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На корицата: Юлиян Табаков от изложбата „Портрет на умиращ титан“,  
галерия „Райко Алексиев“, 5 – 18 март 2021, (фотография Мартин Атанасов)

Бойко Колев / Пътят, от изложбата „Мълчания“   
галерия „Нюанс“, 16 февруари – 7 март 2021
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ЗА „ШИПКА“ 6

Настоящото изявление е по повод появили се в медиите публикации 
относно заповед на главния архитект на София за изменение на плана 
за застрояване на сградата на Съюза на българските художници на ул. 
„Шипка“ № 6 във връзка с изготвяне на проект за надстройка върху 
покривното пространство. Целта на изявлението е да даде отговор 
на въпроси, които явно представляват обществен интерес, както и да 
опровергае твърдения, неотговарящи на истината.

Идеята за оползотворяването по подходящ начин на покривното 
пространство на сградата е обсъждана години наред в Управителния 
съвет на СБХ. Реализацията на подобен проект би отворила нови 
възможности на Съюза за бюджетиране на изложбената дейност, 
добра перспектива за осигуряване на допълнителен ресурс 
за предприетата поетапна реновация на галерията, както и 
средства за бъдещата поддръжка. На този ранен етап издаденото 
разрешение на главния архитект е изключително важно за 
реализиране на нашите инвестиционни намерения, но по същество 
е само една първа стъпка към следващи фази на проектиране и 
редица процедури по одобрение и съгласуване в съответните 
инстанции. Жалко би било, ако една добра инициатива бъде 
предварително опорочена със спекулативни публикации. 
Но за да бъдат правилно разбрани нашите намерения, добре е преди 
това да се знаят някои факти около дейността и начина ни на 
съществуване.
Съюзът на българските художници е творческо сдружение с почти 
100-годишна история. Регистриран по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел, след 1989 г. е изцяло на финансова самоиздръжка, 
не тежи на държавния бюджет, не разчита на държавата и 
данъкоплатците, а самият той е коректен работодател и 
сериозен данъкоплатец.
СБХ не е спирал да развива мащабна изложбена дейност и да търси 
пътища за успешното управление на своето имущество, за да си 
осигури необходимите средства. 
В последното десетилетие Съюзът в значителна степен успя да 
овладее наличните си ресурси в реализиране на голяма част от 
своите цели и безпрецедентно работи в обществена полза, въп- 
реки че по същество е частно творческо сдружение. Стотиците 
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колективни и индивидуални изложби на български и чуждестранни 
автори, организирани през годините в залите на „Шипка“ 6 и 
галерия „Райко Алексиев“, винаги са били обществено достояние с 
осигурения безплатен достъп за разнообразна публика. С различни 
средства Съюзът подпомага творческото и професионално 
развитие на художниците, популяризира българското изобрази- 
телно изкуство и създава комплексен културен продукт, споделян 
публично абсолютно безвъзмездно.
Експлоатацията на хиляди квадратни метри експозиционни 
пространства, качественото оборудване и поддръжка по 
критериите за една съвременна визия, внедряването на модерни 
практики и нова функционалност, преследването на високо ниво 
в организиране на стойностни и значими културни събития е 
изключително отговорно и скъпо струващо занимание.
Всички усилия на ръководството за стабилизиране и подобряване 
на финансовото състояние на СБХ са свързани с качеството 
на изложбената дейност, с продължаване на процеса по 
модернизирането и осъвременяването на експозиционните прос- 
транства, с неотложната нужда от социално подпомагане на 
творците (особено сега, в ситуацията на пандемия и икономическа 
криза), както и с идеята за устойчивост на нашата икономическа 
независимост.
Така нареченото „отдаване под наем“ всъщност е изключително 
сериозна и отговорна стопанска дейност за Съюза със свои строги 
правила, целящи стриктна договореност, юридическа чистота 
и икономическа стабилност. За постигане на необходимата 
ефективност в баланса на интересите между партньорите от 
двете страни се изисква абсолютна коректност. Логиката на 
балансирания бюджет на СБХ не е сложна: по-големите приходи от 
стопанска дейност съответно са и повече осигурени средства за 
изложби, за инвестиции в инфраструктурата, за социална дейност. 
А шансът за доброто сработване на такъв механизъм в много 
голяма степен зависи и от порядъчността и стабилността на 
нашите контрагенти. Част от усилията на Управителния съвет 
на СБХ от години са насочени към усвояване на алтернативни 
пространства, които да послужат за подпомагане на съюзната 
дейност. Едно от тях е и покривът на сградата на „Шипка“ 6. 
Като неин собственик СБХ инициира преписка за промяна на ПУП 
при главния архитект на София, съобразена с всички изисквания на 
закона. Взети са предвид разположението на сградата, нейният 
статут, както и статутът на околните сгради.
Идеята е да се изгради нов функционален обем от олекотена 
конструкция с подходящи съвременни материали. Проектирането 
му ще бъде в съответствие с архитектурните качества 
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и конструктивни особености на сградата, в хармония със 
съществуващите съседни обекти при спазване на всички правни и 
административни уредби и процедури, както и с допълнителните 
изисквания към околната среда.
Напълно нормално е в инвестиционните си намерения СБХ да 
търси партньори и сред онези от контрагентите си, които 
биха имали интерес да наемат съответния обект. Договорните 
отношения винаги са били прозрачни и в тази връзка в регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел такава информация е 
налична. Доколкото се съдържа клауза за конфиденциалност, СБХ 
не би могъл да коментира в детайли тези отношения. Не е тайна, 
че фирма „Бетахаус“, един от нашите стабилни контрагенти, е 
заявила интереса си на наемател, като на този етап отговаря на 
поставените от СБХ условия за договаряне. 
В периода 2018 – 2020 СБХ успя със собствени средства да рено- 
вира една значителна част от сградата, а един красноречив 
пример за това е изцяло обновената, разширена и модернизирана 
голяма изложбена зала, разположена върху цялата площ на първия 
етаж с обособени четири самостоятелни зони и възможност за 
вариативни конфигурации на пространството. Резултатите 
могат да се видят от всеки посетител на нашите изложби. 
С направените реорганизации на пространствата и след 
окончателното приключване на проекта новите изложбени 
площи практически обхващат около 2500 м2 спрямо предишните 
2200 м2. Модерно професионално осветление, нови мобилни стени 
и аксесоари в обновените зали замениха някогашните овехтели 
реквизити, износени пана, амортизирано оборудване, неефективни 
и изхабени осветителни тела.
Предстоят още нови интериорни решения, саниране на фасадата, 
реновиране на входното фоайе и много други. За целта са необходими 
значителни средства. 
В тази връзка всякакви спекулации с въпроси относно размера на 
приходите на Съюза от стопанска дейност и търсенето на сметка 
за разходите, свързани с неговата изложбена, издателска, социална 
и други дейности, могат да намерят отговор в официалната, 
публично достъпна информация на Търговския регистър, където 
в съответствие със законовите разпоредби СБХ внася своите 
годишни финансови отчети.
Например при съответната справка за всеки би станало ясно, че 
публикуваната в mediapool.bg информация за 3 млн. лв. на сметка 
в КТБ, изгубени от СБХ при фалита на банката, не отговаря на 
истината. Такава сума нашата организация не е притежавала 
и никога не е имала сметка в КТБ. Излишно би било да търсим 
отговорност за всички други неверни твърдения.

04
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Разбираема е споделената в медиите загриженост за запазване 
автентичния вид на емблематични архитектурни образци в 
столицата. Хубаво е, когато подобна загриженост се споделя и 
от лицата, заемащи съответните отговорни постове. Друг 
е въпросът защо за проблемите, нерешени с десетилетия, се 
сещаме някак спорадично (предизборно сякаш) само когато ни е 
угодно. Интересно откъде идва подозрителността и защо тонът 
на някои публикации е толкова назидателен, дори нападателен. Чия 
всъщност е отговорността за състоянието на градската среда 
и чия е вината за обезличаването на сгради и за унищожените 
ценности от архитектурното ни наследство? Да, безспорно, 
проблемите са сериозни и трудноразрешими! Но архитектурата 
е синтетично изкуство, а не самоцел. Проблемите на една сграда 
(визуални, функционални и комуникационни) не са проблеми само 
на сградата. Те са проблеми и на хората – нейните собственици, 
нейните обитатели и всички, които се грижат за нея и които я 
посещават. 

Любен Генов – председател на СБХ
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ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ НА СБХ, „ШИПКА“ 6

Провинциалисти – куратор Иво Бистрички
7 – 29 април 2021, 2 етаж
вернисаж – 7 април, сряда, 18 – 20 часа

Конници – Oткровение на Йоан
Любомир Каралеев – рисунки, живопис
14 – 29 април 2021, 1 етаж, зала 1B
вернисаж – 14 април, сряда, 18 – 20 часа

Отвъд картините
За живота и творчеството на Борис и Славка Деневи
12 май – 20 юни 2021, 1 етаж, зала 1А
вернисаж – 12 май, сряда, 18 – 20 часа

Signal – Косьо Минчев, Людмила Магдалена
7 – 30 май 2021, 1 етаж, зала 1B
вернисаж – 7 май, петък, 18 – 20 часа

Никола Личков – скулптура, Милен Личков – графика
11 – 30 май 2021, 1 етаж, зала 1C
вернисаж – 11 май, вторник, 18 – 20 часа

Боян Боянов – рисунки и скулптура
18 май – 5 юни 2021, 2 етаж
вернисаж – 18 май, вторник, 18 – 20 часа

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

Дора Бонева – живопис, ретроспективна изложба
15 април – 10 май 2021
вернисаж – 15 април, четвъртък, 18 – 20 часа

Евстати Маринов – ретроспективна изложба
14 май – 2 юни 2021
вернисаж – 14 май, петък, 18 – 20 часа
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ЧЛЕНСКИ ВНОС

Управителният съвет на СБХ определи размера на членския внос за 2021 
година:
• За една година – 30 лева.
• Всички членове пенсионери мъже (родени преди 1 януари 1957) и жени 

(родени преди 1 януари 1959), както и членове в тежко здравословно 
или финансово състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 
46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да 
представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК, а 
тези в затруднено финансово състояние да подадат заявление до УС. 

• Членският внос за 2018, 2019 и 2020 е 30 лева, от 2009 до 2017 вкл. е 25 
лева, от 2002 до 2008 вкл. е 20 лева, а за годините преди 2002 е 18 лева.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
• в сградата на СБХ – ул. „Шипка“ 6, IV етаж, „Личен състав“ 
• чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка“ 6, СБХ, за 

Наталия Желева Желева
• чрез банков превод на адрес: До Уникредит Булбанк – клон „Паметник 

Васил Левски“, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 
при банка Уникредит Булбанк, като задължително се вписват трите 
имена и основанието – сума за членски внос за съответната година 

• за допълнителна информация: 02 946 30 29 или 02 948 37 28
Колегите, които не са заплатили членския си внос за минало време до 2020 
вкл., няма да получат следващия брой на бюлетина на СБХ. Нередовните 
членове също така няма да бъдат обслужвани от администрацията на 
Съюза – няма да получават всякакъв вид административни или технически 
услуги, както и да участват в мероприятия и изложби, организирани от СБХ.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИЯ „СКУЛПТУРА“

Идеята за осъществяване на проекта за скулптурен парк в зоната до 
Музея за съвременно изкуство в Южен парк 2, наречен „Преки пътеки“, 
независимо от забавянето от пандемията, има своето развитие. В 
началото на 2020 проектът беше успешно представен пред Експертния 
художествен съвет към Столична община и вече премина общественото 
обсъждане с район „Триадица“, отговарящ за тази зона. Проектите 
за реализация са на колегите Цветослав Христов, Рашо Митев, Орлин 
Иванов, Иван Стоянов, Група 7+1 (Йоханес Артинян, Панчо Куртев, 
Камен Цветков, Илко Николчев). Предстои процедура за получаване на 
разрешение от Столична община за поставяне на скулптурните обекти.
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА „В НАЧАЛОТО Е НАТУРА 2“

През ноември 2021 ще се състои Национална изложба скулптура „В началото 
е натура 2“. Тя е замислена като продължение на осъществената през 
2017 едноименна проява на секция „Скулптура“. Целта на този цикъл от 
представяния е да покаже широкия обхват на понятието натура.
Натура е заобикалящият ни свят като източник на въображение. 
Независимо дали се вглеждаме в природата около нас, или в конструктивни 
решения, родени от съвременните технологии, или в кадри от нашия 
интериор, или в необятните възможности на фигуративността на 
човека и животинския свят – във всички случаи става въпрос за натура, 
която захранва въображението на артиста. 
Темата трябва да бъде стимул за участниците да създадат нови, актуални 
произведения, включително и такива, които разширяват разбирането за 
триизмерно правене.
За щастие изкуството е нещо повече от рамките, в които го поставяме, 
и границите между условните разделения на специалности практически 
не съществуват. Ето защо изложбата е ориентирана не само към 
скулпторите, а и към други триизмерно мислещи автори.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки автор може да представи до три произведения, създадени през 
последните три години и непоказвани в други общи/национални изложби.
Няма ограничения относно размера и материала на произведенията.
Допуска се участие и на автори, които не са членове на секция 
„Скулптура“, както и на млади дебютиращи творци, които не членуват 
в СБХ.
Изложбата ще бъде журирана.
Приемане: 1 ноември 2021 от 11.00 до 18.00 часа в СБХ, „Шипка“ 6, ет. I
Откриване: 5 ноември 2021 от 18 часа, СБХ, „Шипка“ 6, ет. I

НАГРАДИ
Целта на наградите е да се откроят тенденциите в развитието на 
скулптурата и триизмерните представяния изобщо.

• Голяма награда на Съюза на колекционерите – 1000 лв. 

Награди на г-н Емил Иванов: 
• за ярка индивидуалност – 500 лв. 
• за ново понятие натура – 500 лв. 
• За дебют на секция „Скулптура“ – 500 лв. 
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НАЦИОНАЛНО ТРИЕНАЛЕ ЗА ЖИВОПИС 
„МОСТОВЕ“ – ГАБРОВО 2021

(пълният текст на статута е на sbhart.com)

В триенале „Мостове“ могат да участват художници с живописни 
произведения, посветени на темата.
Заглавието „Мостове“ включва два аспекта:
• във философски аспект – мостът е израз на вечното желание на 

човека да преодолява, да покорява, да опознава, да свързва. Следствие 
на стремежа му за противопоставяне на деления, граници, бариери, 
пропасти

• във втория аспект мостът се разглежда като едно от най-
значимите съоръжения, построени от човека. Той е по-значим и 
устойчив от къщите и по-свещен от храмовете, защото е по-
достъпен. Принадлежи на всички (независимо от възраст, народност, 
раса, религия) и е еднакъв за всички. Преодолява разстояния, построен 
винаги там, където се кръстосват най-много човешки нужди и съдби.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Организатори на Национално триенале „Мостове“ са Художествена 
галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Община Габрово, Министерство на 
културата.
Оперативната работа се извършва от ХГ „Христо Цокев“.
Селектирането на творбите и наградите се определят от жури в 
7-членен състав, който включва по един представител на Министерство 
на културата, Община Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“ и 
четирима представители на СБХ.
Експозицията на Национално триенале „Мостове“ се представя в залите 
на ХГ „Христо Цокев“.
Представянето на изложбата е съпроводено с пълен каталог на 
участващите и техните творби.
Номинираните творби остават във фонда на ХГ „Христо Цокев“.

НАГРАДИ
• Награда на Община Габрово – 1200 лв. и диплом, право на самостоятелна 

изложба в ХГ „Христо Цокев“ през следващата календарна година
• Награда от Министерство на културата – 1000 лв. и диплом
• Награда на СБХ – предметна награда (творба) и диплом
• Награда на ХГ „Христо Цокев“ – 800 лв. и диплом
• Награда на ХГ „Христо Цокев“ за млад автор (до 35 години) – 600 лв. 

и диплом
• Награда на ХГ „Христо Цокев“ (в категория млад автор) – участие в 

пленер
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• Награда на Областен управител Габрово – предметна награда и диплом
• Награди на спонсори

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат 

условията на този статут.
• Всеки автор може да участва с не повече от две творби – оригинали, 

собственост на автора, които не са участвали в други изложби.
• Приемат се само живописни творби. Техниката и материалът са по 

избор на автора. Максимален размер: 200 см на голямата страна с 
рамката.

Творбите се изпращат на адреса на галерията:
5300 Габрово
ХГ „Христо Цокев“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 10
Национално триенале „Мостове“

Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите 
до посочения адрес и обратно.
Творбите да са в подходящ за експониране вид. На гърба на творбата 
трябва да е написано името на автора и на произведението, годината 
на създаване и техника.
Авторите изпращат творбите си с попълнен формуляр за участие (от 
sbhart.com), написан четливо с печатни букви, етикети за връщане на 
произведенията, придружени от банкова разписка за платена такса за 
участие. Таксата за участие е 20 лв. и се заплаща на място в галерията 
или се превежда по банков път по сметката на ХГ „Христо Цокев“:

Банка ДСК ЕАД клон Габрово
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93003198106301

Неплатилите таксата автори нямат право на участие в изложбата.
Всеки участник в триеналето получава безплатен каталог на изложбата 
и сертификат за участие.
Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се 
представят в сайта на ХГ „Христо Цокев“.

СРОКОВЕ
2 юни – краен срок за получаване на творбите
5 юни – журиране на творбите
2 юли – откриване на изложбата
31 август – закриване
За допълнителна информация:
www.gallerygabrovo.com
e-mail: oÒce@gallerygabrovo.com

с ъ о б щ е н и я
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ОСМО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
„ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА“ – 2021 РУСЕ

„Време на преформатиране“
13 октомври – 30 декември 2021
(пълният текст на статута е на sbhart.com)

ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Oрганизатори на Международното биенале „Изкуството на миниатю- 

рата“ са Община Русе, Художествена галерия – Русе, Съюз на българ- 
ските художници, Дружество на художниците – Русе.

2. Селекцията на творбите за изложбата и наградите се определят 
от жури, включващо представители на Община Русе, Съюза на 
българските художници, Художествена галерия – Русе и чуждестранни 
художници и изкуствоведи.

3. Изложбата на биеналето се провежда в Художествена галерия – Русе 
в периода октомври – декември.

4. Организаторите издават каталог.

НАГРАДИ
1. Община Русе осигурява:

• Голяма награда – 1500 лв. 
• Пет равностойни награди по 700 лв. за живопис, графика, скулптура, 

рисунка и фотография. 
2. Награда на публиката (предметна), определена чрез гласуване в 

галерията по време на откриването на изложбата
3. Награди на културни институции, организатори и спонсори.

Наградените произведения по т. 1 постъпват във фонда на 
Художествена галерия – Русе.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Всеки автор може да участва във всеки от разделите с не повече от 3 

творби, създадени през последните две години, които не са участвали 
в други форуми. 

2. В биеналето могат да участват художествени произведения – 
живопис, графика, скулптура, рисунка и фотография, които отговарят 
на следните критерии: 
• изобразителна площ на двуизмерните произведения – не повече от 

110 кв.см. (например: 10х11 см, 7х15 см и др.)
• изобразителна площ на триизмерните произведения – не повече 

от 12х10х10 см (височина / ширина / дълбочина) без постамента. 
• всички отпечатъци и отливки трябва да имат номер на издаване. 
• представените творби трябва да са оригинали, собственост на 

автора. 
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3. Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за 
всеки поотделно.

4. Авторите дават съгласие за продажба на произведенията си, посочват 
във формуляра продажна цена, от която се удържа 10% комисиона за 
организаторите.

5. Всеки автор изпраща творбите си с попълнен на български или английски 
език формуляр за регистрация на хартиен носител (от sbhart.com или 
ruseartgallery.weebly.com). Формулярът се изпраща и в електронен вид в 
*.doc, *.docx формат на е-mail: ruseartgallery@abv.bg. 

6. Таксата за участие е 20 лева за автори от България; плаща се само по 
банков път:
Банка Инвестбанк, клон Русе,
Офис Община Русе, пл. „Свобода“ 6
ОбКИ „Художествена галерия – Русе“
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 95IORT73793100039400
В основанието за плащане се отбелязва пълното име на участника и 
МБ „Изкуството на миниатюрата“.

7. Всеки участник получава безплатен каталог.

СРОКОВЕ
27 септември 2021 – краен срок за получаване на творбите 
1 октомври 2021 – журиране, селекция на творбите за изложбата и 
определяне на наградите 
13 октомври 2021 – откриване на изложбата и обявяване на наградите
30 декември 2021 – закриване на изложбата 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ
МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ 
„ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА“ – РУСЕ 2021
Художествена галерия – Русе
ул. „Борисова“ 39
7000 Русе

ЗА КОНТАКТИ
+359 82 821 735
ruseartgallery@abv.bg
ruseartgallery.weebly.com

с ъ о б щ е н и я
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БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2021

(пълният текст на статута е на sbhart.com) 

Могат да участват всички художници, които представят творби, 
създадени през последните три години и които не са участвали в други 
изложби и конкурси.
Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура 
и приложни изкуства.
Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел. 
Творбите се предават в подходящ за експониране вид.
Максимален размер на творбите – 100 см. 

Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 21 до 29 септември 
2021, като задължително се попълва формуляр за участие, приемателно-
предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие 
(от sbhart.com или montana.bg). 

ЖИВОПИСНИТЕ ТВОРБИ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС
3400 Монтана
ул. „Цар Борис III“ 19, Художествена галерия „Кирил Петров“
За контакт: Любомир Мечков, 0889 701 367

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СКУЛПТУРАТА, ГРАФИКАТА 
И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС

3400 Монтана
бул. „Трети март“ 64, галерия „Кутловица“
За контакт: Дончо Планински, 0886 064 441
Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от 
представители на СБХ и Община Монтана.
Изложбата се открива на 4 октомври 2021 в художествена галерия 
„Кирил Петров“ и галерия „Кутловица“, от 17:30 часа и ще продължи до 
края на месеца.

НАГРАДИ
• Награда на СБХ – 1000 лв.
• Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 2000 лв. 

(Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на 
Радичков и духа на Северозапада, или на автор за неговото цялостно 
творчество.)

• Четири равностойни награди във всеки раздел – по 1000 лв.
• Награда за млад автор (до 30 години) от сдружение „Приятели на 

Радичков“ – 500 лв.
• Наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров“. 

с ъ о б щ е н и я
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Всички участници могат да дарят произведение, като получават 
сертификат от ХГ „Кирил Петров“. Творби, непотърсени един месец 
след приключване на изложбата, остават собственост на ХГ „Кирил 
Петров“ – Монтана.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОНКУРС 
ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 2021

Г-н Тодор Стайков и комисия обявяват Национална изложба конкурс за 
живопис и скулптура за млади художници до 35 години от цялата страна, 
които не са студенти в настоящия момент.
Изложбата има за цел да стимулира творческа активност и да акцентира 
и подпомогне най-актуалните и продуктивни процеси в новата живопис 
и скулптура.
Специализирано жури ще селектира участниците и ще определи две 
награди, всяка на стойност 4000 лв.

ВСЕКИ АВТОР МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ ЗА УЧАСТИЕ
• живопис – до 3 броя картини с обща експозиционна площ до 6 линейни 

метра
• скулптура – до 3 броя с обща експозиционна площ до 6 кв. метра, с 

варираща височина. При желание за скулптурни инсталации ще се 
приемат проекти с ясни концептуални и технически граници, които 
ще бъдат уточнени предварително с журито.

Изложбата ще се състои от 26 октомври до 11 ноември 2021. Тя се 
реализира със съдействието на Съюза на българските художници. 
Приемане на творбите – 23 октомври, галерия „Райко Алексиев“, ул. 
„Раковски“ 125, София.

СРОК
Срок за подаване на портфолио – 7 октомври 2021 на електронен адрес: 
young.bg.artist@gmail.com 
Всяко портфолио да съдържа: кратка автобиография, наименование на 
творбите, размер, техника. Желателно е заявеното предложение да е 
придружено от словесен аргумент. Портфолиото трябва да бъде във 
формат PDF (други формати няма да се разглеждат).
Журито ще селектира участници и произведения на два етапа. Първият 
етап – гледане на портфолио. Вторият етап – окончателен, при 
аранжиране на експозицията.

с ъ о б щ е н и я
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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА ГРАФИКА КЛАСИЧЕСКИ ТЕХНИКИ 2021

(пълният текст на статута е на sbhart.com)

Конкурсът се провежда на всеки две години и има за цел да представи, 
популяризира и стимулира младите български автори до 40-годишна 
възраст, работещи с класически графични техники.

Организатори са сдружение „Култура, спорт и здраве МЛ“ и галерия 
„Графикарт“. Представените графики се подреждат в галерия „Средец“ 
от 1 до 19 ноември 2021.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
• Не се изисква такса за участие.
• Приемат се творби, изпълнени в техниките: високопечатни, 

дълбокопечатни, литография, алграфия, сериграфия.
• Авторите да не са навършили 40 години.
• Форматът на изображението да е не по-малък от 35 см и не по-голям 

от 120 см.
• Работите се представят на графичен отпечатък, до 3 броя графики.
• Творбите трябва да са авторски, собственост на художника и да не 

са участвали в други национални конкурси и изложби.
• Организаторите апелират за разумни цени на графиките поради 

факта, че при продажба не се взима комисиона.

НАГРАДИ
Наградите се определят от петчленно жури от авторитетни български 
художници и критици.
• Първа награда – 2000 лв. и бронзова пластика, дело на скулпторката 

Лора Пармакова
• Втора награда – 1000 лв.
• Трета награда – 700 лв.

СРОК
Творбите се събират от 15 септември до 1 октомври 2021. 

Авторите трябва да изпратят работите си в посочения срок на следния 
адрес:

София, бул. „Александър Стамболийски“ 17, галерия „Средец“
Марияна Каракостова, 02 94 00 971, 0889 257 587
За допълнителни въпроси и уточнения: 
Пламен Петров, 0887 924 555
grafikart@grafikart.bg

с ъ о б щ е н и я
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СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ  
НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021

(пълният текст на статута е на sbhart.com)
 Организатори: катедра „Църковни изкуства“ на Православен богословски 
факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община Велико Търново

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
Право на участие имат български и чуждестранни художници, които 
приемат регламента на биеналето и биха се включили с: 
• иконопис – до 3 творби 
• стенопис и мозайка – до 3 творби в материал и/или 3 табла с фотоси 

или проекти на реализирани творби 
• дърворезба – до 3 творби или 3 табла с фотоси и проекти на 

реализирани творби
• утвар, текстил, графика, миниатюра и други – до 3 творби 
• мултимедийно представяне на реализирани творби – допуска се една 

презентация с продължителност до 20 минути.
Представените произведения да са в подходящ за експониране вид. На 
гърба на всяка творба да присъства етикет с: име на автора, телефонен 
номер, наименование на произведението, година на създаване, размери, 
материал, техника на изпълнение, стойност (ако има такава).

НАГРАДИ 
• Награда на Община Велико Търново – 1000 лв. 
• Награда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
• Награда на СБХ – творба от фонда на СБХ
• Награда на „Демакс“ АД
• Награда на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново
 

СРОКОВЕ И ЕТАПИ НА УЧАСТИЕ
• От 1 юни до 30 юли – изпращане на формуляр и фотографии на творби 

на електронна поща: churchart.vtu@abv.bg (фотографии на до 3 творби 
във формат JPG или RGB, не по-малки от 300 dpi, и формуляр за участие 
в електронен вид (от sbhart.com), включващ кратка творческа 
биография на автора, подробен опис на творбите и декларация за 
авторство)

• До 3 септември – публикуване на списък с одобрените творби за 
участие в биеналето на uni-vt.bg, pbfvt.pravoslavie.bg и pravoslavie.bg.

• От 9 до 12 октомври – изпращане на одобрените творби на адрес: 
 Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
 ул. „Рафаел Михайлов“ 1
 Велико Търново
 Мария Маринова – 0884 037 556, Станимир Борисов – 0884 201 225, 
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Мариета Конова – 0889 684 145 
• 18 октомври 2021 от 17:00, Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико 

Търново – откриване на изложбата 
• 8 и 9 ноември 2021 – връщане на творбите лично или на посочения от 

автора адрес.

КОНТАКТИ
Катедра „Църковни изкуства“, Православен богословски факултет 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
ул. „Теодосий Търновски“ 2, Велико Търново 
Светла Иванова – 062 61 82 43, 0878 653 444; Мариета Конова – 0889684145 
churchart.vtu@abv.bg; theolog@ts.uni-vt.bg

НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА 
НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ 2021 
ХГ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ“ ПАЗАРДЖИК

(пълният текст на статута е на sbhart.com)

ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатор на изложбата е ХГ „Станислав Доспевски“ със съдействието 

на Община Пазарджик, под патронажа на кмета – Тодор Попов.
2. Селектирането на творбите за участие в изложбата и определяне на 

наградените се осъществява от седемчленно жури. 
3. ХГ „Станислав Доспевски“ изготвя каталог. Всеки участник ще получи 

безплатно един каталог и ще има правото да закупи три каталога на 
половин цена.

НАГРАДИ
1. Три равностойни награди, всяка включваща диплом, плакет и парична 

премия от 1200 лв.
2. Награда за млад автор до 35 години – диплом, плакет, премия от 1200 

лв. и покана за самостоятелна изложба в галерията.
3. Награда на Съюза на българските художници – творба от фонда на 

СБХ.
4. Почетна награда за принос към българското графично изкуство – 

диплом, плакет.
Наградените с парична премия творби остават във фонда на ХГ 
„Станислав Доспевски“ – Пазарджик.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Всеки автор може да участва с максимум три графични листа.
2. Художниците трябва да са автори и собственици на творбите.
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3. При желание авторът може да дари творба за фонда на галерията и 
това не отменя участието на творбата в журирането и получаването 
на парична премия, диплом и плакет, ако бъде наградена.

4. Графичните творби трябва да отговарят на следните условия:
• да са създадени през последните три години
• да са с размер на листа, не по-малък от 50х70 см
• да са без рамка и паспарту
• да са изпълнени в графични техники, позволяващи тиражиране
• творби с размер над 100х70 см да бъдат във вид, готов за окачване
• творби, които са замислени да бъдат експонирани, без да бъдат 

поставяни под стъкло и имат специфично авторско решение за 
експонирането им, да бъдат придружени със схема и във вид, готов 
за окачване 

• на гърба на всяка творба (долу вляво) да бъде залепен етикет по 
образец с попълнена посочената информация.

5. Такса за участие – 20 лв. Таксата се плаща на място или по банков път 
по сметка:

IBAN: BG54SOMB91303116350201
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка – Пазарджик

За творбите, недопуснати до участие в изложбата, таксата не се 
възстановява.
6. При изпращане творбите трябва да са придружени със:

• четливо и изцяло попълнен формуляр (от sbhart.com)
• квитанция за платена такса
• точен адрес за връщане на творбите
• телефон и e-mail за връзка.

7. Творбите се изпращат на адрес:
ХГ „Станислав Доспевски“
пл. „Константин Величков“ 15
4400 Пазарджик

8. При продажба на творба по време на изложбата комисионата е 20% в 
полза на галерията.

СРОКОВЕ
1. Краен срок за получаване на творбите – 25 юни 2021 (важи датата на 

пощенското клеймо)
2. Журиране – 2 юли 2021
3. Откриване на изложбата – 1 октомври 2021
4. Закриване на изложбата в ХГ „Станислав Доспевски“ – 31 декември 2021
5. Връщане на творбите на авторите – до 31 януари 2022

За контакти: 0895 604 964, ggerasimov.pz@gmail.com

с ъ о б щ е н и я
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ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ТЕКСТИЛ“

От 8 октомври 2021 в галерията на СБХ, „Шипка“ 6, ще се открие изложба 
на секция „Текстил“. Темата е „21“ – който както реши да я разбере и 
интерпретира, включително като композиция от отделни части, като 
едно цяло със своите елементи, дву- или триизмерно, в пространството, 
върху стената, пода или тавана, със светлина или със звук, класически, 
кинетично и т.н. 
Както и досега, техниката и материалите са свободни, но органично 
свързани със същността на нашата специалност. Работите трябва да 
отразяват темата; стари или показвани работи няма да се приемат.
Изложбата е отворена за колеги художници, които имат интерес.

За връзка: Михаела Пъдева, 0886 864 337

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС  
„ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА“ – 2020

Носителят на Националната награда за живопис на името на Майстора е 
Йордан Кисьов. През 2020 г. Йордан Кисьов реализира две големи изложби 
– „Утаено време“ в ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна (3 – 23 юни) и „Между 
небето и водата“ в Художествената галерия в Силистра (ноември). За 
престижната награда бяха номинирани също така Георги Лечев, Димитър 
Чолаков, Румен Гашаров и Румен Жеков, избрани сред 12-те предложени 
автори със забележителни изложби през изминалата година.
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7 Х 5 Х 3
СЕДЕМ ДИСКУСИОННИ ПОЛЕТА 
В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА 
ЖИВОПИС 
10 март – 10 април 2021
СБХ – „Шипка“ 6, 1 етаж, зала 1А, 1B, 1C

Проектът „7 х 5 х 3“ обединява в ма-
щабна експозиция седем кураторски 
проекта за съвременна българска жи-
вопис, като всеки от тях насочва своя 
изследователски поглед към определен 
аспект в нейното развитие. Седемте 
кураторски изложби представят по пе-
тима художници с по три произведения 
и по същество са изразителни извадки 

от широката и многолика панорама на 
актуалната художествена сцена. 
„7 х 5 х 3“ е продължение, нова проява и 
актуализация на енергиите и целите на 
вече историзираните три издания на 
„10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) в залите на 
СБХ, „Шипка“ 6. В своето развитие във 
времето този мащабен проект в излож-
бената програма на секция „Живопис“ 
на СБХ следваше отблизо и даде израз 
на сложната, противоречива динамика 
на процесите в новата българска жи-
вопис. В историята на този формат се 
събират и доказват гледните точки на 
30 изявени изкуствоведи и теоретици, 
както и творческият резултат на 150 
от най-активно работещите живопис- 
ци със свой принос към утвърждаването 
на нови посоки.
В етапите на ново осмисляне и реорга-
низация на дейността си с тази проява 
СБХ даде територия и значимост на мяс-
тото на куратора в общия художествен 
процес, на доказване на неговата ак-
тивна роля в създаване видимостта на 
художествения резултат, на неговото 
теоретизиране и социализиране. 
Историята на новата българска живопис 
до голяма степен може да бъде видяна и 
мислена през резултата на кураторски-
те изложби в етапното развитие във 
времето на „10 х 5 х 3“. Трийсетте из-
следователски проекта посочиха проб- 
лемни зони в конфронтациите между 
пластично и концептуално, промяната 
на статута на живописната картина и 
разширяването на нейните граници. На-
правиха видим широкия спектър от нео-
модерни до постконцептуални изразява-
ния с активното проникване на кодове 
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от динамично променящата се визуална 
среда, нови медии и масова култура.
Днес проектът „7 х 5 х 3“ се мотивира 
от появата на следващо поколение кри-
тици и художници, активно работещи 
в актуалния социокултурен контекст. 
Навлизайки във второто десетилетие 
на ХХІ век, с продължаващо разтваряне 
на границите между локално и глобално, с 
плурализма на едновременното същест-
вуване на полярно противоположни тези 
в изкуството, с борбата и конфронта-
цията, но и с взаимното проникване и 
активиране на привидно отричащи се 
идеи и артикулации. Така характерни-
те днес смесвания на времеви и социо-
културни пространства, на пластични, 
неопластични, на живописни, постжи-
вописни и концептуализирани изразява-
ния са в ритъма и температурата на 
днешния ден в съвременната българска 
живопис.
Седемте кураторски проекта не могат 
да покрият цялото многообразие от 
идеи и артистични изразявания, но в го-
ляма степен със своето качество и обем 
са пълноценна извадка, задаваща въпроси 
и търсеща отговори на територията 
на живописта.
В своя проект Станислава Николова гра-
ди мостове между минало и настояще, 
модерно и неомодерно. Петима худож-
ници представят своите артистични 
рефлексии върху предварително под-
готвени за всеки един от тях програм-
ни текстове на едни от най-изявените 
критици от 1920-те – Сирак Скитник, 
Николай Райнов и Гео Милев.
Боряна Вълчанова представя автори, 
които прилагат различни подходи в съз-
даването на живописната материя, из-
ползвайки неприсъщи материали, тех-
ники и концептуализации на изразните 
средства. 

Елица Терзиева анализира как да бъде 
„овладяно“ безпределното и въведено в 
обсега на човешките сетива чрез свръх-
сетивността на твореца. Как изку-
ството отключва духовните интуиции 
за проникване в енигматично закрити-
те съдържания.
Румена Калчева поставя въпроса може 
ли да се говори за български сюрреализъм 
като особено направление в българската 
живопис и какви са неговите нови про-
явления.
Сузана Каранфилова конструира кон-
цепцията си около съзнателно избрана 
критична позиция към случващото се 
в българското изкуство и живота ни и 
убеждението, че феноменът на твор-
ческата индивидуалност не подлежи на 
лесно дефиниране и затваряне в инте-
лектуална рамка.
Валентин Славеев търси конвенциите 
между картината, мислена като затво-
рено пространство в своята матери-
ална граничност, и автора като отво-
рено пространство с необятността на 
творчески инвенции и проявления.
Любен Домозетски акцентира върху ак-
тивното присъствие на образа в съвре-
менната живопис, размишлява върху не-
говото значение и място, как той гене-
рира и акумулира културна памет, какви 
са неговите проявления, трансформации 
и семантична натовареност.
Проектът „7 х 5 х 3“ насочва аналитичен 
поглед към отделни значими зони в опит 
да остойности качествения резултат 
и да очертае промените, настъпили за 
едно десетилетие, да дефинира процеси 
и дискусионни теми, да проблематизира 
и активизира динамиката на развитие в 
съвременната българска живопис.

Станислав Памукчиев

а к ц е н т
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КРИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД.
КУРАТОР – СТАНИСЛАВА 
НИКОЛОВА

Този проект е за връзката между минало-
то и настоящето, за невидимите мос- 
тове, за обмена на погледи, идеи, образи 
и текстове. Заглавието е вдъхновено 
от едноименната рубрика на списание 
„Златорог“, в която през 20-те години 
на ХХ век се изявяват някои от най-зна-
чимите български критици, сред които 
Сирак Скитник, Гео Милев, Чавдар Му-
тафов, Николай Райнов. Написаното от 
тях – точно, изящно и въздигащо духа, 
не може да остарее, то ще продължава 
да вълнува и да живее като универсалия, 

в чиито смисли ще припознаваме и от-
криваме по нещо от настоящето. 
Модернизиращата сила на примити-
ва, облечена в образите на родното, на 
легендата, на българското село и тра-
диции, задвижва българското изкуство 
към европейския модернизъм през 20-те 
години на миналия век. Българският мо-
дернизъм тогава не стига до авангарда 
и абстракцията, с много малки изключе-
ния. Трагедията на съвременния човек и 
творец (според Сирак Скитник. Тайната 
на примитива. Златорог, 1923, 1, 233.) е, 
че той в пъстротата, в приетата фал-
шивост на сегашния живот, вечно ще се 
стреми към онова, което е изгубил, без 
да може достатъчно да го приближи. 
Това е изгубеният „рай“ на човечество-
то“. А как да го намерим? От къде почва-
ме ние и къде свършват, онези, които са 
живели преди нас? – все въпроси, изваде-
ни от контекста на тогавашното вре-
ме и напълно приложими в настоящето.
Бихме ли могли и днес да потърсим в кри-
тическите студии на 1920-те онзи дви-
гател на духовност, който да ни нака-
ра да излезем от лоното на баналното, 
тривиалното и инерцията? Отговорът 
на този въпрос е заложен в основната 
идея на проекта. 
Върху програмни текстове от периода 
петима художници представят своите 
живописни рефлексии над конкретни 
произведения, предварително подбра-
ни според индивидуалността на всеки 
един от тях. Сред избраните статии 
са: „Фрагментът“ (Гео Милев, 1919), „Из-
куство и стил“ (Николай Райнов, 1919), 
„Старо и ново изкуство“ (Сирак Скит-
ник, 1920), „Пейзаж и пейзажисти“ (Ни-
колай Райнов, 1923), „Тайната на прими-
тива“ (Сирак Скитник, 1923). Живопис-
ните си интерпретации ни представят 
Велислава Гечева, Гергана Дзингарова, 

Татяна Харизанова 
Изгубеният рай / Намереният ад
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Петя Денева, Мариана Маринова и Та-
тяна Харизанова. Избраните от худож-
ниците пасажи, фрази или по-дълги ци-
тати отговарят на техните духовни и 
живописни търсения. Авторските тъл-
кувания върху критиката от миналото 
са съпоставени с актуални проблеми на 
обществото, пречупени през призмата 
на съвремието. Търсенето на духовно-
то, на новата естетика, на творческия 
порив и желанието да запазим своята 
индивидуалност са проблеми, разглеж-
дани и в онази епоха на модернизъм. 

От дистанцията на времето се тър-
си близостта с миналото. Има ли нещо 
общо миналото с настоящето? Доколко 
въпросите, вълнуващи съвременните 
творци, се припокриват с тези от ми-
налото? Има ли близост с проблемите 
на тогавашния артист? Докъде се раз-
простират днешните художествени 
търсения? На тези въпроси ще открием 
отговор в живописните платна на ху-
дожниците и в тяхната рефлексия към 
текстовете от миналия век.

Велислава Гечева / Игра
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ОБРАЗНО КАЗАНО.
КУРАТОР – ЛЮБЕН ДОМОЗЕТСКИ

Отправената покана да участвам в про-
екта „7 х 5 х 3“ приех не изведнъж и с 
известни колебания, защото моитe из-
следвания и интереси са ориентирани ос-
новно към Средновековието, а куратор-
ските проекти, които съм реализирал, са 
свързани главно с изкуството в България 
от първата половина на ХХ век. Но приех 
тази покана за участие в проект, който 
е изцяло ориентиран към съвременната 
живопис, търсейки допирни точки между 
старото изкуство и съвремеността. И 
тук изпъкна на първо място темата за 
образа – как той функционира днес, какво 
и как изразява, как е представен и пр. За 
разлика от старото изкуство, съвремен-
ното не е подчинено на образа, а авто-
рът има пълна свобода за изразяване. Има 
направления, които изцяло се отказват 
от образа. Въпреки това той не изчезва, 
а продължава да се появява, да носи оп-

ределени послания, да изразява различни 
състояния. И именно присъствието на 
образ, и по-точно на фигуративност в 
избраните произведения, беше водещо 
при селекцията на авторите. Те принад-
лежат на различни поколения, произведе-
нията в по-голямата си част са създадени 
през последните години. Реших да включа 
и по-ранни творби на Недко Солаков; от 
една страна, по негова лична препоръка, 
а от друга – за да бъдат показани в нов 
изложбен контекст произведения, които 
по-рядко са експонирани и съдържат ин-
тересни отправни точки за разбиране на 
създаденото от автора след това. И тук 
връзката със старото изкуство мисля, че 
отново прозира в любопитни кореспон-
денции с живописта на Йеронимус Бош и 
Брьогел. Значението на фотографията за 
съвременната живопис и за пресъздава-
нето на образа е важна и интересна тема 
и мислейки именно за тази посока, избрах 
творбите на Сашо Стоицов и Димитър 
Генчев. Централно място в живописта 
на Искра Благоева има образът на жена-
та. В една от творбите това е образ на 
убийца, изключително фина, изобразена 
върху равен фон, с изчистен силует и под-
чертани жестове, със студена карнация, 
буквално визуализираща „хладнокръвно-
то“, но и „иконното“, с ореол – тук об-
разът провокира размишления, засягащи 
съвременната култура, психологията, 
религията. 
Автопортретът се появява в една от 
ранните работи на Недко Солаков, авто-
портретност има в образите на Искра 
Благоева. Автопортретът като образ, 
помагащ за самоизследване, откриваме 
в картинитте и на най-младия худож-
ник – Явор Костадинов. Образът е чо-
век, обект, но може да бъде и животно и 
именно образи на животни, които чове-
кът е „извадил“ от тяхната естествена 

Искра Благоева / Цербер хленчи в ада 
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среда и състояния, са представени в част 
от произведенията. 
„Образно казано“ е личен поглед, една 
лична селекция, която, надявам се, очер- 
тава важни посоки за разбирането на 
образа в съвременната живопис, за не-
говото значение, използване, трансфор-
мациите, които той претърпява. Това в 
никакъв случай не е проучване по тема-
та, съобразяващо всички аспекти. Съще-
временно тази селекция маркира основни 
моменти в изкуството у нас през по-
следните няколко десетилетия. Вярвам, 
че представените произведения осъ-
ществяват любопитни връзки помежду 
си, а също така задават и множество 
теми за размисъл. Димитър Генчев / Пейзаж с фигури (фрагмент) 

Недко Солаков / On/O� Duty, 2014
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НЮАНСИ.
КУРАТОР – БОРЯНА ВЪЛЧАНОВА

Българското изкуство в края на ХХ в. из-
върши рязък завой от логиката на позна-
тите ни форми, променяйки изцяло кон-
цепцията за живописната повърхност. 
Една немалка част от художниците  

изоставиха платното, четката и боите 
и ги замениха с нови изразни средства – от 
почти всички познати ни материали от 
бита до отпадъците. Непрестанното 
експериментиране доведе и до навлиза-
нето на дигиталните технологии. Труд-
но бихме могли да отнесем тези форми 
на изкуство към живописта, графиката 
или скулптурата, тъй като дори кога-
то творбата остава свързана с тра-
диционната изобразителна плоскост, 
промените са очевидни. Творческите 
прояви доказват един неоспорим факт: 
появата на изкуство с нова образност, 
оригинална мисловност и спонтанна 
непосредственост в общуването със 
зрителя и нова, многолика картина на 
българската арт сцена, която заслужава 
своя дискурс, макар той в случая да е по-
лаконичен. 
Проектът представя автори от раз-
лични поколения, които използват 
неприсъщи материали и техники или 
инструментариум от други медии в 
полето на живописта. Те преосмислят 
междувидовата йерархия, разширявайки 
границите на разбирането за живопис-
но. Селектираните творби варират от 
произведения върху двуизмерна живо-
писна повърхност до обекти, които въз-
действат преди всичко чрез приложени-
те техники и средства и произлезлите 
от тях колоритни акценти.
Анна Бояджиева акцентира върху еколо-
гичните проблеми на планетата, като 
използва употребявани найлонови тор-
бички и други отпадъчни материали. 
И тук, както при всичко създадено от 
художничката, в амалгамата от разно-
образие на форми и материали прозират 
индивидуалният ù стил, изискана ин-
терпретация и опоетизиране на визу-
алния образ. Красимир Кръстев – RASSIM 
изгражда своите образи с холографския 

Георги Георгиев – Jorrras  
Серия „Симетрия на бита“ – I
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код на художника (урина) или с холограф-
ския код на Земята (изгоряло машинно 
масло или петрол) в опит да пресъздаде 
и запази общата памет. Освободен от 
бремето на условностите и традиции-
те, авторът има смелостта да импро-
визира, преодолявайки граници по пътя 
на творческото си странстване. Росица 
Гецова експериментира със силикон, ак-
рил, плексиглас, създавайки „картини“ 
и „живописни скулптури“ със специфи-
чен колорит и въздействие. Каквато и 
тема да я вълнува, резултатът говори 
за освободена игра на въображението, 
творческа енергия и натрупан опит. 
В отговор на предизвикателствата 
в съвременния свят с нови техники и 
материали Валентин Щинков изграж-
да един хармоничен и фин диалог между 
цвят, форма, композиция. Посредством 
възможностите на технологиите и раз-
личните видове смоли той „манипулира“ 
художественото поле със свой пласти-
чен изказ. Георги Георгиев – Jorrras тър-
си вдъхновение от строителни и отпа-
дъчни материали, опаковки и обекти в 
ателието си. Превръщайки ги в артис-
тичен материал, той успява с открива-
телски дух да намери закодирани посла-
ния в предметите от ежедневието и да 
извлече от тях въздействащи визуални 
характеристики.
Това, което обединява представените 
автори, е независимата артистична 
територия, непрекъснатото обогатя-
ване на пластичния им език и отноше-
нието им към света, тяхната завладя-
ваща духовна енергия, която въздейст-
ва чрез изразните средства – пряко или 
сугестивно. В палитрата от дръзнове-
ния и самоизненади се крие вълнуващото 
очарование на крайния резултат, което 
ни тласка към нови символични прос-
транства, форми, цветове, емоции. Росица Гецова / 1Q84, Две луни

Красимир Кръстев – Rassim / #3 Живо и мъртво
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ОТВЪД КОНЦЕПЦИЯТА.
КУРАТОР – СУЗАНА КАРАНФИЛОВА

Наименованието на проекта „Отвъд 
концепцията“ няма общо с често използ-
ваното „Без наименование“, показващо 
многоплановост, но и неангажиране с 
дадена конкретика. В случая „Отвъд кон-
цепцията“ е съзнателно избрана позиция 
с определена доза критичност към случ-
ващото се в българското изкуство и в 
живота ни. Липсата на последователна 
Концепция в стратегията на управле-

ние на държавата, което рефлектира и 
върху културните институции, въпреки 
всички техни усилия, доведе до пасивно 
състояние на българския творец, парали-
зиран от социална бедност и липсата на 
переспективи. Липсата на Концепция в 
културната политика не дава творческа 
свобода, а показва липса на качества, цели 
и капацитет. 
В други случаи дълбокомислени концепции, 
често кухи, без искрата на добрата худо-
жествена идея, висят залепени на сте-
ните на празните галерии и „обясняват“ 
безпомощни творби. В такива случаи за 
всички е по-добре без концепция!
Когато творческият дух е силен и не-
зависим, е трудно да бъде обединен под 
мото. Когато творческата индивиду-
алност е ярка, тя свети със собствена 
светлина. Това е концепцията ми като 
куратор – да представя автори с мощ-
но присъствие в художествения живот, 
които на принципа „и сам войнът е войн“ 
създават стойностно изкуство, отвъд 
всякакви концепции. Силата им като ав-
тори е в стойността на самото изку-
ство, а не в думите, които го обясняват. 
Долорес Дилова създава живопис, която 
пленява с ясна световъздушна среда, с 
жив и емоционален колорит. Нейното 

Росен Тошев / I love...

Долорес Дилова / След лятото
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богато творчество се развива през го-
дините със сила и увереност на талант-
лив колорист и живописец, което я прави 
една от най-изявените жени художнички 
в България.
Свилен Стефанов представя мощна нео- 
експресионистична живопис, в която 
пластичният език намира израз в голе-
мите формати, уверените жестове и 
провокативните текстове. Интелекту-
алният елемент е равностоен на живо-
писната материя. Всяка негова картина е 
предизвикателство към публиката и из-
раз на творческата му свобода. Зад тази 
класическа живопис се крият пластове 
от интелект, опит и екстравагантна 
смелост. Стилът на Свилен Стефанов е 
безапелационно разпознаваем и автен-
тичен още от средата на 90-те години 
като създател на група и галерия XXL.
Цветан Кръстев създава космополитно 
изкуство, което трудно се вмества в 
рамката на живописта. Представените 
картини са създадени за проекта „7 х 5 х 3“. 
Произведенията му в различни медии 
винаги носят характера на неговата не-

зависима личност и нестандартната му 
гледна точка и това го прави един от 
забележителните артисти в съвремен-
ното изкуство.
Росен Тошев е един от съвременните 
майстори на фото-и хиперреалистич-
ната живопис. Неговото творчество 
е дълбоко обмислено, свързано с дълъг и 
прецизен технологичен процес. Реалис-
тичната живопис има дълбоки корени в 
историята на изкуството, но в случая 
тя е свързана с комикса, фотографията и 
съвременното изкуство на ХХ в. Превръ-
щането на прозаичните сюжети в зна-
чителни и съзнателното профанизиране 
внасят ироничност и променят оптика-
та, преувеличавайки реалистичното.
Живописта на Румен Жеков носи лекота-
та на човек, който живее в изкуството. 
Платната носят прозрачността и ле-
котата на спотанния живописен жест. 
Танцът между абстрактното и фигура-
тивното през годините и деликатната 
психологическа нотка превръщат твор-
чеството му в сложна система от есте-
тика и емоции.

Свилен Стефанов / Смъртта на героя пред паметника на Хигия
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МАКРОМИКРОН –  
ЛИМИТИРАНА БЕЗПРЕДЕЛНОСТ.
КУРАТОР – ЕЛИЦА ТЕРЗИЕВА

Ако приемем, че светът на художника е 
неповторима проекция на мирозданието, 
неминуемо се изправяме пред невъзмож-
ността със средствата на познаваемо-
то да надникнем в дълбинните измерения 
на тези автономни зони. Парадоксалната 
„липсваща“ единица МАКРОмикрон дава 
ориентир през неизбродната терито-
рия между вътрешното и външното, 
необятното и пределното, тукашното 
и отвъдното... Пулсацията на антиноми-
ите е осезаема в повишената динамика 
на жеста на всеки един от художниците. 
Невидимото е станало достъпно чрез 
индивидуалното тълкувание. Идеята да 
бъде „овладяно“ безпределното и въве-
дено в обсега на човешките сетива чрез 
свръхсетивността на твореца форми-
ра същината на представения проект. 
Контрапунктни категории насищат ор-
ганично това поле, съградено от артис-
тичната свобода на петимата творци, 
обединени от стремежа да постигнат 
пределна философска наситеност, пре-
чупвайки метежността на битието 
през емпатията.
В изграждането на настоящата концеп-
ция водещо е убеждението ми, че роля-
та на изкуствоведа е да бъде медиатор 
„зад кадър“, а не диригент, проектиращ 
своята личност върху тази на художника, 
като моделира творческия процес според 
личния си възглед. Достатъчно е загат-
ването на посока, в която творецът сво-
бодно да разгърне търсенията си.
Петимата автори са обединени от ярко 
заявената способност да направят види-
мо онова, което бихме подминали като не-
значително, и от умението да затворят 
в пределите на картината необятност-

та на битието. МАКРОмикронът отмер-
ва високите стойности в нравствения 
катехизис на всеки от тях, изострената 
чувствителност към най-фините вибра-
ции на етичното, изведено над чисто 
естетичното. Самотата, трагизмът на 
битието, предопределеността, но и спа-
сителното просветление са в пълнокръв-
но единение.
Последователни и безкомпромисни в тър-
сенията си, художниците са усъвършен-
ствали своя пластичен арсенал, без да по-
падат в клопката на рутината и печелив-
шите формули. Своеобразието на личния 
говор обособява микроядрата в макропа-
норамата на творческите възгледи.
Артистичният Аз, поставен в различни 
роли – със себе си, срещу себе си, с други-

Гълъб Гълъбов / Агнец
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те, в тишина, в безпокойство, приемайки 
различен образ – предметен, сетивно до-
ловим или отвъд рамките на перцептив-
ното, формира общ съдържателен маркер 
за картините на Веселин Начев и Гълъб 
Гълъбов. Сродява ги и особената отчуж-
деност на лирическия герой от средата, 
която има ролята на фон – мизансцен, 
на който се разгръща емоционалният и 
духовен спектакъл на живота му, сякаш 
отвъд неговата личност. Стилияна Узу-
нова изгражда многопластовата семан-
тична тъкан на творбата, споявайки 
в монолитно единство фигуративно и 
абстрактно. Богатият пластичен регис-
тър, с който си служи, превежда в света 
на зримото метежността и лиризма, 
близкото и далечното, идващото оттук 

и отвъд. Изисканата живописна чувст-
вителност, определяща за Цветелина 
Максимова и Велико Маринчевски, задава 
образен строй, напълно еманципиран от 
повествователното. Елегичните нотки 
в пластичните опуси на Цветелина вли-
зат в общение с изтънчения лаконизъм и 
знаковата категоричност в автентич-
ния идеопластицизъм на Велико.
С ярко заявената си творческа индиви-
дуалност петимата автори насищат 
пределно съдържателната тъкан на ку-
раторския замисъл, откроявайки неговия 
философски фундамент. Минималните и 
максималните пространствени и време-
ви интервали, закодирани в картините 
им, дават усещане за мимолетното и 
вечното, за обозримото и необятното.

Веселин Начев / И аз бях там
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ТРАНСКРИПЦИЯ 
В ПРОСТРАНСТВАТА.
КУРАТОР – ВАЛЕНТИН СЛАВЕЕВ

Индивидуалният акт в създаването на 
художественото произведение не вина-
ги може да бъде дефиниран. Появата на 
художествения резултат бива наблюда-
ван, анализиран и поставян в непрестан-
ни опити да бъде контекстуализиран, да 
му бъдат сложени граници, за да може да 
съществува в дадения контекст. 
Художественото произведение оба-
че сякаш не живее така. Авторът му 
е този, който привнася особености-
те чрез своите жестове. Посоката на 

обособяване не се реализира само през 
произведението, а в наслагването на 
авторовите решения. 
Тоест, авторът е този, който пър-
вично маркира смислите на едно прос-
транство. Такова, което осмисля свои-
те процеси, дефинирайки рефлексиите 
между вътрешните логики на формооб-
разуването. Пространство, което мери 
според собствените си потребности, 
без да определя дали добавя, или отнема, 
кодира или обяснява. 
Художественият акт заради физичес- 
ката си проява може да бъде мислен 
като затворено пространство, което 
заявява своето съществуване с поява в 
конкретно време, място и контекст. То 
реализира себе си в своята материална 
граничност. Неговото пространство се 
превръща в повод за осмисляне, интер-

Станислав Памукчиев / Сватбите

Правдолюб Иванов / Кутията на Шрьодингер
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претиране и определяне от онези, кои-
то се занимават теоретично с поява-
та на дадено произведение. Авторът е 
своеобразно място, от което произве-
дението взима освен своята форма, но 
и дефиниция. Затова и неговото прос-
транство е отворено – държащо осо-
беностите на своето формообразуване, 
но допускащо външното. Отвореното 
пространство е именно онова – дефи-
ниращо своя свят, но имащо отношение 
към външния, за да го транскрибира.
„Транскрипция в пространствата“ 
представя пет авторови проявления на 

езика. Формообразували своите дефини-
ции, произведенията на Алла Георгиева, 
Камен Старчев, Правдолюб Иванов, Си-
меон Симеонов и Станислав Памукчиев 
дават възможност за многопластов 
разговор. Такъв, който може да обговаря 
освен обективния свят, до който всеки 
от нас има достъп, но и идейния такъв, 
към който могат да бъдат привнесени 
процеси, граници, възможности и авто-
рови жестове, готови да ни дадат въз-
можност да наблюдаваме.

Алла Георгиева / Hommo perfect / Alla vitta vs. Thomas Sommering
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СЮРРЕАЛНО ИЛИ  
ОТВЪД РЕАЛНОСТТА.
КУРАТОР – РУМЕНА КАЛЧЕВА

Възможно ли е да се говори за български 
сюрреализъм като обособено направ-
ление в съвременната ни живопис? Или 
става въпрос само за препратки и локал-
ни трансформации?
Сюрреализмът си остава едно от най-
енигматичните течения в изкуството. 
Дали защото третира сложната тема-
тика за граничните състояния между 
съня и реалността, или заради реалис-
тичните изобразителни похвати, с кои-
то той борави, публиката често го при-
познава като близко и любимо изкуство. 
В България са няколко имената, които 
първоначално изникват в паметта ни, 
когато говорим за сюрреализъм – Жорж 

Папазов, Жул Паскин, Христо Симеонов, 
Иван Петков – Турката. Но успяват ли 
тези западни влияния в творчеството 
им да се обособят като отделно направ-
ление в България? 
На тези въпроси търси отговор проек-
тът „Сюрреално или отвъд реалност- 
та“. Той представя петима автори – 
различни в творческите си търсения, 
но съставящи общата картина на това, 
което бихме нарекли сюрреалистично 
направление в българската съвременна 
живопис. В изкуството на всеки един от 
тях в центъра стои човекът.
Творчеството на Деян Янев е силно из-
ведено като осъзнато сюрреалистично 
не само в своя замисъл, но и като детайл. 
С яркия си колорит и хиперреалистичен 
похват Григор Велев повдига въпроса за 
мястото на човека в заобикалящия го 
свят, неговата нищожност и незначи-
телност. В голямоформатните си, диги-
тално манипулирани творби Деян Петров 
с Брьогеловско внимание към детайла 
анализира неговата скрита същност и 
препраща към божественото начало. 
Симона Босилкова е представител на 
младото поколение автори, която в из-
куството си свежда анималистичното до 
символ на човешката същност. 
Фигурите в картините на Кирил Киров 
са лишени от подробности, някак без-
помощни и нереални. По този начин той 
проектира своите чувства, опитвайки 
се да ги внуши и на зрителя. 
Произведенията на петимата автори 
представят разнообразните търсения в 
посока към сюрреалистичното, което се 
ситуира някъде между съновиденията и 
реалността. Това, че у нас има подобни, 
изведени докрай артистични концепции 
в тази посока, ни дава право да говорим 
за едно обособено направление в българ-
ската живопис. Симона Босилкова / Америка
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Кирил Киров / Карантина Кирил Киров / Генератор на фалшиви новини

Деян Янев / Полиция, мафия, пожарникар
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ОБЕКТИВНО И ПРИСТРАСТНО 
ЗА ИЗЛОЖБАТА „ВАКУУМ“  
НА МОНИКА ПОПОВА
5 – 27 февруари 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ, София

Имах изключителната възможност да 
наблюдавам самостоятелния живот на 
тази изложба – включително реденето 
и свалянето. Първо като пристрастен 
зрител и второ – през обектива на ка-
мерата. Да се снима филм за неуморима-
та Моника Попова е уморително начина-
ние и вълнуващо приключение. Чрез фил-
ма изложбата ще остане във времето.
Преди да попадна във вакуумната каме-
ра на експозицията, побрала програмни 
произведения от началото на артис-
тичния път на авторката до днес, жи-
веех с убеждението, че познавам твор-
чеството ù – ярко и запомнящо се. Оказа 
се, че съм виждала само отделни части 
от пеперудата. Във „Вакуум“ частите 
се събраха и тя полетя с цялото си ве-
ликолепие, енергия и размах. Галактиче-
ска пеперуда, която може да размества 
вселени, споделяйки чувства от целия 
спектър – от любовта и раждането 
до максималната степен на болката и 
смъртта. 
В утробата на залата постоянно има 
разнородна публика независимо от пан-
демията. Сякаш вакуумът засмуква ми-
нувачите по „Раковска“ и ги държи (за)
пленени в залата. И като в онзи учили-
щен опит в час по физика с оловното 
топче и перушинката, във вакуума на 
изложбата, свободни от гравитацията 
на ежедневието, зрителите плуват и 
танцуват с респектиращите монумен-
тални опуси по стените, с тежките 
керамики, изникнали от земята, и с леко-
крилите светли рисунки. Парадоксално е, 
но огромните платна съвсем не стесня-

ват, напротив – разширяват простран-
ството със своята ажурност, лекота и 
ритъм. Моника обича тази зала и залата 
я обича. Преди време тук тя показа ин-
сталацията „Сито“. Част от бродира-
ните сита присъстват и сега. Интерес-
но е да видиш как точно работи ситото 
на автора, когато трябва да избере от 
толкова много творби онези, които най-
добре ще представят развитието му 
във времето. Форматът на изложбата е 
ретроспективен, но подходът е концеп-
туален – премислен. 
В преддверието е предисторията – на-
чалото с първите участия, първите 
проекти. Тук се появяват и първите 
формални субстанции, от които след 
сцеплението им ще се роди емблематич-
ният стил на художничката. В голямата 
зала, по стените са аранжирани части 
от големите ù проекти. Между тях на 
рояци са накацали малките ювелирни 
рисунки, затворени в стъкла, за да не 
излетят. На пода са керамиките – пред-
ставителна извадка. Открояват се чер-
ните „Шити“ и инсталацията „Сърца“. 
Цялата Моника Попова е тук. Най-уди-
вителното качество на артистичните 
ù проявления независимо от големината, 
формата и материала е тяхната универ-
салност на въздействие. Изключително 
лични с теми и сюжети „директно от 
живота“, тези пластични откровения 
докосват и очароват всички – от де-
тето до философа. Докосват нежно, но 
поразяват дълбинно. 
Най-въздействащият агент е директ-
ното и честно рисуване, така харак-
терно за художничката. Рисунката е 
изразното средство, което определя 
посоката, същността и универсалност-
та на творчеството ù. Свободни от 
преднамерена претенциозност, твор-
бите на Моника Попова не дистанцират, 
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а напротив – привличат и омагьосват 
зрителя. Вкарват го в играта. Въпреки 
че авторката сравнително бързо нами-
ра своя личен печат в изкуството, не 
се оставя на рутината и не спира да се 
учи от опита – своя и на другите. Тази 
изложба показва търсенията и влия-
нията, както и нейното изумително 
умение да персонифицира целия поток 
от информация, въздействия и случай-
ности и да го влее в мощната река на 
творчеството си. От детската рисун-
ка се учи да е свободна, открита и ведра 
дори когато е тъжна. От йероглифите 
– да синтезира смисъл и енергия в гра-
фични образи. От керамиката – да мис- 
ли в цялост. От съвременното изкуство 
– да представя идеи. От уличното изку-

ство на графитите – да бъде категорич-
на, грапава и ударна. От комикса – да раз-
казва истории с продължение. Един много 
особен наратив – симбиоза от знаци и 
разкази, от традиции и съвременност, 
от култура и субкултура и „случвания 
тук и сега“. Историите биват външни 
и вътрешни. Всеки експонат си има свой 
локален свят, свой разказ, свое основа-
ние и същевременно е неделима част от 
лабиринта, по който се движи голямата 
история. Личната митология на худож-
ничката смело стъпва върху задълбоче-
ното познаване на древноегипетската 
култура, върху любопитството ù към 
всички световни митологии и страст-
ното ù участие в мистериите на живо-
та – любов, майчинство, смърт. 

Моника Попова / От изложбата
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Авторското присъствие на Моника По-
пова в културния контекст е остро ха-
рактерно и запомнящо се, защото стър-
чи самотно, встрани от дефинициите. 
Не се побира в рафт, нито в секция. Не-
приложимо е да се определи и по признак 
на материала. Завършила е керамика, но 
не е точно керамик, или по-скоро не е само 
керамик, въпреки че вече има своя школа 
като създател на ателие по керамика в 
НБУ. Не покрива и представата за живо-
писец, който рисува картини на статив, 
защото тя работи своите платна на 
пода – на колене пред изкуството. Не е 
график, въпреки че владее графичната 
рисунка. Не е текстилец, макар че шие. 
Не е и скулптор, въпреки че борави с три-
измерната форма в пространството и 
плоскостта. Тя прави инсталации и така 
се оказва най-близо до формулировката 
„автор на съвременно изкуство“, но не 
принадлежи към никой от кръговете, 
които се борят за този парцел в изкус- 
твото. И сам авторът е автор. 
Самата Моника Попова определя себе си с 
една дума – рисувач.
Наистина не е важно как ще назовем 
творбите ù – дали са монументални ри-
сунки, или пък влизат в разширенията 

на живописта. По-важното е, че въз-
действат по своя си специален начин. 
Тяхното дълбинно въздействие се дължи 
на мощната, почти ритуално овладяна 
композиция, особено в последните ù ра-
боти. Авторката, толкова спонтанна 
по природа, не е експресионист, защото 
подобно на диригент на оратория умее 
да се отстрани достатъчно от пър-
вичната съзидателна емоция и съвсем 
рационално и дисциплинирано да органи-
зира компонентите на творбата, до по-
следната ù нота. Включвайки понякога и 
„случайния поход на един охлюв, оставил 
следа върху платното“, тя вещо завихря 
и контролирано ускорява емоционалната 
енергия, докато изкристализират идеи-
те – четливи и ясни като йероглифи. 
Изложбата „Вакуум“ ни дава възможност 
да проследим този вълнуващ процес през 
времето. Как визуалните идеи се наслаг- 
ват, сливат и се превръщат в метод. 
Как изграждат цялостния пластичен и 
философски строй – Модусът Моника. 
„След изложбата всичкото това отива 
в склада. Завинаги! Ще нарисувам нови!“ 
М. П.

Мария Ландова

Моника Попова / От проект „Летни рисунки“Моника Попова / От проект „Летни рисунки“
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ОТВЪД ХОРИЗОНТА.
ИЗЛОЖБА ГЕОМЕТРИЧНО 
ИЗКУСТВО
23 февруари– 9 март 2021
Галерия „Доза“, София

Първата колаборация между галерия 
„Доза“ и сдружение 'нонсофия' предста-
вя изложбата към дебютното издание 
на националния форум за геометрично 
изкуство „Отвъд хоризонта“, гостувал 
на ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна и НХА 
– филиал Бургас през 2020. Експозиция-
та поставя на фокус работата на не-
колцина автори и техните търсения в 
полето на геометричната абстракция. 
Общото помежду им е фактът, че макар 
и от различни поколения и разпознавае-
мост, всички те са родени или отрасна-
ли край морския хоризонт. Както става 
ясно от заглавието, изложбата изслед-
ва когнитивното въздействие на тази 
метафизична величина върху въображе-
нието на авторите, или казано по друг 
начин, върху тяхното концептуално 
мислене. 

Следвайки интуитивния си стремеж 
към редукция в своя творчески израз, 
който използва средствата на живопис- 
та, графиката, рисунката, текстила, 
керамиката и фотографията, участни-
ците дискутират някои непопулярни 
за българската художествена тради-
ция естетически категории. На преден 
план излизат понятията конкретно, 
безпредметно, оптично и абстракт-
но-експресивно, присъстващи в терми-
нологията, характерна за авангарда на 
развитите общества в Европа и оста-
налата част от демократичния свят. 
Основен мотив за осъществяването 
на изложбата е провеждането на об-
разователни ателиета с деца във въз-
растовата група между 5 и 11 години. В 
рамките на проекта са предвидени ня-
колко на брой отворени работилници, в 
които децата ще опознаят и приложат 
в работата си принципите на геомет-
ричното изкуство. В занятията ще се 
наблегне и на теорията на цветовете, 
разнообразието в техниките, предста-
вени в експозицията, умението децата 
да изразяват позиция и да я аргументи-
рат, да се отнасят уважително помеж-
ду си и т.н. 
Кураторският проект е дело на Георги 
Димитров, който включва творби на 
Борис Далчев, Виктор Влаеску, Георги 
Георгиев, Георги Димитров, Георги Яна-
киев, Камен Калев и Стойко Даскалов, 
осъществен в партньорство с Нацио-
налната художествена академия, Общи-
на Бургас, ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна, 
Община Варна, фондация „Георги“, „Джей 
Енд Джей Кансалтингс“ и програма 
„Творчески инициативи“ на Национален 
фонд „Култура“.

Галерия „Доза“  

От изложбата
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КАМЪК В БЛАТОТО.
ИЗЛОЖБАТА НА ЮЛИЯН ТАБАКОВ 
„ПОРТРЕТ НА УМИРАЩ ТИТАН“ 
5 – 18 март 2021
галерия „Райко Алексиев“ – СБХ, София

Проектът е осъществен с финансовата 
подкрепа на Министерството на култу-
рата, с подкрепата на СБХ и Столичен 
куклен театър.

Разтърсваща картина на умиращата по 
наша вина природа ни показва визуалният 
артист Юлиян Табаков в най-силната си 
изложба досега. Столичната галерия „Рай-
ко Алексиев“ е неузнаваема и сякаш още 
по-голяма след неговата намеса. За този 
проект авторът е мобилизирал всички-
те си таланти – на сценограф, художник, 
фотограф, режисьор, а за изпълнението е 
добавил и майсторството си на много-
функционален сценичен работник, за да 
ни потопи напълно в един зловещо-кра-
сив свят. Първата част на изложбата ни 
пренася в две взаимно свързани стаи, раз-
положени една срещу друга – обиталища 
на колекционер на ловни трофеи. Малка 
„гора“ от черепи на убити животни с 
красиви рога, между които има и няколко 
човешки черепа, а срещу тази колекция, 

в позиция за съзерцание, е креслото на 
ловеца, покрито с животинска кожа и не-
наситно заобиколено с още недовършени 
трофеи. То обаче не е само място, откъ-
дето можем да се „полюбуваме“ на колек-
цията. Тук е и пушката на ловеца, насоче-
на точно към сърцето на всеки, застанал 
на обозначено на пода място в близост до 
трофеите. Юлиян Табаков предоставя на 
посетителите възможността да изби-
рат ролите си – ловец или плячка, и да ги 
разменят, за да усетят разликата. 
Темата за „използването на околната 
среда за собствени нужди“, както се из-
разява Юлиян, го занимава отдавна. Още 
дипломната му работа в ENS des Beaux-
Arts в Париж е посветена на историята 
на включването на части от животни в 
облеклото. „Не е това посоката, в коя-
то трябва да се движим – казва Юлиян 
Табаков. – Човекът убива животни за 
удоволствие, не заради истинска нужда. 
Отива в резервата и ги цели от кило-
метри, без никакъв риск, и все пак те са 
по-силни от него. Не разбираме, че всяко 
нещо, което ограбваме около себе си, го 
вземаме от самите нас. Остава празно-
та, която трябва да се запълва, все по-
големи дупки...“ Тази част на изложбата 
е и коментар на образа на мъжа, който 
циркулира в обществото – силен, ловец, 
„властелин на природата“, както се каз-
ваше някога.
Другата част на изложбата, в дълбочина-
та на залата, е отделена със завеса, зад 
която две от боядисаните в черно стени 
на галерията са почти изцяло покрити с 
огромни фотографии на опожарена гора, 
сякаш димът от пожара се стеле наоколо. 
Три обелиска се издигат в празното прос-
транство като силует на далечен мега-
полис, противопоставяйки се с безразли-
чието си и геометричните си форми на 
образа на страдащата природа. Откри-
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ването на изложбата беше мултимедиен 
спектакъл, режисиран от Юлиян Табаков 
до най-малката подробност. В началото 
публиката не беше допускана зад завеса-
та, а преди да премине „прага“, всеки по-
лучи листче с част от текста на арията 
на умиращата Дидона от операта „Ди-
дона и Еней“ на Хенри Пърсел. Нежните 
ѝ сърцераздирателни звуци прозвучаха 
в мрака на вътрешното пространство, 
докато няколко ниско поставени прожек-
тора изваждаха от тъмнината силуети-
те на мъртвите дървета, смесени със 
сенките на посетителите. В този рядък 
момент благодарение на единството на 
текст, звук и образ публиката усещаше 
и съпреживяваше тъгата на „умиращия 
титан“.
Снимките на горящата гора са направени 
от Юлиян отдавна, по време на големия 
пожар в резервата Бистришко бранище 

на Витоша. „Тези снимки ме глождят от 
2012. Първо видях пожара като пушек в 
небето от влака, с който пътувах към 
София. Беше началото на юли, празнувах 
рождения си ден на вилата ни в Бистрица 
и оттам през нощта видях и огньове-
те. На другия ден се качих в планината с 
фотоапарата. Беше много странно – на 
дневна светлина огънят не се вижда, мо-
жеш да влезеш в него, без да разбереш, 
докато не пламнеш и ти. Наоколо нямаше 
никого, само веднъж прелетя хеликоптер 
и ме заля с вода. Тогава направих тези 
снимки и те чакаха да им дойде времето. 
Добре че Министерството на културата 
обяви за пръв път миналата година от-
ворена сесия за проекти в областта на 
визуалните изкуства. Тогава разработих 
този проект и спечелих финансиране, за 
да го осъществя. Много се надявам тези 
сесии да се провеждат редовно занапред 
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– казва Юлиян. – Първоначалният ми про-
ект включваше и други елементи, но ги 
редуцирах, за да не запълвам прекалено 
пространството на галерията и да раз-
пилявам вниманието – уточнява Юлиян 
Табаков. – Изложбата е замислена като 
цялостно преживяване, което да ни от-
късне от всекидневния хаос и неспособ-
ността ни да се концентрираме върху 
важните неща. Боли ме от това, което 
се прави в България. Ние сме неандертал-
ци, всичко опустошаваме, не си заслужа-
ваме територията. Използваме света 
безогледно, без да мислим, че не е неиз-
черпаем. И за съжаление сметката ще се 
плаща от децата.“ 
В началото на изложбата има текст 
от Мария Василева, която казва много 
с малко думи: „Пожарището е място на 
паметта. Между живото и мъртвото. 
Между миналото и сегашното. Символ на 
следите, които оставяме. Тлеещото ог-
нище е портрет на самите нас в опита 
да оцелеем сред руините, останали от 
собствените ни действия.“ 
Изложбата на Юлиян Табаков е камък в 
блатото на нашето безхаберие, където 
даже мисълта за умиращата природа се е 
банализирала и притъпила. И само поня-

кога новини като тези за разравянето на 
дюни, за да не пречат на нечия гледка, или 
за изсичането на цяла овощна градина за-
ради съседски спор ни хващат за гърлото 
и показват степента на пораженията в 
душите ни. 

Цветана Шипкова

ЧЕРВЕНАТА ТОЧКА

Първият е
да не принадлежиш към племето на 
ловците.
Вторият – 
да не принадлежиш към ловците на 
племето.

Така пише по повод на късмета голямата 
поетеса Екатерина Йосифова.

***
Видях „Портрет на умиращ титан“ два 
пъти.

На откриването. Тогава инсталацията 
на Юлиян Табаков беше под звуковия са-
ван на „Дидона и Еней“ от Пърсел. Сен-
ките на посетителите се вграждаха в 
двете огромни фотографии на опожаре-
ни гори. Беше почти пълен мрак. Малката 
ми дъщеря питаше дали животинските и 
човешките черепи са истински. Пробва-
хме да я излъжем. 

Няколко дни по-късно. По обед. Ярка 
светлина от оберлихта. В т.ч. черве-
ната точка от снайпера, поставен пред 
заметнатото с кожа кресло. Дъщеря ми 
застана така, че прицелът да бъде точ-
но в сърцето ù. Нямаше музика, чуваше 
се само дишането ни. Нямаше я светска-
та върхушка от откриването.
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В друг ден. За броени часове научих за 
смъртта на трима души. Един познат. 
После един приятел. И на финала един 
безкрайно близък човек.
И тогава съзнанието ми извика трите 
празни постамента, с различна височина, 
поставени в центъра на галерията. 

***
Интерпретацията на бруталната твор-
ба на Юли мина през три етапа: първо 
видях нейните предимно, ако щете, пла-
катни, екологични измерения: опусто-
шаването на природата от човешката 
намеса; после видях опразнените поста-
менти, от които отсъстваха Другите; 
на финала видях как на тези постаменти 
са моите, току-що починали хора…

***
Юлиян Табаков говореше право на мен. 
Вместо мен. По-добре от мен. За смърт- 

та на природата. За смъртта на човека. 
И за моята смърт. През главата ми, като 
бастуни, профучаха много стихове. Само 
те вече ме удържат изправен.

Всъщност Катя Йосифова много отдав-
на, без да подозира, е рецензирала тази 
изложба, в стихотворението си „Вечер: 
младите ловци“:
 
Тръгват на групички.
Липсва им увереност.
Липсва им търпение.
Възпитание им липсва.
Ще отстрелват ненужен дивеч.
На сутринта ще се чудят какво да го 
правят.

***
Какво да правим, Юли?

Марин Бодаков 
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МАРИЯ И НЕЙНАТА ПЕРСПЕКТИВА
4 – 31 март 2021
СБХ – „Шипка“ 6, 2 етаж

Преди много години в ателието в Нацио-
налната художествена академия дойде и 
Мария Райчева. Сред един интересен и 
силен випуск тя почти веднага напра-
ви впечатление. Беше (и е) дребничко 
момиче, но със забележителна енергия, 
воля и целенасоченост. Работеше така, 
както трябва – като човек, който цени 
всяка минута. Тиха и задълбочена. Помня 
някои от етюдите ù – мощни, цялост-
ни, плътни като тон и мазка. Не закъс-
няваше (или аз не съм го забелязала), не 
отсъстваше, движеше се упорито и це-
ленасочено към това, в което вярваше 
или искаше да достигне. Борец по душа!
Сега, след доста изминало оттогава 
време и след десетки самостоятелни 
изложби, Мария продължава да се бори. 
За нея каузите са важни, много важни! 
Цялата експозиция на „Шипка“ 6, носеща 

двусмисленото заглавие „Еко тур“, е из-
раз на същата тази непримиримост и 
желание за осъзнаване на важните неща, 
които тя носи от малка в себе си, които 
назряват и се оформят постепенно, но 
неотклонно и сега намират своя пълен 
пластически изказ и съвършено ясно 
послание.
Съществуващата на места лека илюс- 
тративност и декларативност са, мис- 
ля, търсен начин да достигне идеята ù 
възможно най-директно до нас. Без зао-
бикалки и без компромиси.
Мария е намерила оня деликатен баланс 
между апокалиптичното, гротескното 
и визуално привличащото, без никъде да 
наруши мярката. Пристрастеността ù 
към яркия цвят не е попречила да навлезе 
в заобикалящата ни дисонансна дейст-
вителност, даже засилва чувството за 
абсурдност. Странно е как един искрящ 
в цветовете на дъгата боклук може да 
създаде толкова мрачно, даже злокоб-
но чувство и да говори толкова много 
за евтината ни действителност и за 
оня фалшив пластмасов похлупак, който 
създава илюзорно чувство за благоден-
ствие. В някои от платната на худож-
ничката има парадоксалност, която 
обаче води към традиционните ценнос-
ти. Съществува опасност, вървейки по 
линия на морала и критиката на съвре-
мието, да изместим фокуса от чисто 
живописните или по-общо казано кар-
тинни проблеми към дидактически раз-
съждения върху бита ни и екологията. 
Спасението е, че тук, при Мария, имаме 
силна хуманна идея, защитена точно 
толкова силно чрез живописта. Рискът 
да се подхлъзнем по анализ върху теза-
та съществува, но само ако нямаме очи 
да видим начина, по който е интерпре-
тирана. Още повече че в експозицията 
са намерили място и някои чисти като 
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жанр пейзажи, които отново са нато-
варени със смисъл извън формалния. Те 
са несантиментални, много силно екс-
пресивни, сгъстени като материя и 
тоналност – някакви човешки убежища 
без хора, много различни от пейзажите, 
които тя показва напоследък.

Има художници хедонисти, има такива, 
които се занимават само с формата или 
цвета, има херметични натури, има 
такива, които съзнателно или несъз-
нателно бягат от действителността, 
има всякакви и слава богу!
Но има и други – социални художници, 
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които не се задоволяват с решаването 
само на естетически проблеми, а смя-
тат за важно да бръкнат в раните на 
болното ни общество и го правят, все-
ки по свой начин. В картините на Мария 
няма голословни апели и скучни нраво- 
учения, а послания, защото тя просто е 
силен и чувствителен художник. Визуал-
ната ù култура я възпира от плакатни 
внушения и тя успява да създаде лична, 
тревожна атмосфера като поле за раз-
съждения.
Има една изключително силна за мен 
картина, наречена „Разходка по реката“ 
– драматична и навяваща асоциации с 
реката Стикс, водеща към зловещи мес-
та… В това платно, струва ми се, Мария 
е постигнала в най-голяма степен усе-
щането за безнадеждност и внушения 
за катастрофа.
Ненапразно заглавията на произведени-
ята са умишлено объркващи. Даже в тях 
художничката се бори срещу стандарт-
ното възприемане на думи и изрази като 
„еко“, „разходка“, „пролетен вятър“, 
„ваканция“, „еволюция“, „Нова година“ 
и т.н., които обичайно възприемаме 
оптимистично и които без визуалния 
код биха звучали приспивно и успокоя-
ващо. Внушението обаче е противо-
положно на заложеното в думите. Тази 
двойственост е важна, защото е част 
от света ни изобщо, от симулирането 
на усещане за задоволеност и фалша на 
обещанията, че хубавото предстои. Та-
кава противоречивост между вербално 
и визуално се явява основна и в самите 
картини, но вече без думите. Ярките, 
искрящи и сурови понякога цветове не 
създават ведро и приповдигнато чув-
ство. Хармоничните тоналности не 
водят до нирвана. Крехките детски 
фигурки не се асоциират с надежда и 
оптимизъм. Играчките са само наужким 

весели и лъскави, синьото е привидно 
чиста вода, монохромната въздушна 
пелена не е като сцена от романтичен 
филм, перспективата на черните дъне-
ри е просто тъжна метафора и в ника-
къв случай път към светлината и т.н., 
и т.н.
Самата аз започвам да се въртя в ома-
гьосания кръг от послания, които Мария 
ни е подготвила. Хем искам да изляза от 
него, хем пък потъвам все по-навът- 
ре… Искам да мога да погледна някак 
отстрани, като обикновен съзерцател 
на обикновена изложба към картините 
ù, но тя е заложила капан, от който не 
можеш лесно да се измъкнеш. Твърде са 
сраснати идеята и образът, не подле-
жат на разделяне изобщо.
Сериозността на такова начинание е 
впечатляваща! А поетата отговор-
ност е огромна. Аз стоя доста далеч от 
подобен вид изкуство, но съм респекти-
рана и всъщност благодарна, че има ху-
дожници като Мария! Необходимостта 
от непрестанно отстояване на пози-
ции нараства с всеки изминал ден.
Картините от тази изложба не са за 
консумация. Не са за украса. Не са лесни и 
не са красиви в обичайния смисъл на ду-
мата. Не са и неща, които подминаваш с 
безразличие. Не са направени между дру-
гото. Те са онова, което Мария не може 
да не нарисува!
Възможно е на някого да се стори леко 
преиграна темата с екологията напри-
мер, но, повярвайте ми, Мария Райчева 
изобщо не е Грета Тунберг! Тя е рефлек-
тивен, изключително силен художник, 
решил да бъде честен, независимо от 
реакциите на публиката.

Десислава Минчева
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ОТ ГРАДИНИТЕ НА ИМПЕРАТОРА.
ИЗЛОЖБА НА АНДРЕЙ ЯНЕВ
16 февруари – 12 март 2021
галерия „Контраст“, София

През 2019 Андрей Янев участва в Осмото 
биенале на изкуството в Пекин с карти-
ната „От един прозорец“, смайваща за 
акварелната техника със своите разме-
ри (140 х 125 см) дори за китайците. За 
нашите любители на изкуството обаче, 
които познават естетските акваре-
ли на художника, уловили тишината на 
времето, от изложбите му, посветени 
на Света гора, недостижимия хоризонт 
и морето, този избор не е случаен.
През месец февруари 2020, в разгара на 
коронавирусната епидемия в Китай, Ан-
дрей Янев получава отново покана от 
организаторите и екипа на биеналето 
за участие в интернет-конкурс-излож-
ба с впечатляващото заглавие „Любов- 
та може да победи вирус“.
Какво е отнесъл Андрей при посещение-
то си в Китай през 2019 от градините 

на императора в Забранения град и се-
верните езера, за да направи серията 
акварели, посветени на Китай, и специ-
ално забележителната творба „Влюбе-
ни лотоси“? Картината, която ще ви-
дим за първи път в изложбата в галерия 
„Контраст“, е избрана от 240 участни-
ци от цял свят след прецизна селекция 
от кураторския екип измежду 36 твор-
би, отразяващи най-добре темата. 
Защо това крехко, цъфтящо за кратко 
време цвете – лотосът, е акцентът в 
изложбата при многообразието от цве-
тя в Градините на императора?
Както е добре известно, в Китай още 
до разпространението на будизма ло-
тосът се е възприемал като свещено 
растение. От цветовете му се раждат 
боговете и изключителните хора на 
света. То се е свързвало със съзидател-
ната сила, с мястото, където се създава 
животът. И оттук – с плодородието, 
безсмъртието, възкресението за вечен 
живот и духовна чистота. Появата на 
лотоса се е считала и като предвестие 
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за рождеството на Буда, тоест на Бла-
говещението. И не само това – в изкус- 
твото на Изтока, в западното небе, 
символизиращо Рая, е имало езеро, къ-
дето растели лотосите, като всеки от 
тях се е съотнасял с душата на умрелия.
В будизма с появата на лотоса се свърз-
ва и началото на новата космическа 
ера. Какво иска да ни каже Андрей Янев 
с тази изложба в травматичното вре-
ме, в което живеем днес? В картините 
му наред с лилиите, жасмина и ружата 
се акцентира именно върху лотоса. И 
не само това. Акварелите му, облени в 
светоносни цветове, напомнят за еги-
петската космогония, при която лъчи-
те на слънцето, осветило земята, пре-
бивавала преди това в мрак, излизат от 
разцъфналия лотосов цвят? Дали худож-
никът не ни напомня за крехкостта на 
човешкия път, подобен на лотоса?
Каквито и мисли и инвенции да са поро-
дили тези картини – изящни, съзерца-
телни, облени в светлина, те са като 
съживителен въздух, който може да ни 
помогне да уловим краткотрайния миг, 
в който на хората се разкрива Истина-
та за живота, защото е толкова лесно 
да изпуснем мига, в който „Любовта по-
беждава вируса…“

Аксиния Джурова
куратор на изложбата

(Изложбата на Андрей Янев 
беше отразена от китайската 
информационна агенция СИНХУА.)

ЗОНИ НА КОНТАКТ.
СВЕТА АНАСТАСИЯ
5 – 25 февруари 2021
СБХ – „Шипка“ 6, 1B

На 5 февруари 2021 преподаватели и 
студенти от специалност „Плакат и 
визуална комуникация“ към НХА откри-
ха изложба с проектните разработки за 
цялостна система за визуална комуника-
ция, рекламни материали и сувенири на 
Туристически комплекс „Света Анаста-
сия“ – единственият обитаем остров в 
България с богата история и интересни 
природни, архитектурни и етнографски 
забележителности: музей, лекарна, църк-
ва, пристанище, фар, ресторант, къща 
за гости, конферентна зала. 
В рамките на проекта „Зони на контакт“ 
на фондация „Поддържане на изкуството 
в България“ към СБХ, реализиран с финан-
совата покрепа на програма „Дебюти“ на 
Национален фонд „Култура“, младите ди-
зайнери работиха под ръководството на 
преподавателите в катедра „Плакат и 
визуална комуникация“ проф. д-р Кристи-
на Борисова, проф. д-р Николай Младенов 
като участници в проекта и гл. ас. д-р 
Георги Павлов. 
„... Нашите студенти не за първи път 
проектират реални задачи, участвали са 
и в много конкурси за изработка на лога, 
плакати и др., но всичко това за тях е 
било далеч по-лесно за осмисляне и овла-
дяване. А задачите в този проект не бяха 
никак прости и основната трудност при 
реализацията му се състоеше в екип-
ността, която, макар да прилагаме поня-
кога в обучението, в този случай беше в 
реална среда и с повече участници. Раз-
работването на цялостна система за 
визуална комуникация, рекламни печатни 
материали и сувенири на туристиче-
ския комплекс бе далеч по-мащабно от 
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поставяните до този момент предиз-
викателства. Отговорността, която 
участниците осъзнато поеха, също може 
да се причисли към плавния преход от 
учебна мотивация за лични постижения 
към отговорност пред колеги, клиенти 
и институции. Благодарение на ентуси-
азма, а и на отличната художествена и 
техническа подготовка на студентите, 
подпомагани както с конкретна идейна и 
графична работа, така и с напътствия 
от проф. д-р Борисова, проектът беше 
реализиран на отлично ниво…“ , споде-
ля проф. Николай Младенов. А проф. д-р 
Кристина Борисова допълва: „… От са-
мото начало на проекта се очертаха ня-
колко провокативни задачи в план „твор-
чески идеи“, имащи за цел да обновят 
визуалната идентичност на острова и 
да изтъкнат неговите уникални преиму-
щества като туристическа дестинация. 
С помощта на различни изразни средства 
и похвати трябваше да се пресъздаде 

неповторимата атмосфера на мястото, 
да се обединят в едно неговата история, 
бит, настроение и реалност. Малката, 
откъсната от сушата територия, е 
всъщност изумителна симбиоза от мно-
жество фактори и условия, обуславяща 
възможността да се случи това неверо-
ятно преживяване.“ 
Процесът на реализация, участието в 
творческата резиденция и впечатлени-
ята на участниците проф. д-р Кристина 
Борисова, проф. д-р Николай Младенов, 
Албена Михайлова (докторант) и студен-
тите Никол Дечева, Мира Турлакова, Ва-
лентин Щинков, Здравко Сираков могат 
да бъдат видени в издадения електронен 
каталог в сайта на СБХ – sbhart.com.
През 2021 предстои да се осъществи 
поредното издание на проекта „Зони на 
контакт. Брацигово“ на фондация „ПИБ“ 
с участие на студенти от специално-
стите „Керамика“ и „Метал“ в НХА, от-
ново финансиран от НФК „Култура“. 

Зони на контакт – откриване
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА 
НА ХРИСТО НИКОЛОВ
5 – 24 януари 2021
галерия „Капана“, Пловдив

На 75 години Христо Николов рисува 
като влюбен в живописта студент, 
дарил цялата си емоционална палитра 
и огнедишащия си художествен усет на 
изобразителното изкуство. В небезиз-
вестната с богата история и традиции 
пловдивска галерия „Капана“ той е под-
редил своята изложба с ретроспекти-
вен характер „Импресии и импровиза-
ции“. Ето как охарактеризират негови 
колеги поредната му значителна проява 
на авансцената на пловдивската живо-
писна школа: „С ярката си и запомняща 
се живопис Христо Николов има запазе-
но място в развитието на българското 
изкуство… Неслучайно 75-годишният 
творец е носител на наградата за жи-
вопис на Дружеството на пловдивски-
те художници, на наградата на Кмета 
на Общината и поздравителен адрес 
от областния управител. Сам авторът 
споделя: „Тази изложба е сбор от аб-
страктни и по-малко абстрактни кар-
тини, родеещи се с реалното. На пръв 
поглед двете са диаметрално проти-
воположни, но те взаимно се допълват. 
Нали все пак иреалното е претворено 
реално. Изкуство, което не съдържа в 
себе си потенциал за развитие, е обре-
чено на забвение. Започнах творческия 
си път с фигурални композиции. След 
това ме завладяха пейзажът и натюр-
мортът. Те ми дадоха изключителна 
свобода да решавам цветови и пласти-
чески проблеми, които по естествен 
път ме доведоха до абстрактното… с 
нов, много по-свободен живописен език, 
даващ ми възможност да изразя чув-
ствата, вълненията и всичко останало, 

предизвикано в моето съзнание…“
Абстрактното изкуство при Хрис-
то Николов изразява интелектуално-
чувствени понятия – представите 
за движение, динамика, порив, разруха, 
крушение и съзидание, за множестве-
ност и безкрайност, за ентропия и все-
лена, за хуманизация и дехуманизация – с 
други думи, безбрежните идеограми на 
космичното и човешкото. При подобни 
картини, изтъкани от преки алюзии и 
ритуалистика, образността за възпри-
емащия не е в посока на разнищване на 
фабулата и демистификация на сюжета, 
а обратно – към придаване на магически 
значения и опоетизиране на нещата, 
към търсене на далечни приближения, 
полуизговорени или премълчани истини. 
Ето едно емблематично за художника 
платно: безбрежен хоризонт и земя, 
„въглен и водовъртеж“, разумен духо-
вен баланс и избухващ природен импулс 
като единно изваяние в центъра на 
композицията, потопена в стоплен от 
хромжълто, кармин и оксидно зелено 
виолет… Поредица от платна, създа-
дени от противоборството на „твърд 
и ефир“, имат сложна оркестровка от 
мазките-звуци на цял симфоничен ор-
кестър. Тъй крехки, но същевременно 
пределно балансирани са други пейзажни 
експромпти, рисувани с финес, ностал-
гия и нега, съчетаващи на пръв поглед 
несъвместими понятия – „сън наяве и 
зрящо око в непробудата“ – в пиршес- 
тво от незнайни багри във вълнуваща 
симфония в цинобър и виолет, с избух-
ващи слънца, луни, метежни спирали и 
въртопи… В следващата семантична 
редица от платна палитрата прелива 
от портокалово и лимоненожълто към 
багрите на залеза; светлинно лъчение 
в центъра на композицията премахва 
вкуса на обжареност и прегорялост, 
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техния сомнамбулизъм, чувството за 
скорошната гибел на всичко ефимерно, 
страстно и неспокойно, застрашаващо 
целостта на духа… Всяка частица от 
живописното платно е пронизана от 
този багрено-звуков синтез, ала без 
претрупаност на детайлите и задуша-
ващата бъбривост на формите и цве-
товете – в една паралелна на битието 
многогласна вселена.
Да стоиш в горящия епицентър на из-
куството, в превъплъщенията на илю-
зията и мечтата в една автентична 

художествена реалност, сред сизифови-
те мъки на сътворението, е истински 
творчески подвиг. Това е въпрос на духо-
вен ракурс, на съзнателно и свободно из-
бран зрителен ъгъл – с поглед отвътре, 
откъм живеца и неподправения аромат 
на нещата, с болката от творческата 
изнемога, водеща до прозрение и озаре-
ние – погледът на Христо Николов.

Алена Ликова
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УВАЖЕНИЕ. ПРИЗНАНИЕ. ПОЧИТ.
ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА 
ПРОФ. Д-Р ИВАН ГАЗДОВ
 

От 2 ноември 1945 година до днес са изми-
нали 27 395 дни. Толкова са дните, които 
Иван Газдов е проживял досега с активно 
мислене и противоречиви чувства в кос-
моса на изкуството и друмищата на жи-
вота. Толкова са дните на неговата не-
престанна, нестихваща, кипяща твор-
ческа енергия. Иван Газдов! – наричам го 
без званията, степените и титлите, 
които заслужено е получил, не само за-
щото в ранните, пълноценни творчес- 
ки години не ги е притежавал и не е бил 
кавалер на всички възможни почести и 
награди, но и защото сега, когато ги има, 
всички те, взети заедно, ни най-малко не 
покриват мащабите на неговата научна 
дейност, неизчерпаема евристичност и 
художествена съзидателност. Все пак 
слагам пред името му професор, какъвто 

той е за неизброимите си ученици, пос- 
ледователи, съмишленици… 
Сега според календара заедно с високос-
ните години проф. Газдов трябва да е на 
седемдесет и пет… Но тази астрономи-
ческа мярка не може да измери количес- 
твото на неговите мисли и чувства-
та, съмнения и колебания, радости и 
възторзи, както и размера на негови-
те интелектуални усилия в живота и 
изкуството. Не могат да претеглят 
тежестта на огорченията и светлина-
та на надеждите, находките му в изоб-
разителната ни култура и триумфал-
ните им успехи! Дори и най-кратката 
биография на проф. Газдов със своя обем 
и качество на научния му и творчески 
актив може да парализира и най-амбици-
озното съзнание.
Проф. Иван Газдов е български художник, 
но географските координати далеч не 
са границата на неговото теоретич-
но мислене и художествени открития. 
Ашладисана графикатура в Париж вече 
е обогатила европейското изкуство, а 
задокеанските „приключения“ на „Два-
ма в Алабама“ не е художествена измис-
лица. 
Проф. Газдов е неуморен дългогодишен 
педагог със собствена методика, която 
може да бъде наречена и стил. Негови-
те възпитаници не се мерят с брой, а с 
поколения. Освен отдаденост на приз-
ванието учител той намери своята 
компания и сред колосите в българско-
то изкуство, които са били ректори 
на Художествената академия. Той ще 
ви погледне отговорно, но приветливо 
от фотографията сред поредицата на 
техните портрети в тържествено-
то преддверие на нашата Алма матер. 
Каквото и да получи проф. Иван Газдов в 
отплата за своя смислен труд и живот, 
то винаги ще е недостатъчно. Затова 
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Иван Газдов / Графикатура.  
Цикъл „Нещо е излишно – нещо не достига“ 2
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уважението към личността, признание-
то на художника, почитта към педагога 
са онези непреходни константи, които 
ще осигурят бъдещето и безсмъртието 
на очаквани и неочаквани, нови естети-
чески вълнения на твореца и неговата 

многобройна публика.
На проф. Газдов трудно може да се поже-
лае нещо. Той има всичко. 
Така че: „На многая лета!“

Стоян Дечев

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Иван Газдов  
Графикатура. Цикъл „Нещо е излишно – нещо не достига“ 1
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ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА 
ИЗЛОЖБА НА БОРИСЛАВА 
ЗАХАРИЕВА
5 март – 5 април 2021 
ХГ „Димитър Добрович“, Сливен, 
обект „Узунова къща“

Борислава Захариева е добре познато име 
на сливенската културна общественост. 
Причините за това се коренят в талан-
та на младата дама, нейната активност 
в различни направления, както и безспор-
на харизма. Затова първата ù самостоя-
телна изложба е едно очаквано и прелю-
бопитно събитие от културния календар 
на града. И както повелява традицията в 
такива случаи, ще маркирам най-важните 
точки в нейната творческа биография в 

опит да очертая артистичния ù профил.
Борислава Захариева е родена през 1989 
в град Дупница, но съдбата ù се оказва 
силно свързана с нашия град. Именно тук 
прави първите си стъпки в необятния 
свят на изкуството, усвоява тънкости-
те на иконописта, живописта и рисун-
ката в Национална художествена гим-
назия „Димитър Добрович“. Продължава 
образованието си в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарaфов“, изучавайки сценичен и екранен 
дизайн, а по-късно и сценография в На-
ционалната художествена академия. 
В изложбата Борислава Захариева пред-
ставя близо петдесет произведения – 
живопис и рисунки, създадени през пос- 
ледните осем години. Жанровият об-
хват е широк – пейзажи, фигурални ком-
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позиции, голи тела и портрети. Идейно 
ядро на експозицията е серията творби, 
пресъздаващи различни дървесни видове. 
Темата за многообразието в тази група 
от растителния свят и възможните 
аналогии със сложния и многолик човеш-
ки характер занимава авторката през 
последните няколко години. В творби-
те ù гледащият ще открие един нов, 
поетизиран свят на индивидуалности, 
въплътени в различни дървесни видове. 
Някои ще му се сторят приветливи, дру-
ги – плашещи; ще му напомнят за кон-
кретни хора или случки. В експозицията 
са включени серия сценографски проек-
ти, стилизирани и линеарно представе-
ни голи тела, повлияни от творчество-
то на ранните европейски модернисти, 
както и най-ранните произведения на 
художничката, които са с абстрактен 
характер. 
Направената от Борислава Захариева и 
екипа на галерията селекция от карти-
ни в първата ù самостоятелна изложба 
проследява творческото развитие на 
младата художничка от завършване на 
академията досега. Изминалите години 
са променили драстично нейната пали-
тра (цветовете са станали по-сурови, 
а използваните гами – далеч по-конт-
растни), темите са анализирани задъл-
бочено и са представяни от различни 
гледни точки, а уклонът към абстракция 
е загърбен напълно.
Бих искала да пожелая на авторката да 
преодолее присъщата си скромност, за 
да заявява себе си в творчески план все 
по-категорично и по-често самостоя-
телно, защото, както е видно, е напи-
пала правилната посока. Нека не допуска 
тази добродетел да се превърне в пречка 
за професионалното ù развитие! 

Каролин Капитанова

СВОБОДНО ПРЕЛИТАЩИ ГЛАВИ.  
ИЗЛОЖБА НА ЧАВДАР ГЮЗЕЛЕВ
4 – 20 март 2021
галерия „Ракурси“, София

Моят брат Чавдар Гюзелев, известен 
още като Чочо Гюзелев или просто Чочо, 
скоро ще навърши 60 години. Не това е 
поводът, поради който сядам да пиша ня-
колко думи за него, а изложбата, която ще 
се открие в галерия „Ракурси“ на 4 март 
2021, която също не е по повод юбилея му, 
но нещата съвпадат. Сам предложих да 
открия изложбата му, смятайки, че ще 
кажа няколко импровизирани изречения. 
Оказва се, че трябва да запиша, надявам 
се, краткото си слово поради голяма ве-
роятност да няма нормално откриване на 
изложбата. Причините са ясни.
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Познавам брат си от 56 години. Той ми е 
батко, макар никога да не съм го наричал 
така, което понякога го е огорчавало. За 
мен той беше Чочо, но все пак по-големи-
ят брат, от когото съм се учил на почти 
всичко в този живот, опитвайки се не-
съзнателно да му подражавам: поведение, 
начин на обличане, вкус за музика, изоб-
разително изкуство, книги и, разбира се, 
мръсни думи. Няма да ги изреждам, всички 
сме ги научили от някого, те са еднакви, 
макар че той има таланта да измисля 
нови, негови си. 
Така или иначе, всички по-малки братя се 
еманципират постепенно, но като спо-
менах думата талант, мисля, че е време 
да кажа, че Чочо притежава много и раз-
нопосочни таланти. Помня как нашата 
учителка по пиано Райна Ненова страда-
ше, когато той се отказа от уроците. 
Нямаше такава драма, когато аз се отка-
зах. Защо ли? Помня интереса и таланта, 
който имаше за актьорската професия 
(театъра и киното) и много други вле-

чения и интереси, но винаги най-важно 
и значимо в неговия живот беше и оста-
на талантът и определеността му към 
изобразителните изкуства, които сега 
наричаме визуални. Да не споменавам та-
ланта му да бъде обаятелен мъж. Край, 
споменах го. 
Чавдар е ерудиран, спонтанен, поняко-
га невъздържан, интелигентен, естет, 
изпада във възторг от красивото, но 
е във война с грозното и това, което е 
неправилно според него. В тази война 
той често използва най-силното си оръ-
жие – иронията, която понякога стига до 
сарказъм, да не кажа и отвъд. Той е много 
чувствителен, сам казва за себе си: „Тол-
кова съм чувствителен, че сякаш живея 
със смъкната кожа“. Освен това той 
пише добре. Не толкова в калиграфския 
смисъл, по-скоро в писателския. Мнозина 
познават неговото остро фейсбук перо, с 
което той води своите битки по социал-
ни, политически и естетически въпроси. 
Сега транспонирайте всичко това, кое-
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то казах за него, върху творчеството му 
и вероятно ще го усетите и разберете 
добре. А то, творчеството му, отново 
се явява многопосочно и разнообразно. Не 
знам откъде да започна. Ще карам наслу-
ка: сценограф, графичен дизайнер, илюс-
тратор, график, живописец, художник 
фотограф, а от известно време и препо-
давател по графичен дизайн. Дочувам, че 
е отворил очите на мнозина студенти за 
същността на това изкуство, за негова-
та необходимост (задължителност бих 
казал) и какво може да се постига с него-
вите средства. И за това се иска талант. 
Няма да се наема с опит да тълкувам от-
делни аспекти на неговото изкуство или 
различни жанрове, още по-малко опреде-
лени произведения. Това са го правели, а 
съм сигурен, че пак ще го правят хора, 
които разбират и анализират по-добре 
от мен, а и умеят да се изказват по-до-
бре. Ще кажа само, че в галерия „Ракурси“ 
той ще изложи цикъл литографии и жи-
вописен цикъл, правени през последните 
две години. На мен те много ми харесват. 
Ще спра дотук.
И нещо последно: помня брат си от него-
вата 6-годишнина. Аз съм бил на 2 години 
и 8 месеца. Днес аз съм на 56 години и 8 
месеца и ще отбележим неговата 60-го-
дишнина. Нещата не са се променили кой 
знае колко много.

Ясен Гюзелев 

Чавдар Гюзелев е десен либерал, което 
не е израз на политическа позиция (той е 
артист), още по-малко на икономическа 
(той е безхлебник), а на способността му 
сам, „от място“, да преодолява едно все 
по-агресивно налагано фалшиво проти-
воречие. Чочо е толерантен, подривен и 
ироничен, прилича на електрон – никога 

не е на едно и също място в изкуството и 
живота си. Но заедно с това разобличава 
левичарската илюзия за равенство, про-
летарския бунт на малцинствата, феми-
нистката редукция на желанията…
В живописта му това става, като убе-
дено играе на модернист – деформация, 
отчуждение, съпротива, без за момент 
да забравя, че играта е привилегия на 
постмодерния релативизъм. В стеногра-
фията му става с дисциплиниращи прос-
транствени конструкции, които произ-
волът на представлението иронизира, а и 
те него. Във фотографията става, като 
непрестанно снима нетърпимата немара 
на всекидневието, докато тя се превър-
не в радостен визуален възглас, че ни има 
и сме това, което няма как да не бъдем.
Чочо изглежда саможив и дори малко над-
менен, но знам, че ако го попитам кое е 
най-важното нещо на света, той ще ми 
отговори – да има кого да попита.

Георги Лозанов 
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TALKING/SILENT HEADS. 
ЗА ИЗЛОЖБАТА THE DROPS 
НА ТИТА ДИМОВА-ВАНТЕК
11 – 25 март 2021
галерия „Доза“, София

Изкуството е двуполюсна територия. 
Между двата полюса – този на създаване-
то и този на срещата със създаденото, 
е разположена орбитата на изкуството 
на споделяне. Формата на експониране 
като деликатен посредник на изкуство-
то. Тита Димова-Вантек владее и два-
та полюса. След години работата като 
сценограф на европейската театрална 
сцена и кратък период, в който овладява 
техниката на скулптиране, тя открива 
първа изложба в София. The Drops (Doza 
Gallery) е заглавието на изложбата, в коя-
то Тита създава среда за 12 керамични 
форми, излезли изпод ръцете ù. Изящни 
глави, застинали в своите емоции. Като 
сталкери, обитаващи собствен свят, 

общуващи на рядък език. Като хор на хе-
рувими. Като ангели, иронизиращи мита 
за себе си. Като войни на духа, в чиято 
среда сме поканени да общуваме. В мини-
мализма, с който са създадени главите, 
Тита залага гнезда за въображението. За-
дава визуални кодове, в които е заложена 
философията на формите. Те нямат ха-
рактери, те са различни в еднаквостта 
си и носят белези на различни културни 
митове. Скулптури в сакрален ритуал. 
Като паралелен свят, в който капки вода 
отмерват времето. Като въображаем 
храм, в който всеки е добре дошъл да 
сподели времето си.
Талантът на Тита Димова да овладява 
пространства и да създава визии минава 
и през създаването на контекста на екс-
пониране. Тя кани други трима артисти, 
с които да обживеят пространството. В 
средата на The Drops е включена визуал-
ната медия на Станислав Тодоров – Роги, 
режисьор („Дъвка за балончета“), Георги 
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Георгиев („Остава“) и Слав Симеонов – 
музика и саунд дизайн. Постига се усеща-
не за чистилище. Набляга се върху идеята 
за единство между форма, дух и чувство. 
Контактността между съзнание и не-
съзнавано е изразена през формата на 
скулптурата и водата в симбиоза със 
звуковата тоналност на трептенията, 
в които душата битува. Видеоартът 
със средствата на абстрактната визу-
ализация и през идеята за съвременния 
човек – усещането му за тревожност –  
дефинира по свой начин вибрациите на 
душата.
Обекти, среда, видеоарт и аудиоинста-
лация, обединени в едно цяло, дефинират 
трептенията на душата и нейната кар-
диограма. Така всеки елемент от инста-
лацията е сетивен знак, който незави-
симо от това как го назоваваме: символ, 
метафора или код, живее и въздейства, 
преодолявайки времето и простран-
ството на физическото тук и сега. 

The Drops има потенциала да бъде споде-
лено приключение.

Мариета Ценова  
куратор на изложбата

ИЗЛОЖБА НА АННА ЦОЛОВСКА
4 – 14 март 2021
галерия „Аросита“, София
 
Изложбата „Тотална медитация“ на 
Анна Цоловска се състои от скулптури 
и графични отпечатъци и макар че те 
са няколко серии и различни като вид, 
създават впечатление за едно цялостно 
произведение. По-конкретно – за обем-
на инсталация, или още по-конкретно 
– за общо възприемане на две взаимно 
подкрепящи се, емоционално концентри-
рани визуални форми. Първоначалното 
усещане за работите е, че те са инспи-
рирани от текстовете, философията и 
цялостното артистично поведение на 
Борис Виан. Провокацията на усещани-
ята, наподобяваща „Пяната на дните“ 
или „Сърца за изтръгване“, съгражда ус-
ловия за визуалната „медитация“ на ав-
торката. Графичните отпечатъци (CGP 
и силиграфия) съхраняват емоционални-
те констатации на съзнанието, като 
създават илюзия за огледалност на об-
разите и засилват убеждението, че има-
гинерното е единственото за момента 
убежище. Въздействието на експозици-
ята е идентично с казаното от Виан в 
увода на един от споменатите романи 
(„Пяната на дните“). Той пише, че не се 
съмнява в силата на въздействие на опи-
саните от него напълно реални събития, 
тъй като те са „измислени от край до 
край“. 
В конкретната изложба пространстве-
ният език на авторката оформя худо-
жествен подход, в който се откриват 
различно интерпретирани текстови 
цитати в техния визуално-наративен 
аспект, обединение на разнородни, про-
тивоположни елементи, както и на иро-
нично наслагване на смисли. Този артис-
тичен подход е близък до съждението на 
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Валентин Ангелов за отношението меж-
ду креативния процес и крайното произ-
ведение, в което на базата на напомня-
щи на реални обекти форми „съзнанието 
активира представите от своя минал 
опит и чрез тях ги оживява със собст-
вените си субективни видения“. Скулп-
турите на Анна Цоловска са изградени 
от контрастни на пръв поглед, трудно 
съчетаеми обемни елементи. За овещес-
тяването на персоналната си медита-
ция тя използва керамика и стъкло. Раз-
бира се, определението „медитация“ тук 
е използвано в ироничен и автоироничен 
аспект. Самите заглавия на скулптурите 
са неотменни от цялостното им общо 
възприятие. Елементите от техни- 
ческата структура на произведението, 
както и тяхното комбиниране създават 

физическото усещане за лекота и ефи-
мерност в съчетание с приземена мате-
риалност. В някои от работите листът 
свитък глина естествено продължава в 
крехката стъклена форма, като се пре-
връща в обект за фокусиране, за съзерца-
ние, или иначе казано – за прекрачване на 
границата от тленността (глината) в 
трансцеденталната илюзия (стъклото) 
и щастието от създаването. В други от 
скулптурите земята реалност не успява 
да пречупи илюзията, която подобно на 
вдъхновение, на балон се опитва да се 
откъсне и придобие собствено същест-
вуване. Някои от пластиките, например 
„В сърцето е прораснал лилиум“, съчета-
ват цветята от „Пяната на дните“ с 
„изтръгнатото“ сърце, но Анна Цоловска 
обръща материалността им, а оттам и 
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смисловото послание. Цветята са плът-
ни, овеществени от земния материал, 
а сърцето е колкото чисто, толкова 
крехко и чупливо, изпълнено със светли-
на (или пък с пустота). Изцяло реализи-
рана от стъкло е пластиката „Заек“, в 
който авторката иронично предизвиква 
зрителя. Тя подтиква съзерцаващия към 
един, по думите на Роджър Фрай, твор-
чески начин на възприемане на творбите 
обекти, които „като такива като че ли 
изчезват, загубват самостоятелните 
си единства и заемат местата си като 
отделни камъчета в цялостната мозай-
ка на образа“.
Творческият процес, в последовател-
ността на реализирането на медита-
тивните обекти, също има отношение 
към общото въздействие на изложбата. 
Преминаването от големите обеми на 
керамиката и стъклото, през пласти-
ките, създадени от пясък, които са ос-
нова и структурен елемент в канавата 
на графичните произведения, които от 
своя страна създават своеобразен ви-
зуален кръговрат, завършва целостта 
на експозицията. Както всяка изложба, 
която е емоционално съприкосновение с 
личното духовно пространство на ав-
тора, така и тази е материализация на 
началата, на разместването на безте-
лесни пластове, на амалгамата от пръст 
и светлина, на съзерцанието и дина-
миката, на персоналните съзидателни 
пристрастия. След тоталното медити-
ране в изложбата на Анна Цоловска мога 
само леко да видоизменя думите на Дей-
вид Мейкън по повод фикциите на Виан, 
че поне за известно време собственото 
възприятие няма да бъде такова, какво-
то сме си мислили, че е. 

Бисера Вълева

ТОТАЛНА МЕДИТАЦИЯ. 
ГЪЛЪБ ГЪЛЪБОВ –  
ПОГЛЕД ОТБЛИЗО
26 октомври – 20 ноември 2020
галерия „Стубел“, София

Повишената динамика в артистичните 
изяви на Гълъб Гълъбов през изминалите 
две години свидетелства за процес, в 
който той заема по право мястото на 
един от ярките представители в знако-
вото поколение на художниците, родени 
през 50-те години. Като изкуствовед 
съм имала и двете зрителни позиции към 
творчеството му – на наблюдателя и на 
изследователя, който проследява проце-
са отвътре. Този път фокусът на внима-
ние е съсредоточен върху изложбата му 
в галерия „Стубел“ в края на 2020. 
Експозицията предостави ценна въз-
можност за панорамен поглед върху  
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няколко ключови етапа в творческото 
му развитие с акцент върху актуалните 
търсения.
Още при първото съприкосновение с кар-
тините се открои фактът, че авторът 
съзнателно търси позиция, пределно от-
далечена от рутината, и съумява непрес-
танно да провокира себе си. Искреност-
та в подхода е следващата знакова осо-
беност, която приковава вниманието. В 
съдържателната тъкан на картините 
са вградени наглед незначителни епизоди 
от ежедневното битие, превърнати в 
синтезиран образ на сложни екзистенци-
ални казуси. Вглъбяването в творческа-
та трактовка на този процес ни изправя 
пред амбивалентното взаимодействие 
на трагичното и гротескното. 
Встъпвайки в акта на съграждане, без 
изобщо някога да е намятал мантията 
на натрапчивата сръчност, той отво-
юва изповедността в битка с матери-
ята, от една страна, и Аз-а, от друга. 
Този процес е белязан от отчетливата 
антиномична експресия, проявяваща се 
в сблъсъка на ограниченото и безгранич-
ното, на вътрешното и външното, на 
постижимото и недостъпното… Нес-
лучайно Гълъб Гълъбов е един от избра-
ните автори в кураторския ми проект 
„МАКРОмикрон“, част от изложбата „7 х 
5 х 3“. В неговата сърцевина са залегнали 
именно тези полярни стойности.
Ясно откроимо е, че пред нас е автор, 
при когото творческият процес се осъ-
ществява в динамиката на постоянно 
сменящите се позиции – на диригент, 
налагащ категорично своята артистич-
на воля, и на ръководен от импулсите, 
идващи от дълбините на произведе-
нието. Артистичният Аз е поставен в 
различни роли – със себе си, срещу себе 
си, с другите, в тишина, в безпокойство, 
приемайки различен образ – предметен, 

сетивно доловим или отвъд рамките на 
перцептивното. 
Отчетлив е по-силният стремеж към 
съпричастността на зрителя, откол-
кото към философска дистанцираност 
от конкретиката на подтика. Недели-
мото единение между идея, внушение и 
материален израз отрежда на формалния 
регистър ролята на активен участник 
в самостойното битие на творбата. 
Художникът съгражда синтетичен об-
разен език. Форма, цвят, линия – всеки 
от тези синтактични компоненти при-
съства ярко в динамиката на компози-
ционната организация и въздействието 
на творбата.
Понятията форма и материя добиват 
осезаема плътност и пълнота на израз-
ния спектър в творбите на Гълъб Гълъ-
бов. Сложната обработка на картинната 
повърхност изявява процеса на овладява-
не на материята като своеобразен ек-
вивалент на душевната борба. Някои от 
творбите като че ли отправят рето-
рични въпроси към зрителя, други сякаш 
встъпват в евристичен диалог с него. 
Провокацията да се надникне отвъд мо-
нолитността на формалния регистър и 
сюжетната основа обуславят неочаква-
ни обрати във възприятието.
Той превръща баграта в основно худо-
жествено средство, овеществявано в 
сложен процес на пластично претворя-
ване, който дръзко разширява обичайни-
те пространства на живописната ме-
дия. Като базира своя творчески възглед 
върху различни степени на художествена 
условност, авторът преобразява пре-
дметния свят, за да обозначи в него от-
правна точка за дълбоко проникване от-
въд елементарната видимост. Багрена-
та материя в творбите му е обединена 
в плътни, монолитни маси, ту чезнещи 
в стаена монохромност, ту нажежени 
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от спектрални стойности. Той изгражда 
своеобразна сценография, в която впли-
та богатството на трансформираната 
субективна сетивност, превръщайки 
го в сюжетна основа, върху която се 
изгражда „разговорът“ между автора и 
творбата. 
Персонажите в неговите картини, за-
маскирани под знака на привидна жанро-
вост, са въвлечени в сложна съдържа-
телна система с богата асоциативност. 
В отличителен маркер се е превърнала 
своеобразната отчужденост на лириче-
ския герой и средата, която има ролята 

на фон, мизансцен, на който се разгръща 
емоционалният и духовен спектакъл на 
живота му сякаш отвъд неговата лич-
ност.
Изложбата в галерия „Стубел“ разкрива 
отчетливо заявени нови посоки в тър-
сенията на Гълъб Гълъбов, като съще-
временно е ясно проследима нишката на 
приемственост в развитието на визу-
ално-пластичния му език, който го прави 
ясно различим в панорамата на съвре-
менното българско изкуство. 

Елица Терзиева
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ИЗЛОЖБА РИСУНКИ 
НА АНЕТА ДРЪГУШАНУ
16 март – 3 април 2021 
галерия „Арте“, София

Пандемията промени много от нас, за 
една година преминахме през различни 
емоции: меланхолия, страх, грижа, на-
дежда... Колкото и самотно занимание 
да е рисуването, всичко това се оказа 
твърде въздействащо за хората на из-
куството. Поставени в пълна изолация, 
част от възрастните ни художници 
вече повече от година са затворени и 
лишени от обичайните си занимания. 
Анета Дръгушану е далеч от ателие-
то, без възможност да работи живопис, 
единствено рисунките са нейното спа-

сение. „Ако не рисувам, ставам нервна, 
това съм Аз – рисунката“, казва худож-
ничката и продължава: „Линията ста-
на по-силна, рисувам по скици отпреди 
1990, но сега, с годините, почеркът е 
друг, като цвят съм по-пестелива, но 
линията е по-конкретна, без излишен 
реализъм. Рисувам любими хора: све-
кърва ми, баща ми, Генадия, Живка.... по 
време на работа или почивка, както и 
в домашна обстановка, в различни, не-
повторими пози, в естествени движе-
ния или покой. Никога не съм принудила 
никого да ми позира, за да не се изгуби 
онова естествено и неподправено в  
човека.“
Настоящата експозиция включва 16 
рисунки от последните десет години, 
селектирани прецизно и с много само-
критичност, както Анета Дръгушану 
умее. В експозицията представяме и 
една живописна картина, която обеди-
нява темата на изложбата. Преди близо 
две години за пръв път открихме самос-
тоятелна изложба на Анета в „Арте“. 
Всеки път си давам сметка, че това е 
събитие от голямо значение, и макар че 
заради пандемията сега Анета няма да 
пристигне тук, при нас, нейните герои 
и любими сюжети ще ни пренесат „над 
конкретно делничното до техния аб-
солютен и вечен смисъл“, както написа 
доц. Ружа Маринска през 2019 и допълва: 
„Анета е ненаситна за рисуване. Посре-
ща с радост всяка възможност да излее в 
рисунка видяното.... С бърза ръка, вярно 
око и развълнувано сърце... Някога ней-
ният професор Корнелиу Баба подчерта-
ва две качества на дипломантката Ане-
та Дръгушану – „пластическо разбира-
не и забележителна чувствителност“. 
Днес осъзнаваме колко пророческа е била 
оценката му. Действително удивител-
но е това нейно свойство да изважда от 
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видимото същината на нещата в почти 
кристален образ. А това не е възможно, 
ако пътят не минава през сърцето“.
Анета Дръгушану се появява на худо-
жествената сцена в България още в 
началото на 1960-те години. Новатор-
ският характер на нейната необитова 
живопис я нарежда сред най-големите 
български художници. Дръгушану е носи-
тел на Националната награда за живо-
пис „Владимир Димитров – Майстора“ 
за 2017 за ретроспективната ù изложба 
на „Шипка“ 6, посветена на нейната 
80-годишнина. Организирала е редица 
самостоятелни изложби в България, Ру-
мъния, бившата Югославия, Сирия, как-
то и участия в колективни експозиции. 
Носител е на орден „Кирил и Методий“ 
– II степен, отличието „Златен век“ на 
Министерство на културата, награди 
от Съюза на българските художници. 

Гергана Борисова

ДНЕВНИК –  
КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРИЯ.
ИЗЛОЖБА НА АЛЛА ГЕОРГИЕВА
18 март – 23 май 2021
НГ – Квадрат 500, София

УВОД
Причината да започна този Дневник беше 
уникалната ситуация, в която се озовахме 
– нещо, което не очаквах, че може да ми 
се случи през ХХІ век. Световната панде-
мия от коронавируса Covid 19 ни припомни 
забравени в Западния свят реалии – каран-
тина, затваряне, строги ограничител-
ни мерки... Още в самото начало усетих 
натрапчива потребност да засвидетел-
ствам визуално и вербално случващите се 
събития, да спра времето, да го фиксирам, 
запечатам и запомня. И когато правител-
ството в България обяви извънредното 
положение, реших, че трябва да го пресъз-
дам във всекидневни рисунки. Публикувах 
ги в своя личен профил във фейсбук и това 
продължи два месеца, до отмяната на из-
вънредното положение (13.03 – 13.05.2020). 
Рисунките правих в крачка със случващи-
те се събития и моите реакции, без пред-
варителни скици, нa prima vista, с четка и 
черен китайски туш. Всяка рисунка беше 
придружена с точна статистика на но-
возаразените в страната. Коментарите 
и интересът към рисунките от прияте-
лите ми във фейсбук ме амбицираха да 
продължа да ги правя всеки ден. Хуморът 
и иронията бяха призма, през която гледах 
към случващите се събития. Цялата си-
туация беше толкова необичайна, обър-
кваща, налудничава и често абсурдна, че 
просто нямаше как да бъде представена 
по друг начин.

СВИТЪК
Появата на Дневника във вид на свитъ-
ци на пръв поглед изглежда случайна и  
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немотивирана, но аз отдавна съм ус-
тановила, че при мен случайности няма. 
Монотонните дни, изпълнени с безброй 
ограничения, се преливаха едни в други и 
образуваха единен поток, за изобразява-
нето на който дългите свитъци бяха най-
подходящата форма.
Всичко започна от едно руло хартия, което 
се търкаляше в къщи. Тъй като съм арт-
Плюшкин, не ми даваше сърце да изхвърля 
нещо, което един ден може да ми послужи 
за изкуство. Реших, че това руло е подхо-
дящо за Дневника ми и започнах рисунките 

върху него, без дори да знам колко е дълго. 
Когато хартията неочаквано свърши, ня-
мах друга подобна и направих две рисунки 
върху отделни листове Fabiano, докато 
си купя спешно руло Fabiano Academia и да 
продължа в същия стил. Така се получиха 
61 рисунки в три свитъка с обща дължина 
22.63 метра.
По-късно дойде осъзнаването на тази 
неслучайна случайност. Разгледах в ин-
тернет свитъци от различни епохи и 
веднага усетих връзката ни. Древните 
свитъци повествуваха за най-важните, 
за изключителните събития в историята 
на своите народи. Моят свитък илюстри-
раше изключителността на това необи-
чайно явление – пандемията от Covid-19 
с фокус България. Свитъкът като форма 
създава особена интимност на преживя-
ването на произведението на изкуство-
то.

ОПИТ
Рисуването на Дневника беше изключи-
телно вълнуващо преживяване и натруп-
ване на опит. Всъщност доста се забав- 
лявах, докато го правих. Съдържанието 
му постоянно лавираше между личното 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Алла Гергиева / Дневник – коронавирус в България (начало – 13 март 2020) 

Алла Гергиева / Зимата се завърна
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и колективното. Същевременно той се 
превърна в любопитна палитра от на-
шите психически състояния в периода 
на принудителната изолация – страхът 
от болестта и смъртта, обхваналите 
ни депресии и клаустрофобични мании, 
масовите обсесии от световни конспи-
рации, страхът от диктатурата и въз-
можността за манипулиране, пропадане 

в черната дупка на окултни практики и 
псевдомедицината, тревожни състояния, 
породени от липсата на човешки контак-
ти и близостта с природата. Опитах се 
да изразя и мъчителния преход към рабо-
тата и общуването онлайн. 
Животът ни никога вече няма да бъде  
същият.

Алла Георгиева

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Алла Гергиева / Културен шок (от Дневник – коронавирус в България)



СБХ бюлетин брой
01 /2021

68

Зафер Галибов / Движение

Зафер Галибов представи из-
ложбата си „Homage / модулна 
фотография“ в галерия-кни-
жарница „София прес“ от 15 
до 31 март 2021. „По своята 
същност модулната фото-
графия е една пиктореалис-
тична фотография и отдавна 
съществува като част от 
постмодернизма от първата 
половина на ХХ век.“

Елица Тодорова / от изложбата

На 1 февруари 2021 Елица То-
дорова откри изложба в Ху-
дожествената галерия в Кюс-
тендил като носителка на 
наградата за живопис на име-
то на Владимир Димитров 
– Майстора за 2019 г. Худож-

ничката е активен творец и 
продължава да рисува въпреки 
почтената си възраст.

Ева Тенева-Зайкоф / Рисунка, 22 г., и 
стативът на Славка Денева

От 20 януари до 20 февруари 
2021 галерия-книжарница „Со-
фия прес“ представи излож-
бата „Блок №5“, своеобразен 
автопортрет на Ева Тенева-
Зайкоф. Авторката е събрала 
свои работи от 5-годишна 
до днес и на всяка е отбеля-
зана възрастта й. Изложбата 
включва  рисунки, фотогра-
фия, графика и живопис, видео- 
архив и експерименти, както 
и мили спомени, предмети на 
големи художници и санти-
ментални кътове, посветени 
на учителите и менторите, 
близките и учениците на ав-
торката.

От 13 до 16 февруари 2021 
в галериите „Аросита“ и 
„Депо“ в София можеше да 
се види… JUST LOVE. Любов- 
та е може би единствената  

Антон Терзиев / Killing me softly 3

достатъчно завладяваща 
тема, способна да събере 
толкова различни автори в 
обща експозиция – Rassim, 
Сашо Стоицов, Антон Тер-
зиев, J.Pank, Лиана Дими-
трова, Александър Вълчев, 
Антоанета Quick-Antoaneta, 
Стефан Петрунов, Михае-
ла Зоева, Добромир-Иван, 
Васко Славков и Emilia 
Emileva&Papieta. 

Веселин Дамянов-Вес / портрет

Арт галерия „Ларго“, Варна, 
представя Веселин Дамя-
нов – Вес от 18 февруари до  
9 март 2021. Утвърден като 
график, в тази изложба ав-
торът показва друга страна 
от творческия си портрет 
с живописни творби в някол-
ко серии – нежни природни 

х р о н и к а
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картини и колоритни морски 
пейзажи, миниатюри с храмо-
ве и сливенски къщи, женски 
портрети. 

Ирина Иванова / Гледка пред дома

Ирина Иванова е сред учас-
тниците в изложбата „Мла-
ди автори“, организирана от 
Дружеството на художници-
те в Бургас и подкрепена от 
Община Бургас. Откриването 
бе на 23 февруари в залата на 
дружеството. 

Аксиния Пейчева / Приказка за края

В наречената биоарт излож-
ба „Прояви на изобилието“ 
(Национална галерия – САМ-
СИ, от 4 до 28 март) Аксиния 
Пейчева, Антони Райжеков, 
Марта Джурина и Пепа Ива-
нова обединяват прозрения 
от изкуството, науката и 
философията, развивайки не-
обичайна конфронтация на 
широк кръг въпроси, свързани 
с човешкото съществува-
не. Целта е да се разгледат 
възникващите възможности 

на биотехнологиите в ком-
бинация с други дисципли-
ни, особено в ситуацията на 
пандемия и забележително 
взаимодействие в глобален 
мащаб между динамичните 
проявления на коронавирусна 
активност и еднакво сложни-
те и динамични икономически 
процеси. 

Илия Илиев / Коронавирус 2020

Галерия „Артцентър 12“, Со-
фия, събра творби на 22 ху-
дожници от секция „Мону-
ментални изкуства“ на СБХ. 
Инициатор и организатор на 
изложбата „Красиво“, пред-
ставена от 2 до 19 февруари 
2021, бе Венера Константино-
ва, дългогодишен секретар на 
секцията.

Венера Константинова /  Лещен

„Арт център 12“, София, 
представи живопис на Венера 
Константинова от 23 фев-

руари до 13 март 2021. 
Картините в изложбата 
„Трекинг“ са рисувани в пос- 
ледните месеци и чрез 
чувствения визуален разказ 
на авторката водят зрителя 
по действително преминати 
от нея пътеки из България.

Художникът от Ямбол Цве-
тан Казанджиев за трети 
път гостува на Арт галерия 
„Ларго“ във Варна с живопис-
на изложба, показана от 11 
до 30 март 2021. Наречена е 
„Съзвездия“ не само защото 
голяма част от творбите са 
от цикъла „Звезда“. Космо-
сът винаги е бил предизвика-
телство и обект на интерес 
за автора като неизчерпаем 
извор на вдъхновение и като 
символ на безкрайността и 
вечността.

Цветан Казанджиев / Звезда II

Камен Старчев представи 
нов цикъл векторни графи-
ки в изложбата „Граница на 
момента“ в „Little bird place“, 
София, от 9 до 30 март 2021 
година.
„Ако се заемем да направим 
дори съвсем строга и стегната 
деконструкция на момента, 
за да потърсим съставните 
му части, включително него-
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вите граници, навярно ще се 
изгубим безвъзвратно.“

Камен Старчев / от изложбата

ГХГ „Дечко Стоев“, Поморие 
представи от 14 февруари до 
31 март изложбата „Шедьоври 
в българската живопис 70те 
80те години на XX век“. Екс-
понирани са произведения на 
шестима от емблематич-
ните автори за този пери-
од – Атанас Яранов, Генко 
Генков, Георги Баев, Геор-
ги Божилов, Емил Стойчев, 
Иван Вукадинов. Изложбата 
е съвместна изява с БХГ „Пе-
тко Задгорски“. 

Oт изложбата

Бойко Колев / Топлина

Галерия „Нюанс“ предста-
ви Бойко Колев и неговата 
хиперреалистична живопис 
под мотото „Мълчания“ от 
16 февруари до 7 март 2021. 
Работите са реверанс към 
малките неща в живота, към 
това, в което рядко откри-
ваме красотата.

Петя Денева / от изложбата

„Близо до морето“, изложба 
живопис на Петя Денева, е 
подредена в галерия „Аст-
ри“, София, от 17 март до 3 
април 2021. Цикълът включва 
19 платна, рисувани в послед-
ната година, които оставят 
у зрителя усещането, че ху-
дожничката е изследвала все-
ки час от денонощието, все-
ки сезон край морето. И това 
е не само защото тя е родена 
в Балчик. „Кога ще успея да 
те нарисувам и да те разкажа 
вълна по вълна, с цялата ти 
загадъчност и дълбочина?! Но 
нищо, зaсега оттук ще гле-

дам – през покривите, през 
дърветата, през сенките на 
листата на асмата и бялото 
на бреговете.“

 

Христина Младенович / Сини мисли

От 13 март до 11 април 2021 
галерия „Графикарт“, София, 
представя изложбата „Ко-
гато се раждат ангели“ на 
Христина Недева-Младе-
нович. По думите на автор-
ката, нейният личен събе-
седник, ангелът, се разкрива 
под тежестта на печатната 
преса при литографиите и в 
щриха на рисунката. 

Галерията на Красимир Яков

В началото на 2021 г. Краси-
мир Яков подреди в Плевен 
със собствени сили и средства 
мини арт пространство, в 
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което показва свои творби 
– 60 пластики, 10 плакета и 
около 20 акрилни картини в 
характерния за него релефен 
стил. Галерията се отваря 
след  предварителна уговорка 
с автора. Той подготвя чети-
ри самостоятелни изложби 
през лятото и ще обогатява 
експозицията постоянно.

Велислава Гечева /  
Автопортрет с розови очила

Елена Калудова / Автопортрет 

Дванайсет художнички пред-
ставят своите автопорт-
рети в галерия „Стубел“, 
София, от 22 февруари до 12 
март 2021: Алла Георгиева, 
Анжела Терзиева, Велисла-
ва Гечева, Гергана Табакова, 
Елена Калудова, Калия Ка-
лъчева, Мариана Маринова, 
Мими Добрева, Петя Денева, 
Трендафила Трендафилова, 

Харита Асумани и Юлиана 
Текова, която е и куратор на 
изложбата.

Чавдар Николов / корица на Прас Прес

Карикатуристите на „Прас 
Прес“ Алла и Чавдар Георгие-
ви, Христо Комарницки и Ча-
вдар Николов вече четири 
години бъркат в раните на 
обществото ни и атакуват 
силните на деня. Изложбата 
„Кориците на Прас Прес“ бе 
открита на 25 февруари 2021 
в галерия-книжарница „София 
прес“ и показа 30 легендарни, 
майсторски изпълнени кори-
ци, рамкирани и подписани.

Открита на 3 март, излож-
бата „Духовните светлини 
на Южна България в багри“ 
на Нина Русева представя 30 
маслени платна в абстракт-
но-реалистичен стил, вдъх- 
новени от Рилския, Бачков-
ския и Роженския манастир и 
манастира "Св. Пантелеймон. 
Авторката поставя акцент 
върху багрите и детайлите в 

светата обител, смирение-
то и хармонията с околната 
природа. Изложбата е в На-
ционалния литературен му-
зей, София, и е съпътствана 
от литературни четения за 
значимостта на тези свети-
ни.

Галерия „Видима“, Севлиево, 
представя изложбата „Мо-
дулна мозайка“ на плевенския 
художник Страхил Найде-
нов от 23 март 2021. Над 20 
мозаечни пана са изпълнени 
в техника, която е идея на 
автора. Тя позволява мону-
менталното изкуство на 
мозайката, предназначено за 
допълване или акцент в екс- 
териора и интериора и не-
делимо от  архитектурното 
решение, да заживее в камер-
ни, самостоятелни творби, в 
подвижни пана със собстве-
на художествена стойност. 
В експозицията са показани 
и 3D мозайки и скулптуриран 
камък с вградена мозайка, 
също авторско хрумване.

Страхил Найденов / пластика
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НАПУСНА НИ СТЕФАН ДЖАМБАЗОВ 

Тежко ще приемем тази загуба. Човек трудно се разделя с хората, които 
са били близо до него, до неговия човешки, емоционален и интелектуа-
лен свят. Житейското и професионално предопределение на Стефан го 
свърза със съдбите на много хора на изкуството и духа. Стефан Джам-
базов бе част от духовния климат на софийския артистичен свят. Леко 
приведен, винаги с фотоапарата и раничката с лаптопа на гръб – този 
силует минаваше и бележеше всяко значимо събитие. Стефан бе от 
най-всеотдайно работещите журналисти в съвременната българска 
култура. Дълбоко познаваше, обичаше, съпреживяваше и живо реагира-
ше на всичко значимо и стойностно.
Сам сценарист и режисьор на над 20 документални филма, на безброй 
публикации, на безброй радиоинтервюта – той е част от самосъзна-
нието, рефлексията и артикулирането на съвременната култура. Глас, 
който дълго ще отзвучава в спомена за процеси, за имена и факти в 
сложната динамика на силно променливата социокултурна ситуация в 
България от последните 40 години. Глас, който ще чуваме в спомена за 
художници, писатели, режисьори, актьори, музиканти, за хора, опреде-
лили духовния мащаб на една нация.
Стефан работи честно, съсредоточено, с нестихващо любопитство, 
всеотдайно, талантливо и умно. Живя с възторзите и несгодите на 
прехода, стана негов свидетел и изразител. Сайтът „Въпреки“ следе-
ше отблизо динамиката на всичко актуално и стойностно. Архивите 
на филмовото студио „Време“, студио „Екран“, на програма „Христо 
Ботев“ на БНР, на RFI и „Инфорадио“, на агенция БГНЕС, неговата публи-
цистика в архивите на „Въпреки“, огромното количество снимки един 
ден могат да активират културната памет за цяла една епоха в бъл-
гарското изкуство.
Поклон пред един дълбоко смислен, дълбоко отдаден и достоен труд за 
българското изкуство. Поклон към топъл приятел, който вплете свое-
то емоционално и духовно живеене със съдбата на българската култура.
Сбогом, Стефане! 
Сигурно още дълго ще привиждаме и търсим силуета ти всяка вечер 
на поредното откриване на изложба, театрална постановка, кино,  
концерт... Трудно ще се разделим и няма да забравим.

Станислав Памукчиев
21.03.2021 
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АТАНАС ДАФИНОВ (1956 – 2020)

Атанас Дафинов е дългогодишен преподавател по рисуване, графика и 
графични техники в Югозападния университет в Благоевград, където 
е доцент. Роден е в село Кулата. През 1983 г. завършва Художествена 
академия, специалност „Графика“, при проф. Евтим Томов. Намира свое-
то поприще в най-трудната и изящна техника – офорт акватинта. 
Художник, график, майстор на рисунката и педагог, възпитал поколения 
млади художници; с над 20 самостоятелни изложби.

ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ (1949 – 2021)

Евгени Андреев е роден в Павликени. Живее и работи в Плевен и дълги 
години извън България. През 1978 г. се дипломира в специалност  
„Монументално-декоративно изкуство“ във Великотърновския уни-
верситет при проф. Никола Гелов. След завършването до 1981 г. работи 
в отдел „Култура“ на Община Плевен. Носител е на първа награда на 
СБХ за живопис за цикъл „Пространство“ през 1995 г.

ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ (1951 – 2021)

Ганчо Карабаджаков е сред най-известните художници на Велико Тър-
ново. В периода 2008 – 2011 г. е директор на ХГ „Борис Денев“ в града;  
дългогодишен заместник-кмет. Роден е в Ямбол. Завършва илюстрация 
и художествено оформление на книгата в Художествената академия 
при проф. Христо Нейков. Характерна за неговия стил е меката гро-
теска, чрез която пресъздава битови и еротични балкански сюжети, 
както и библейски и исторически сцени.
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ЙОРДАН АНДРЕЕВ (1934 – 2021)

Йордан Андреев е художник в град Исперих, преподавател и учител.  
Роден в с. Гороцвет, Разградска област. Дълги години преподава промиш-
лена естетика в Професионалната гимназия „Хан Аспарух“ в Исперих. 
От 1980 до 1990 г. ръководи детска школа по рисуване. Представял е 
своето творчество в повече от десет самостоятелни изложби, в 
това число и голяма юбилейна изложба през 2014 г. в исперихската худо-
жествена галерия. 

БУДИН МАТЕЕВ (1948 – 2021)

Будин Матеев е роден в София. Завършва графика в Художествената 
академия при проф. Евтим Томов. Бил е художник в Българския култу-
рен център в Прага (1973 – 1975). Работи в областта на графиката и 
живописта, графичния дизайн и илюстрацията, както и в областта 
на пространственото оформление. Негови творби са притежание на  
Националната галерия, на СГХГ и др.

НЕДКО ИТИНОВ (1956 – 2021)

Недко Итинов е сред най-обичаните пловдивски художници. След Худо-
жествена гимназия в Казанлък завършва живопис във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ – Велико Търново при проф. Александър Терзиев. Предста-
вил е творчеството си в над 30 самостоятелни и много общи изложби 
в София, Пловдив, Варна, Бургас и в чужбина – Виена, Истанбул, Париж, 
Люксембург и Израел.

АНТОН БАХЧЕВАНОВ (1936 – 2021)

Антон Бахчеванов е роден в София. През 1968 г. завършва Художест-
вената академия, специалност „Скулптура“, при проф. Секул Крумов. 
Представял е творчеството си в национални, общи и групови изложби.
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СТОЯН ДОМУСЧИЕВ (1935 – 2021)

Професор Стоян Домусчиев е дългогодишен преподавател по рисуване 
в Националната художествена академия. Завършва я през 1965 г. в класа 
по живопис на проф. Ненко Балкански. Специализира в Москва и Санкт 
Петербург. Бил е заместник-ректор в НХА, директор на дирекция  
„Училища по изкуствата“ в Министерство на културата. Участвал е  
в редица научни конференции по проблемите на образованието в  
България и зад граница.

РОБЕРТ БАРЪМОВ (1966 – 2021)

Роберт Баръмов е сред най-изявените графици на своето поколение. 
Има над 40 международни награди за графично и съвременно изкуство. 
Работи в областта на инсталацията, пърформанса и графиката. Пред-
ставял е свои самостоятелни проекти, пърформанси и инсталации 
на международни форуми в галерии, музеи и културни институции 
в Германия, Дания, Китай, Италия, Белгия, България и др. Роден е във  
Варна. Завършва графика в Художествената академия при проф. Стоян  
Стоянов – Течи.

ДЕЧКО ДЕЧЕВ (1947 – 2021)

Дечко Дечев е уважаван творец и преподавател, доцент по рисува-
не и декоративни изкуства към катедра „Изобразителни изкуства“ в 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Той е създател и водещ 
преподавател в специалност „Църковна живопис“. Завършва стенопис 
в Художествената академия при проф. Георги Богданов. Специализира 
в Москва и Санкт Петербург. Работи в областта на декоративно- 
монументалните изкуства и е създал десетки произведения. Името му 
е свързано с възкресяването на мозайките в Епископската базилика в 
Пловдив.
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ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ (1944 – 2021)

Панайот Панайотов е роден в Сливен. През 1972 г. завършва сте-
нопис в Художествената академия при проф. Георги Богданов. 
От 1973 г. е преподавател там. Работи в областта на живопис- 
та, графиката и колажа. Участва в общи художествени изложби, 
организирани от СБХ, реализира и множество самостоятелни 
изложби. Заемал е различни ръководни длъжности в СБХ.

ЕЛКА ТОДОРОВА (1943 – 2021)

Името на Елка Тодорова е свързано с творческия процес по съз-
даването на редица български филми (от 1976 до 2007 г.) като 
художник постановчик, автор на костюмите и сценограф.  
Завършва сценография в Художествената академия при проф.  
Георги Каракашев. Работила e във военната естрада, в Студия-
та за игрални филми „Бояна“, в различни театри като художник 
на театрални постановки.

АНАСТАСИЯ КМЕТОВА (1933 – 2021)

Анастасия Кметова е сред знаковите имена на българската 
керамика. Завършва Художествената академия през 1961 г. при 
проф. Стоян Райнов. Живее в Пловдив. Реализирала е множе-
ство декоративно-монументални творби в интериори и фасади 
на обществени сгради. На 81 години подготвя нови работи за  
последната си самостоятелна изложба.
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Зафер Галибов / Васил Стоилов, от изложбата „Homage / модулна фотография“, 
галерия-книжарница „София прес“, 15 – 31 март 2021
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