяват няколко 
хиляди страници на различни езици, сто-
тици са артефактите и снимките, кои-
то изучава в музеи, лични колекции и дори 
в монетния двор на БНБ. Близо година и 
половина отнема на екип от специалисти 
да обработят ръкописа, да съберат ка-
чествен снимков материал и да го пред-
ставят под формата на луксозно издание 
от над 200 страници с цветни изображе-
ния. Премиерата на книгата пред научна-
та общност на НБУ се състоя в началото 
на 2020“ – споделя Сава Христов, управи-
тел на галерия „Видима“. 
„Медалиерното изкуство в България от 
Освобождението до наши дни“ е първи-
ят сериозен опит да се издирят, систе-
матизират и обобщят всички малко из-
вестни факти, които дават основание 
да се говори в България за медалиерство-
то като отделно направление и жанр в 
изобразителното изкуство. Професио-
налната квалификация на Ирина Колбасо-
ва я прави изключително подготвена за 
такъв тип изследване в област, инфор-
мацията за която до този момент се е 
считала за повече от оскъдна. А нейно-
то търсене на документи и артефакти 
буквално я отвежда обратно до Ерми-
тажа в Санкт Петербург, откъдето 
тръгва нейната кариера на изкуствовед.  
В изследването си тя разглежда връзки-
те и влиянието на специфични творчес- 
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ки практики в някои от европейските 
държави с традиции в медалиерството и 
зараждането и развитието на това из-
куство в България. Осветляват се име-
ната на български творци от миналото 
и днес, които имат голям принос. Трудът 
на Ирина Колбасова ще се превърне в ба-
зов, нужен и полезен изворов материал 
не само за студенти, но и за всички, кои-
то желаят да работят в тази област 
или проявяват любителски интерес. 

Галерия „Видима“

НЕ СЪМ НА 70… 
КНИГА ЗА ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ
Двуезичното издание на издателство 

„Сонм“ по повод годишнината на ху-
дожника Димитър Николаев е осъ-
ществено по идея на Марио Ангелов и 
финансово подкрепено от негови при-
ятели и колеги. В албума, богато илю-
стриран с керамични пластики и ри-
сунки, съставителят и автор на тек- 

ста Красимир Илиев разказва за много-
кратното кандидатстване на Миташки 
в Художествената академия, за бохем-
ския живот на групата, наречена „ХАВА“, 
за необикновения му характер и свободо-
любие, съчетани с непрекъснато разви-
тие на таланта му. 
Красимир Илиев анализира керамиките и 
рисунките на художника в контекста на 
времето – от годините на социализма 
до периода, наричан най-общо „преход“. 
„Произведенията от „Не съм на 70…“ 
описват абстрактната посока на непре-
къснатия му пластичен авантюризъм, 
формулиран от самия него като архитек- 
турни въображения. На пръв поглед в 
основата е игра на форми и фактури, но 
всъщност повечето от творбите са ре-
зултат от продължителни размишления, 
които понякога се отразяват и върху на-
именованията на неговите пластики.“ 
Димитър Николаев – Миташки работи с 
различни материали – шамот, ангоба, с 
различни глазури. Рисува с туш, акварел, 
пастел, молив върху хартия, прави моно-
типии. Работата му в сферата на при-
ложното е „компромис с утилитарност-
та“, но без никакъв компромис с качест-
вото и критериите към керамиката. 
Глазурите той не използва за разкрася-
ване на формата, а като органична част 
от общото въздействие на творбата. В 
последните си работи е все по-пестелив 
в цвета, като оставя глината да говори 
с първичността на формата. 
Книгата каталог, посветена на Димитър 
Николаев – Миташки, е вдъхновена от 
самостоятелната изложба на художника 
в галерия „Интро“ в София. Оформление-
то е дело на Веселин Праматаров, фото-
графиите са на съставителя, а превода 
на английски – на Ирина Черкелова. 
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ИЛИЯ БЕШКОВ. БИОГРАФИЯ

Илия Бешков е сред ония енигматич-
ни фигури в историята на българското 
изкуство, чието наследство всякога 
възбужда, възпалява и чувства, и разум. 
Навярно и затова споменът за него не 
избледнява, а възвръщането към образи-
те му – словесни и пластически, се рад-
ва на завидно внимание. Порязващата 
му актуалност, остротата на мисълта 
са само видимата част на неговата по-
смъртна устойчивост. Онова, което 
обаче остава сякаш недостъпно и създа-
ва аурата на Бешков като че ли е него-
вата непредставима свръхчувствител-
ност към делничното, към привидно не-
значителното, към човешкото. Обичан, 
прелъстяван, отричан, възхваляван Илия 
Бешков остава верен на собствената си 
игра с живота и отказва да се впише в 
канона на времето си. Струва ми се, че 
и тъкмо затова досега липсват същ- 
ностни опити за генерирането на раз-
каз за него – за личността, за делата му.  
Цялостен монографичен опит, в който да 

бъде побран този невместим в бедност-
та на езика ни титан на чувстването.
През последните години на фигурата 
и творчеството на Илия Бешков бяха 
посветени няколко издания и една важна 
изложба, а ето че в средата на тази го-
дина се яви и неговата първа по рода си 
биография. Книгата е дело на писателя, 
сценарист, продуцент, а от няколко го-
дини и изследовател на българското из-
куство – Иво Милев. 
Нека тук веднага кажем, че в жанрово от-
ношение книгата се движи на ръба между 
документалното и романното, и макар да 
борави с научен инструментариум, тя не 
може да бъде вписана в категорията на 
изкуствоведските трудове, предназна-
чени да попаднат на нощното шкафче на 
експертите. Тя като че ли има за цел да 
доближи знанието за художника, мисли-
теля, общественика Илия Бешков до един 
по-широк кръг читателска аудитория, но, 
уви, и тук тя не е на целта си, защото 
както сам авторът на книгата споде-
ля „аз май постоянно пиша за себе си“.  
И действително, това е книга, в която 
не Илия Бешков е основният герой на кни-
гата, а представата на автора за него.  
И тъкмо в това е нейното най-голямо дос-
тойнство. Честно в несъвършенствата 
си, искрено в подредбата на фактите, 
смело в догажданията си, премерено дис-
танцирано, за попадналия в ръцете на 
своя читател, изданието „Илия Бешков. 
Биография“ със сигурност осигурява под-
стъп към вселената на Илия Бешков. Раз-
крива нейните очертания, доближава до 
сърцевината, напипва пулса ѝ.
Книгата се явява по повод 120-годишни-
ната от рождението на нейния главен 
герой и е достоен опит на автора ѝ да 
разчете неразчетимото – него, себе си.

Пламен В. Петров

Kорица на книгата
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Анжело Красини – обици

През май 2021 галерия „Арте“, 
София, показа изложбата 
„Споделени съкровища“ – на-
кити на Анжело Красини.
Художникът, който винаги 
е възприемал бижутерията 
„не като занаят, а като поле 
с неразкрити възможности 
за образни въплъщения“,този 
път е направил бижутата 
сикато част от цялостна 
творба. Когато не се носят, 
обиците, колието или брош-
ката са елемент от ювелирни 
творби – картини с бижута.

От 12 до 30 май 2021 галерия 
„Нюанс“ представи „Добаве-
на реалност“ – скулптурни 

творби и рисунки на Нина Ли-
шовска. Творческият ù под-
ход се формира от натрупва-
ния от митологията, физика-
та, космологията и поезията. 
Авторката търси и изследва 
големите теми на живота, 
за да ги синтезира до езика на 
скулптурата.

Десислава Денева – от изложбата

От 19 до 31 май Десислава 
Денева – DeDe показа живо-
пис в изложбата „Споделям с 
вас“ в Арт център „Къщата 
на София“. Картините са от 
различни периоди и сюжетни 
линии в творчеството на ав-
торката.

Арт Галерия LePapillon пред-
стави от 8 юли до 11 август 
2021 живописните „Острови“ 

на Долорес Дилова, събрани 
в самостоятелна изложба. 
Магичните импресионис-
тични платна са острови на 
утеха и красота – близки до 
сърцето на художничката 
природни гледки, премина-
ли през нейната емоционал-
ност и романтична същност. 
Пейзажите са внушение на 
събраните в нея чувства от 
преживян момент на опреде-
лено място, своеобразен не-
осъзнат опит за автопорт-
рет на преживени емоции. 

От 2 юли до 17 август 2021 
в ХГ – Добрич бе изложба-
та плакати на Люба Томова 
„Асоциално за социалното“. 
Правени за театрални пиеси, 
оперни представления, соци-
ални събития и проекти, те 
показват погледа на худож-
ничката върху общовалидни 
теми, особено актуални днес. 
Посетителите могат да 
видят плакати на „Отело“, 
„Макбет“, „Укротяване на 
опърничавата“, „Дон Кихот“, 

Долорес Дилова – Нощ

Нина Лишовска – от изложбата

Люба Томова – плакат за изложбата
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оперите „Риголето“ и „Кар-
мен“, както и постери, пос-
ветени на трафика на хора, 
домашното насилие, глада, об-
разованието, търсенето на 
собствената идентичност.

От 7 до 24 август 2021 инте-
рактивната високотехноло-
гична изложба „Conglomerate“/
„Конгломерат“ привлече вни-
манието в ГХГ „Борис Геор-
гиев“, Варна. „Conglomerate“ 
е проектът, представил с 
огромен успех България на 
Световното сценографско 
квадриенале в Прага през 2019. 
Павилионът представлява 
внушителна в своя детайл, 
мащаб и органика архитек- 
турна инсталация, изградена 
от множество микропрос- 
транства, които всеки посе-
тител може да „отвори“ и да 
разгледа 53 сценични и екран-
ни творби в шест категории: 
драматичен театър, кино, 
опера, куклен театър, танц и 
пърформанс.

От 2 до 9 септември в Шумен 
се проведе 12-ото издание на 
национален пленер по живопис 
„Шуменско плато“, завър-
шило с изложба. Пленерът се 
организира от Община Шумен 
и Дружеството на шумен-

ските художници ежегодно.
Участват петима автори 
от различни градове: Добро-
мира Димитрова, Иван Гоцев, 
Николай Тодоров, Павлинка 
Димова, Стоян Божкилов, и 
петима автори от Шумен: 
Красимир Арсов, Мая Райче-
ва, Надежда Русева, Радослав  
Ценов и Теменуга Христова. 

От 11 до 25 септември 2021 
в село Свещари, в Културен 
комплекс „Свещоливницата“, 
бе представена изложбата 
„Огън и земя“ на участници-
те в проекта „Зони на кон-
такт“ на фондация „Поддър-
жане на изкуството в Бълга-
рия“. Създадените по време 
на творческата резиденция 
в керамичната база на Спек-
тър Керамик ООД в Брациго-
во произведения на студенти 
от специалност „Керамика“ и 
„Метал“ в НХА бяха експони-
рани в откритите простран-
ства сред впечатляващия 
скулптурен керамичен ансам-
бъл и постоянна експозиция с 
творби на известни български 
скулптори и живописци. Про-
ектът се реализира с финан-
совата подкрепа на програма 
„Дебюти“ на Национален фонд 
„Култура“ в партньорство с 
НХА, СБХ, „Спектър Керамик“ 
ООД и Сдружение „Родно Лудо-
горие“. През октомври излож-
бата ще бъде представена и 
пред софийската публика.

След голямата самостоя-
телна изложба на втория 
етаж на „Шипка“ 6 през юли 
2021 Радко Мурзов продължи 
творческите си изяви. Не-
гова изложба бе открита по 
време на Националните ли-
тературни празници „Яворо-
ви дни“ в Поморие в начало-
то на септември. Нов порт-
рет на Яворов бе една от 
представените 45 картини. 
На 16 септември известният 
варненски художник и педагог 
откри изложба голямофор-
матни рисунки в музей „Ге-
орги Велчев“, филиал на ГХГ 
Варна.

През август 2021 Илиян  
Ангелов представи изложба 
в Художествената галерия 
в Добрич. Това е десетата 
самостоятелна изложба на 
художника, в която ни по-
казва 40 живописни платна. 
Основни тематични акцен-
ти са морето в неговото 
многообразие („След улов“, 
„Фарът“, „Приказка за риба- 
ря“ и др.) и човешките от-
ношения („Приятели“, „Той и 
тя“, „Партия шах“).
 От творческата резиденция

Илиян Ангелов – от изложбата

Конгломерат
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В края на август 2021 във  
Варна бе открито ново прос-
транство за срещи с изку-
ствата – „Зона Нира“. Кул-
турният център, който се 
намира в старата част на 
града, бе открит с експозици-
ята August in Heart (Август в 
сърцето) с участието на зна-
ковите български художници 
Васил Василев, Веселин Начев, 
Георги Йорданов, Георги Ле-
чев, Десислава Минчева, Ди-
митър Трайчев, Любен Генов, 
Мария Зафиркова, Милко Бож-
ков, Свилен Блажев, Станислав 
Памукчиев и Цветан Кръстев.

Арт галерия „Ларго“, Варна, 
представи от 1 до 20 сеп-
тември 2021 живопис и скулп-
тура на Венцислав Марков 
(Художник на десетилетие-
то 2008 - 2018 на галерията). 
„Материя и време“, мото-
то на изложбата, отразява 
творческите инвенции на 
автора, разработени в две 
сюжетни и обектни линии: 
серията „Наследство“, свър-
зана с времето и неговата 
многопосочност, променли-

вост и неумолимост, и сери-
ята „Бикове“, свързана с екс-
плозивната сила на материя-
та, с нейната устойчивост, 
но и уязвимост и преходност.

От 23 септември 2021 гале-
рия U P.A.R.K. Пловдив пред-
стави втората изложба 
„Вода и светлина“ на Десис-
лава Минчева. В завладява-
щите живописни творби 
художничката пресъздава 
пейзажи от свои пътувания 

в Китай, от морето край  
Каварна и другаде, променящи 
се за миг природни картини, 
синтезирани усещания за кра-
сивото и вечното около нас.

От 16 до 28 септември 2021 
галерия Doza срещна софий-
ската публика с творбите на  
Калина Христова. С изложба-
та „Неоново“ авторката зая-
вява нова посока в своето 
творчество. В нея тя се аб-
страхира от класическата 
графична рисунка, към която 
се е придържала досега в из-
ложбите си. „Надявам се, че 
показвам на студентите си в 
Нов български университет, 
че един творец независимо 
от възрастта си и от усло-
вностите, които го заобика-
лят, не трябва да спира да 
търси новото.“ 
Калина Христова е сред спе-
челилите резиденция в Сите 
де-з-ар през 2022.

Венцислав Марков –  
името е в името на файла

Десислава Минчева –  
от изложбата

Димитър Трайчев  
и Нина Локмаджиева

Калина Христова –  
September skies
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МИЛОШ ПЕЙЧЕВ (1953 – 2021)

Милош Пейчев е роден в София. Завършва Художествена-
та академия, специалност „Дърворезба“. Член на СБХ, секция  
„Дизайн“. 

ДЕЧКО ТОДОРОВ (1946 – 2021)

Дечко Тодоров е роден в Карлово. През 1971 завършва графи-
ка в Художествената академия при проф. Веселин Стайков. 
Работи в областта на графиката, дизайна, акварела, деко-
ративно-монументалното изкуство. От 1978 представя по-
вече от 20 самостоятелни изложби в България и чужбина. 
Негови творби са притежание на НГ, СГХГ и други български 
галерии, както и на галерии в Лайпциг, Вашингтон, Северна  
Каролина.
 

ДИМИТЪР ВЛАЕВ (1938 – 2021)

Димитър Влаев е роден в Пазарджик. Завършва Художестве-
ната академия. Автор е на стотици илюстрации към научни 
издания на БАН. Специализира в областта през 1960-те години, 
когато се заема с илюстрирането на „Флора на Народна Репу-
блика България“. Негови илюстрации са публикувани в издания, 
посветени най-вече на ботаниката – „Атлас на лечебните 
растения в България“, „Гъбите в България“, „Ядливи и отровни 
гъби в България“ и много други. В последните години участва в 
изложбите на Дружеството на анималисти, флористи и научни 
илюстратори (ДАФНИ), които представят творбите на май-
стори в научните илюстрации, анималисти и флористи. 



Момчил Георгиев / Диптих „Извъртане“ 
от изложбата конкурс за Сите де-з-ар 2022
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Вихрони Попнеделев / Из цикъла „Торсове“ 
„Фестивал на съвременната българска керамика“ 
СБХ, изложбена зала „Шипка“ 6, 2 етаж 
1 – 18 септември 2021 
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