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Уважаеми,
Невероятна загадка е човекът, дваж по-голяма е художникът! Иска ми се да надникна в 

помислите на онези от нас (ръководството на СБХ), които внушават, че „ония от УС искат всич-
ко да продадат“ (разбирай имотите на СБХ). Всъщност, ако не до всички, то поне до голямото 
мнозинство от членовете на СБХ искам да достигне следното: Сградата на „Шипка“ 6 е не 
само собственост на СБХ, но смисъл и отговорност на същата тази любима нам организация. 
Съдебните дела ни изтощиха финансово, а  безвремието доведе сградата до отвратител-
но състояние. Проведохме конкурс и независимо кой от трите проекта за реконструкция на 
сградата ще избере Управителният съвет, за да я има обновената „Шипка“ 6, са необходими 
няколко милиона лева. Откъде ще се вземат тези пари – от външни източници или собствени 
средства е въпрос, който трябва да решим в близките няколко месеца. Тук не става дума за 
избор на една от двете възможности. Която и да е от Европейските програми или инициатива 
съвместно с Министерство на културата, Софийска община или други институции е свързана 
с осигуряване на крупни собствени средства - съучастие. 

В цялата тази пледоария, която ви поднасям, уважаеми колеги, включвам и човешкия 
опит като основа на познанието и адекватните решения, а именно – „няма безплатен обяд“. 
Въпросната фраза за разпродаването, надявам се спонтанно изречена, е по повод начина, 
предложен от Стопанския съвет на СБХ, за осигуряване на собствени средства. Имоти, които 
съюзът не е в състояние да отдава под наем и носят загуби, оценени и предложени на пазара, 
биха ни донесли така необходимите собствени няколко милиона. Тези евентуални продажби, 
естествено, ще бъдат направени открито, по най-добрия за СБХ начин и единствено след 
решение на УС на СБХ, одобрено с квалифицирано мнозинство. След ремонта на сградата 
повишената енергийна ефективност и усвоените нови пространства – визирам покрива, ще 
върнат многократно вложените от нас  средства.

Обръщението ми към вас, уважаеми, е не само да разсея някои слухове, а по-скоро на 
основата на задълбочен анализ да предпазя колегията от зловредното влияние на някои 
популистки изказвания.

Стопанският съвет и Изпълнителното бюро на СБХ са готови да разглеждат всякакви пред-
ложения, във връзка с набирането на средства за обновлението на „Шипка“ 6. И не без иро-
ния напомням на тези, които отправят предложения да не си губят времето с необосновани  
изказвания от типа на: „Има фирми, на които доверяваш имотите си и които ……“. Не знам за 
вашия, но поне моят опит ме кара да бъда скептичен относно управление от някого, който би 
споделил печалбата с теб. Надявам се, след техническото обследване и последващите коре-
кции на идейните проекти съюзът и неговото ръководство да получат доверието на своите 
членове и да направят решителната крачка във вярна посока.

С уважение, Анжело Красини

Запазената марка „Български художник“ е пререгистрирана за срок от 10 години (до 2025 г.).

СБХ напомня на всички свои членове да заплащат редовно годишния си членски внос, 
защото в противен случай няма да получат административно и техническо обслужване!

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СБХ определи следния РАЗМЕР на членския внос за 2015 
година: за ЕДНА ГОДИНА – 25 (двадесет и пет) лева. 

Всички членове ПЕНСИОНЕРИ,
	 •	мъже,	родени		преди	1	май	1952	г.	и			
	 •	жени,	родени	преди	1	май	1954	г.,	
както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плаща-

не	съгласно	чл.	46	ал.	3	от	устава	на	СБХ.	Пенсионираните	по	болест	да	представят	актуално	
копие от експертното решение на ТЕЛК. Членове в тежко финансово състояние да  заявят 
това в социалната комисия. 
Членският	внос	от	2009	г.	до	2013	г.	включително	е	25	(двадесет	и	пет)	лева,	от	2002	г.	до	

2008 г. включително е 20 (двадесет) лева, а  за годините  преди  2002 година, е 18 (осемна-
десет) лева. 

Членският внос се приема в сградата на СБХ, ул. „Шипка” № 6, IV етаж, канцелария „Личен 
състав”,	чрез	пощенски	запис	на	адрес:	гр.	София	1504,	ул.	„Шипка”	№	6,	СБХ	за	Наталия	Же-
лева	Желева.	
Телефони	за	справки:	946	30	29	или	948	37	28,	както	и	чрез	банков	превод	на	адрес:	ДО	

УНИКРЕДИТ	БУЛБАНК,	клон	„Паметник	Васил	Левски”,	гр.	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).

СБХ поднови абонамента си за информационния бюлетин от Международната асоциация 
за монументална скулптура (AIESM) за още една година, до декември 2015. Подробната ин-
формация за скулптурни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на 
членовете, платили членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на 
секциите (на електронен носител).

СБХ поднови абонамента си за информационния бюлетин CALL FOR ART, съдържащ ин-
формация за международни конкурси, биеналета, симпозиуми, резидентски програми и други 
в областта на визуалните изкуства. Подробната информация за тези събития, адресите и 
статутите за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили членския си внос, след 
поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на електронен носител).

СБХ направи абонамент за списанията „Sculpture magazine“, „Flash Art“ и „Art Press“ за 
2015 година. Списанията са на разположение на членовете на Съюза в библиотеката.

СБХ осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите 
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при 
следните условия:
	 •	членове	на	СБХ	–	75	лв.	за	заснемане	на	цялата	изложба	или	5	лв.	за	кадър
	 •	нечленове	на	СБХ	–	съответно	150	лв.	за	цялата	изложба	или	10	лв.	за	кадър
	 •	цените	са	без	ДДС.	

ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com: 
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете на 

СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. При 
заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава пароли 
за достъп – по електронна поща, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ след 
проверка за платен членски внос. 

Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен. 
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА

Май 2015 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
 
 „Work in progress“ – изложба на Кирил Христов /живопис/, ет. 3
 19	–	30	май
	 Откриване	–	19	май,	18	ч.
 
 „Продължавам да рисувам“ – изложба на Иван Кънев /живопис/, ет. 4
 21	май	–	3	юни
 Откриване – 21 май, 18 ч.

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

 „80 години духът на ДиКиро“ – изложба живопис на Димитър Киров /1935 – 2008/
 14	–	28		май
	 откриване	–	14	май,	18	ч.

ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29

 Изложба на Павлин Ковачев
 21 април – 15 май
 
 Изложба на Живко Иванов
 19	май	–	12	юни
	 Откриване	–	19	май,	18	ч.

Юни 2015 година

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

Обща изложба на СБХ, ет. 1, 2 и 3
10	–	27	юни
Откриване – 10 юни, 18 ч.

Изложба на Милко Диков /карикатура/, ет. 4
5	–	24	юни
Откриване – 5 юни, 18 ч.

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

Колективна изложба живопис на Любен Генов, Юли Таков, Георги Карантилски 
и Момчил Георгиев
Откриване	–	29	юни,	18	ч.
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Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и 
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.

НАГРАДИ ОТ МФ „МАРТЕНСКИ ДНИ“, РУСЕ

На	14	март	2015	 г.	 в	 град	Русе	комисия	в	 състав:	Димитър	Грозданов	–	председател,	 и	
членове: Ива Чавдарова (началник отдел „Култура“, директор на МФ „Мартенски музикални 
дни“) и Елена Великова (директор на ХГ – Русе) разгледа творбите, участващи в изложбата 
„Пултът“ 2015, организирана от Представителството на СБХ – Русе, ХГ – Русе, МФ „Мартенски 
музикални дни“ и определи следните награди:

1. Награда на МФ „ММД“ – Николай Бузов, „Хексагон II“
2. Награда на СБХ – Виргиния Пенчева, „Музикален Пейзаж“
3.	Награда	на	ХГ	–	Русе	–	Андрей	Даниел,	„От	пулта	на	художника“
4.	Специална	награда	на	СБХ	–	Валентин	Георгиев,	„Без	заглавие“

Започва кандидатстването за Арт семестър 2015

Второто	издание	на	Арт	семестър	тази	година	ще	се	проведе	от	11	до	29	май.	Новаторското	
финансово обучение за хора на изкуството отново се организира от Корпоративен универ-
ситет „Карол“  и е напълно безплатно за участниците. Форматът включва обучения и арт 
шопове, а финалната седмица ще бъде за творческа работа. Произведенията, създадени по 
време на обучението, ще бъдат представени в изложба, а участниците ще получат право за 
самостоятелни изложби.

Лектори са топ мениджъри в компаниите от групата на „Карол“ и гост-лектори. Тази година 
тема за смисъла и ползите от управлението на личните финанси ще има Стойне Василев, фи-
нансов съветник и собственик на SmartMoney.bg. Участниците ще научат защо и как могат да 
повишат стандарта си на живот, без да жертват от времето за изкуство, какво представляват 
и как работят капиталовите пазари, защо и как е възможно един художник да инвестира. 
В	първото	издание	на	Арт	семестър	през	май	2014	г.	се	включиха	и	членове	на	СБХ.	Про-

ектът стартира със самостоятелна изложба на Венцислав Илиев, който беше и обучаван, и 
обучител във формата. Поканен е и тази година да покаже свои творби, вдъхновени от новите 
финансови знания. Самостоятелна изложба след участието си в Арт семестър в арт салона на 
„Карол“ направи и Анжела Минкова, която също беше участник и проведе арт шоп, в който 
провокира всички да рисуват върху вода с древната техника ебру. 

Как да кандидатствате за Арт семестър 2015 можете да научите от сайта: karoll.bg.

Резултати от кандидатстването за живописен пленер „Илинденци 2015“
	На	7	април	жури	в	състав:	Десислава	Минчева	–	председател	и	членове:	Димитър	Грозда-

нов, Станислав Памукчиев и представител на Арт център „Илинденци“, прегледаха кандидату-
рите	за	участие	в	живописния	пленер	„Илинденци	2015“,	който	ще	се	проведе	от	25	до	31	май	
т. г. и се спряха на следните участници:

Атанас Гаджев, Долорес Дилова, Иван Велчев, Калия Калъчева, Любен Генов,
Михаела Иванова, Мария Райчева.
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ОБЩА ИЗЛОЖБА НА СБХ

Съюзът на българските художници организира обща изложба, в която могат да участват 
художници, членове на СБХ от всички секции, които са заплатили членски внос.
Всеки	 автор	може	 да	 представи	 до	 3	 творби	 (за	живопис,	 скулптура,	 рисунки,	 графика,	

плакат, текстил, керамика, инсталация и други форми) в оригинал, които, в зависимост от ха-
рактера	на	произведенията	да	заемат	общо	не	повече	от	3	линейни	(за	стена)	или	3	кв.	м.	(в	
пространството).	За	илюстрация,	карикатура,	комикс	и	др.	–	до	3	бр.	табла.	За	творбите,	които	
изискват	стъкла	за	експониране,	размерите	са		50/70	см	или	70/100	см.
Творбите	трябва	да	са	създадени	през	последните	3	години	и	да	не	са	участвали	в	общи	

изложби в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6.

	 •	Приемане	–	30,	31	май	и	1	юни	от	11		до	18	часа,		галерия	на	СБХ,	ул.	„Шипка“	
   6, 1 и 2 етаж
	 •	Жури	–	2	юни	2015	г.
	 •	Откриване	–	10	юни	2015	г.,	18	ч.
	 •	Закриване	–	27	юни	2015	г.

ИЗЛОЖБА С ТЕКСТИЛ НА ТЕМА „СВЕТЛИНА”

Изложбата се организира от секция „Текстил” в СБХ и е отворена за всички колеги, които 
биха използвали в работите си текстила като елемент или някоя от текстилните техники.

Текстилът е материал, който в съвременното изкуство служи като изразител на най-разно-
образни артистични идеи.
•	Творбите	ще	се	приемат	на	11	юли	2015	г.	/събота/	от	10	до	17	часа	на	1	етаж	в	галерията	

на СБХ на ул. „Шипка“ 6
•	Откриване	–	16	юли	2015	г.,	18	ч.
•	Закриване	–	31	юли	2015	г.
Моля, заявете намерението си за участие предварително и при възможност изпратете 

снимки на работите си на anjibg@abv.bg /Ани Шапкарова/
michaelamishi@gmail.com  /Михаела Пъдева/

ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „КЕРАМИКА“ 

През месец септември 2015 г. ще се проведе изложбата на секция „Керамика” – „Различен 
поглед към керамичното изкуство”. В нея могат да участват и художници, които не са чле-
нове на СБХ. Няма ограничение в броя на творбите и материалите. Могат да се представят и 
съвременни форми на изразяване като инсталации, пърформанси и др.
Желаещите	да	участват	следва	да	подадат	заявки	до	края	на	месец	юни	в	секция	„Кера-

мика”, СБХ, или на следния адрес: anjibg@abv.bg  /Ани Шапкарова/
В заявката се посочва име на автора, телефон за връзка, брой и описание на творбите, 

както и размери и начин на излагане.
Творбите ще се приемат на 1 септември 2015 г. в изложбена зала „Райко Алексиев”, ул. 

„Раковски“ 125, от 10 до 18 часа.
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бази за членове на СБХ
лева за легло

за гости 
лева за легло

забележка

с. Боженци 15.00 18.00

гр. София 10.00 14.00

гр. Вършец 8.00 10.00

гр. Долна баня 10.00 12.00

гр. Велико Търново

15.00 20.00 за леглo в стаи

50.00 60.00 апартамент

250.00 ползване на цялата къща за 1 ден 

ползване	на	цялата	къща	над	3	дни,	при	възможност	-	цени	по	договаряне

с. Шкорпиловци 18.00 25.00 за легло

КК Албена* 80.00 102.00 май, юни и септември

88.00 113.00 юли и август

гр. Балчик В ремонт

Созопол:

28 лв. стая за двама                                     
10 за допълнително легло
34	лв.	ателие	за	двама

55.00

65.00
1	юни	-	30	юни

40	лв.	стая	за	двама
15 за допълнително легло
45	лв.	ателие	за	двама

70.00	лв.

90.00	лв.
1 юли - 15 септември

28 лв. стая за двама
10 за допълнително легло
34	лв.	ателие	за	двама

55.00 лв.

65.00 лв.
след 15 септември

Хотел Черноморец“, 
с. Шкорпиловци

20 лв. на легло с включена 
закуска и вечеря

Деца	над	4	години	–	16	лв.	
на легло с включена закуска 

и вечеря

30	лв.	на	легло	с	включена	
закуска и вечеря

Деца	над	4	години	–	16	лв.	
на легло с включена закуска 

и вечеря

Юни, юли и септември

за	деца	до	4	години	–	безплатно	за	всички

Таксите	за	ползване	на	базите	се	заплащат	до	3	дни	от	датата	на	резервацията	в	счетовод-
ството на СБХ, след подписване на декларация и представена квитанция за платен членски 
внос и за текущата година. 

*Ако бъде договорен 1 мезонет в замяна на двете стаи цените ще бъдат съобщени допъл-
нително

Записвания при Татяна Недкова, тел.: 02/846 51 09
Записвания за хотел „Черноморец“ при Надя Василева, тел.: 02/944 25 49
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ЦЕНИ НА ТВОРЧЕСКИТЕ БАЗИ НА СБХ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2015

Цените са за една нощувка в творческите бази на СБХ за летния сезон,
считано	от	1	май	до	31	октомври	2015	г.,	както	следва:
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СИМПОЗИУМ „ЯСНА ПОЛЯНА“ 2015

От	12	до	31	юли		2015	г.	в	Ясна	поляна,	община	Приморско,	ще	се	проведе	Националният	
симпозиум по скулптура в дърво. 
Желаещите	да	участват	в	симпозиума	следва	да		представят	на	29	май	в	секция	„Скулпту-

ра”,	СБХ,	ул.	„Шипка“	6,	София	1504	следните	материали:
1. Творческа биография
2. Пластичен проект
3.	Снимков	материал	от	подобни	изяви
Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: стран-

джански	дъб	масив,	височина	280-300	см,	диаметър	35-60	см.
Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до три ствола с посочените 

размери.
Съгласно статута на симпозиума в него участват 5-ма скулптори. Всеки участник получава 

хонорар	в	размер	на	600	лв.,	дневни	разходи		в	размер	на	400	лв.,	пътни	разходи	в	размер	
на 80 лв. и 50 лв. за участие в аранжирането и монтажа на създадените творби. На всички 
участници е осигурена квартира.

ДВАДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ ОТ РАЙОН „ИЗГРЕВ“

И през 2015 година на двадесетата юбилейна традиционна изложба художниците, живеещи 
или работещи на територията на район „Изгрев”, ще имат възможност да покажеат най-нови-
те си творби пред широка аудитория.

Както досега, основен организатор е район „Изгрев” – Столична община. 

Организатор:
Район „Изгрев” съвместно със Съюза на българските художници.

Време И Място:
21 май – 5 юни 2015 г., откриване от 18.00 ч. в къща-ателие на художника Ненко Балкански, 

кв. „Изток”, ул. „Латинка” № 12.

Мото на изложбата: „Откровения”

Цел: Изложбата да представи творческите достижения на художниците от район „Изгрев” 
в контекста на съвременното развитие на визуалните изкуства, както и тяхното стимулиране. 
Присъжда се приз „Наградата на кмета” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Присъждат се и две 
поощрителни награди по 500 /петстотин/ лева: по една за изпълнение и за млад художник 
/до	40	години/.

Условия за участие:
В изложбата могат да участват всички професионални художници, живеещи или работещи 

на територията на район „Изгрев”. Творбите да бъдат създадени през периода 2012 – 2015 г. 
и да не са показвани в досегашните традиционни изложби. Приемат се творби само на живи 
автори. Всеки автор може да представи по 1 творба, като височината й не надминава 100 см. 
Творбите да са подготвени /рамкирани/ за подходящо аранжиране и окачване. Цените на 
творбите се обявяват в български лева.

Намесата на участници в подготовката на експозицията е недопустима.
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Журито	на	изложбата	има	право	да	предложи	авторите	за	премиране.

Предаването	на	творбите	ще	се	извърши	в	къща-ателие	„Ненко	Балкански“	от	14	до	15	май	
включително, от 11 до 18 часа. В едноседмичен срок след края на изложбата /т.е. от 6 юни до 
12 юни/ участниците са длъжни да си вземат произведенията. След този срок Район „Изгрев” 
не носи отговорност за съхранението им.
Желателно	е	художниците,	приемащи	статута	на	изложбата,	да	заявят	предварително	свое-

то участие чрез попълване на формуляр-заявка, който да бъде представен в Район „Изгрев”, 
отдел	„ОСДКС”,	или	на	тел.	970	10	10	;	97010	63.	Заявки	за	участие	се	приемат	до	30.	04.	2015	
г. включително.

Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на СБХ: www.sbhart.com 

Контакти: Район	„Изгрев”,	тел.	970	10	10;	970	10	63.

НАЦИОНАЛНА  ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ` 2015”

Общи Положения:
Националната изложба „Лудогорие” за съвременна живопис, графика и скулптура се ор-

ганизира на всеки две години. През месец май 2015 г. ще се проведе шестото издание. За 
участие са поканени всички художници от България, които приемат условията на този статут, 
с живописни, графични и скулптурни творби, посветени на Лудогорието – неговото минало и 
настояще. 

Темата „Лудогорие” не е задължителна.
Целта на изложбата е:
 - да привлече вниманието на българските творци  към историята и съвремието на 

Лудогорието;
 - да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвре-

менните български художници и тяхното творчество.

Организация: 
1. Организатори на Националната изложба „Лудогорие” са Министерство на културата, об-

щина Разград, художествена галерия „Проф. Илия Петров”, Разград.
2. Оперативната работа се извършва от художествена галерия „Проф. Илия Петров”, Раз-

град.
3.	Дейността		по	подготовката	и	реализацията	на	изложбата	се	финансира	с		утвърден	от	

община Разград бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други.
4.	Журирането	на	творбите	за	Националната	изложба	„Лудогорие”		и	наградите	се	опреде-

лят от жури, съставено от авторитетни български  художници и изкуствоведи и представител 
на община Разград.

5. Националната изложба „Лудогорие” се експонира  в залите на ХГ „Проф. Илия Петров”, 
Разград.

Награди:
Наградният фонд на Националната изложба „Лудогорие 2015 ” е 6500 лв., както следва:
	 •	Живопис	–	2	000	лв.
	 •	Графика	–	1	000	лв.
	 •	Скулптура	–	2	000	лв.
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	 •	Награда	за	млад	художник	на	Министерство	на	културата	–	500	лв.
	 •	Награда	на	СБХ	–	1000	лв.
Наградените автори получават почетен диплом и плакет.
Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф.Илия Петров”, Разград.

Условия за участие:
1. Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на този 

статут.

2. Творбите се изпращат на адрес:
 7200	гр.	Разград
 ХГ „Проф.Илия Петров”
	 ул.	„Св.Св.Кирил	и	Методий”	17
 Национална изложба „Лудогорие”

3.	Авторите	сами	поемат	разходите	по	транспортирането	на	творбите	до	посочения	адрес	
и обратно.

4.	Приемат	се	живописни,	графични	и	скулптурни		произведения.	Техниката	и	материалът	са	
свободни. Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:
	 •	за	живопис	–	до	120/120	см	с	рамката
	 •	за	графика	–	до	100/70	см	с	рамката
	 •	за	скулптура	–	площ	до	1кв.	м.,	височина	200	см	/без	постамента/
Творбите да са в подходящ за експониране вид.
Желателно	е	графичните	творби	да	бъдат	рамкирани.

5. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, като се съобрази, че при 
продажба	комисионната	такса	за	галерията	е	30%.

6. Представените творби да са авторски, собственост на художника и да не са създадени 
по-късно	от	месец	януари	2014	г.

7.	Всеки	автор	може	да	участва	и	в	трите	категории	/живопис,	графика,	скулптура/,	като	за	
всяка категория  се заплаща отделно такса за участие. Авторът може да участва с не повече 
от	3	/три/	творби	за	категория	„ЖИВОПИС”	и	„СКУЛПТУРА”	и	не	повече	от	пет	в	категория	
„ГРАФИКА”.

8. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан 
четливо с печатни букви, придружен от банкова разписка за платена такса за  участие. Фор-
мулярът е публикуван в уебсайта на СБХ: www.sbhart.com 

9.	Таксата	за	участие	е	30	лв.	и	се	заплаща	по	банков	път	на	следната	банкова	сметка:
 IBAN		BG	87	IORT	81163100903300
 BIC  IORTBGSF
 ИНВЕСТБАНК АД
 РАЗГРАД
Автори, непредставили квитанция за платена такса, не се допускат до участие. При отхвър-

ляне на творбите от журито таксата не се възстановява на автора.

10. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, 

но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенски и куриерски служби.

11. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване  
на изложбата.

12. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Проф. Илия Петров”, Разград, като 
получава сертификат за дарение от името на галерията.

13.	Всеки	участник	получава		каталог	и	има	право	да	закупи	до	5	броя	на	50%	от	продаж-
ната цена на същия.

14.	Всеки	участник,	подписвайки	регистрационния	формуляр,	дава	съгласието	си		неговите	
творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на Национална изложба 
„Лудогорие` 2015”.

Срокове:
Срок	за	получаване	на	творбите	–	30	април	2015	г.
Журиране	–	10	май	2015	г.
Откриване на изложбата и обявяване на наградите на журито – 22 май 2015 г.
Закриване на изложбата – 1 октомври 2015 г.

За контакти:
ХГ „Проф. Илия Петров”
ул.	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”	17
мобилен	тел.:	0898568643,	0879375099,	0885843481
тел.	084	662735

КОНКУРС ЗА ГРАДСКА СКУЛПТУРНА КОМПОЗИЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Предмет на конкурса е обемно-пространствено проучване и идеен проект (по смисъла на 
чл.2, ал.2, т.2 от НПКУПИП) за  градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“. Место-
положението й е в обхвата на реконструирания пешеходен участък на бул. „Витоша – І ч.“, 
между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

Цел на настоящия конкурс е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за 
възлагане	на	обществена	поръчка	за	избор	на	изпълнител	по	реда	на	чл.	90,	ал.	1,	т.	7	от	
ЗОП, на базата на резултатите от класирането на проектите. Конкурсът е за обемно-прос-
транствено проучване и идеен проект (по смисъла на чл.2, ал.2, т.2 от НПКУПИП) за градска 
скулптурна композиция „Алеко Константинов”. Местоположението й, определено с описаната 
виза за проектиране, е в обхвата на реконструирания пешеходен участък на бул. „Витоша – І 
ч.”, между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

Право на участие в конкурса имат всички български физически и/или юридически лица 
– скулптори, художници, дизайнери, архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти, притежа-
ващи образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колек-
тиви. Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с 
пълна проектантска правоспособност.

Конкурсната програма можете да свалите от уебсайта на СБХ: www.sbhart.com

конкурсиконкурси
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КОНКУРС „УНИКАТИ“ В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА
ЗАНАЯТИТЕ И ИЗКУСТВАТА „БУЛГАРИКА” – ВАРНА

1. Попълва се формуляр за участие, който можете да свалите от уебсайта на СБХ: www.
sbhart.com

2. Такса за участие не се заплаща. Разходите по организирането на конкурса се поемат от 
организаторите.
3.	Всички	произведения	на	изкуството	предварително	се	журират	за	допускане	до	кон-

курса.
4.	В	конкурса	не	могат	да	участват	произведения,	представяни	на	Международен	панаир	

на занаятите и изкуствата „Булгарика” в предходни години.
5.	Произведенията	следва	да	се	предадат	не	по-късно	от	3	август	2015	г.
6.	Всеки	автор	има	право	да	участва	с	до	3	произведения.

Награди
1. Участниците получават грамота.
2.	Победителят	получава	диплом	и	награда	в	размер	на	300	€.
3.	Победителят	има	право	на	пълноправно	членство	в	Арт	клуб	„Булгарика”.

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ
ПО СЛУЧАЙ 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ

Общи положения
1. Изложбата цели да почете и да популяризира името и наследството на големия бъл-

гарски художник Георги Герасимов, почетен гражданин на Пазарджик, завещал цялото си 
творчество на града.

2. Изложбата има за задача да подпомогне изявите на съвременното българско графично 
изкуство, да поощри младите автори, да популяризира сред публиката класически и инова-
тивни графични техники.

Организация
1. Организатори на изложбата са община Пазарджик, художествена галерия „Станислав 

Доспевски“ /къща-музей „Георги Герасимов“/.
2. Националната графична изложба на името на Георги Герасимов е под патронажа на 

кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов.
3.	Организацията	и	подготовката	се	извършва	от	ХГ	„Станислав	Доспевски“.
4.	Финансирането	на	изложбата	се	осигурява	от	утвърден	бюджет,	средства	на	спонсори,	

такси за участие, дарения, рекламодатели.
5.	Оценяването	на	графичните	работи	се	осъществява	от	петчленно	жури.	Журито	се	на-

значава със заповед на кмета на община Пазарджик. Експозицията се подрежда в залите на 
ХГ „Станислав Доспевски“.

6. Осигуряване на медийно отразяване на събитието. 

Награди
•	Три	равностойни	награди,	всяка	включваща	бронзов	плакет	и	парична	премия	от	1200	лв.
•	Награда	за	млад	автор	до	35	години	на	името	на	Георги	Герасимов
  (плакет, премия от 1200 лв. и покана за самостоятелна изложба в галерията)

конкурси
•	Пет	почетни	дипломи
Наградените с парична премия творби остават във фонда на галерията.

Условия за участие
1. Право на участие имат всички художници, приели условията на статута и попълнили 

формуляра за участие. Организаторите си запазват правото на персонални покани. 
Формулярът можете да свалите от сайта на СБХ: www.sbhart.com 
2. Всеки автор може да участва с максимум три графични листа, надписани със залепен 

етикет по образец на обратната страна на творбата, долу вляво.
3.	Приемат	се	графични	листове,	създадени	през	последните	три	години,	с	максимален	раз-

мер	100	х	70	см	и	не	по-малки	от	50	х	60	см.	Творбите	да	са	без	рамка	и	паспарту.	Приемат	
се графични техники, позволяващи тиражиране. За предпочитане е творбите да се изпращат 
в тубуси.
4.	Графичните	листове	трябва	да	са	придружени	с	кратка	творческа	биография	(по	обра-

зец), квитанция за платена такса, точен адрес за връщане на творбите, телефон за връзка и 
e-mail.

5. Участващите художници трябва да са автори и собственици на творбите.
6. Решенията на журито са окончателни.
7.	Таксата	за	участие	е	20	лв.	Всеки	автор	да	посочи	продажна	цена	на	своето	произведе-

ние,	комисионата	при	продажба	е	20	%.
Таксата се плаща по банков път по сметка:

IBAN: BG82UBBS80023109549510
BIC: UBBSBGSF
ОББ ПАЗАРДЖИК

За творбите недопуснати до участие в изложбата, таксата не се възстановява.
8. В срок от два месеца след закриване на изложбата творбите ще бъдат върнати на ав-

торите.
9.	Ще	бъде	изготвен	каталог,	представящ	събитието.	Всеки	от	участниците	ще	получи	по	

един брой.
10. Разходите около транспортирането на творбите са за сметка на участниците.
Творбите се получават на адрес:

ХГ „Станислав Доспевски“
Пл. „Константин Величков“ 15
4400 Пазарджик

11.	Щети,	нанесени	по	време	на	транспортирането,	не	се	поемат	от	организаторите.
12. Всеки от участниците може да дари творбата, участвала в изложбата, на галерията. 

Творбата ще бъде заведена във фонда и авторът ще получи свидетелство за дарение.
13.	Всеки	участник,	приел	условията	на	статута,	се	съгласява	творбите	му	да	бъдат	използ-

вани от организаторите за рекламни цели на изложбата.
Срокове
Последен	срок	за	получаване	на	творбите:	30.06.2015	г.	(важи	датата	на	пощенското	клеймо)

Дата	на	журиране:	6.07.2015	г.
Дата	на	откриване:	17.09.2015	г.
Дата на закриване: 25.11.2015 г. 

За	контакти:	ХГ	„Станислав	Доспевски“;	тел.:	0895	60	49	64;	e-mail:	ggerasimov@gmail.com	

конкурси
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21 НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ ПЕДАГОЗИ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 2015“

На	21	май	от	17.30	часа	в	изложбени	зали	„Рафаел	Михайлов“	1,	град	Велико	Търново	ще	се	
открие 21-вата поред Национална традиционна изложба на художниците – педагози „Велико 
Търново – 2015“. 

Творбите (в обезопасена опаковка) ще се събират в регионалните инспекторати по образо-
ванието,	по	график	за	всеки	инспекторат	от	29	април	до	8	май.	За	самостоятелно	предаване	
от	11	до	14	май	–	в	изложбените	зали.	
Журирането	ще	се	извърши	на	15	май.

ГАЛЕРИЯ „НЮАНС“ обявява конкурс за проектиране и изписване на параклис „Св. Паисий“ 
в двора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

В конкурса могат да участват художници и художнически колективи, изпълнявали подобни 
проекти.

На кандидатите ще бъдат предоставени архитектурни планове и снимки от интериора и 
екстериора. Кандидатстването за изпълнение на проекта става чрез предоставяне на доку-
ментация за завършен подобен проект, включваща снимков материал и автобиография на 
художника или ръководителя на художническия колектив по електронен път или на място 
в галерия „Нюанс“. Художникът или художническия колектив дава предложение за цената 
за изписване на кв.м. при подготвена основа за рисуване – варова мазилка и шпакловано с 
колор кит на варова основа. Художникът или художническия колектив дава своето предло-
жение за техника на изписване както и композиционно решение.

След одобрение на кандидатурата е необходимо да бъде изпълнен подробен проект, одо-
брен от комисия на галерия Нюанс.

Срок за подаване на оферти – 30 май 2015 г.
Срок за завършване на стенописа – 1 ноември 2015 г.

Архитектурни планове и снимки на параклиса могат да бъдат свалени от сайта на галерия 
Нюанс.

конкурси

ИЗЛОЖБА НА ПЕТЪР КУЦАРОВ /1921–2015/ И СТОИМЕН МАРКОВ
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, 6 – 25 МАРТ

Слово от откриването на изложбата на Петър Куцаров

Петър Куцаров беше първият ми учител в академията – преподаваше заедно с професор 
Л. Димитров. Затова започвам с моята дълбока благодарност за всичко, което научих от него, 
в това толкова важно за мен време.

Изложбата беше планирана преди две години. За съжаление, той не дочака откриването 
й. Това я прави още по-значима, защото се превърна в едно посвещение на неговата памет 
и творчество.

Петър Куцаров живя скромно и почтено. Творчеството му е дълбоко свързано с природата, 
културната история на България, вдъхновяваше се от древните релефи. Бях смаян от купи-
щата рисунки, в които е пресъздал преживяванията си, пейзажите, дърветата, цветята, жи-
вотните. И хората. Светът около него е претворен с лекота, непосредственост и виртуозност. 
Притежава пространен цикъл от портрети на художници, негови съвременници, нарисувани 
върху миниатюрни листчета, направени на един дъх, с такава дарба за пресъздаване на ха-
рактера и рисунката, която го поставя редом до най-големите майстори в този жанр. Това е 
неуморно пресъздаване на видимото. Вероятно е преживял някакво влияние от изкуството 
на Китай по време на своето пътуване там. Графичният цикъл пейзажи и растителни мотиви в 
по-едър формат особено ясно подсказват такава връзка. Това може да се каже и за морския 
цикъл акварели и рисунки, направени сякаш с едно докосване, с най-високо майсторство. 

Скулптурата на Петър Куцаров, както и няколкото монумента, създадени от него, са изцяло 
отдадени на камъка. Пластичното и психологическото й въздействие носи това, което може 
да се нарече докосване до вечното. Използвам тази дума, колкото и да осъзнавам, че човеш-
ките мерки не могат да я покрият. И все пак това преживяване на формата идва някъде от 
началото на света и в същото време сега я виждаме монументална и изчистена, докосваща 
най-дълбоките пориви от творческата същност на скулптора. Това е съприкосновение с кул-
турните пластове от прабългарското време и Възраждането, превъплътено днес. Тази раз-
ходка между вековете с образи в изначалния материал – камък, е най-особеното, различното 
в творчеството на Петър Куцаров. И тази негова удивителна дарба в толкова миниатюрни 
размери може да постигне монументални внушения. Аз трудно си представям как е работил 
без машини. Може би той е решил да се лиши от техните възможности, за да запази пър-
вичната мощ на природата. Истинско постижение е да запазиш езика на материала, това е и 
основна черта на скулптурата. Затова неговите произведения могат да бъдат преживявани и 
като проекти за големи природни и градски пространства. Макар, за съжаление, да не са ре-
ализирани физически, неговото творческо въображение си е вършело работата. Поне за мен. 
От скулптурата на Петър Куцаров лъха каменност. Тя е вградена в силуета на природните 
форми, овални морени или късове, които създателят е ваял незнайно време. Нима това не е 
същото, което е накарало човека да посегне към камъка и да направи в него това, което е 
необяснимо за изразяване по друг начин в зората на света. И тъкмо затова те са така въз-
действащи и сега.

Той е скулптор, който утвърждава с творчеството си единството на човека с природата и 
културната традиция, усетени като неотменна необходимост. Въпреки въпросите и изпитани-
ята на днешния живот, които сякаш разрушават това единство. Затова примерът му ме прави 
оптимист за човека.

Проф. Емил Попов

изкуство,  думи

Петър Куцаров - Релеф
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Слово от откриването на изложбата на Стоимен Марков

За Стоимен Марков се заговори в 
професионалните среди миналата го-
дина, за участието му в най-голямата и 
представителна изложба на абстракт-
но изкуство „Неразказаната абстрак-
ция“	 през	месец	май	 2014	 г.	 в	 залите	
на СБХ. Неговите голямоформатни жи-
вописни композиции и двете скулптури 
от метал стояха в изложбата живо, не-
очаквано, интригуващо в изключител-
ното обкръжение от имена като Магда 
Абазова, Григор Бояджиев, Георги Бо-
жилов,	 Георги	 Янакиев,	 Иван	 Кирков.	
Всички говореха за Стоимен Марков 
като за откритие. Малкото хора, които 
го познаваха, разказваха странната му история – за първото му образование като музикант /
виолончело/, за следването му в Художествената академия, за професионалната реализация в 
различни музикални формации – включително Бургаски симфоничен оркестър, за единичните 
му появявания на симпозиума по скулптура в Бургас или за изложбата в столичната галерия 
„Максим“. Разказваха за живота му в уединение и вътрешна решеност да прави изкуство.

Година преди това Емил Попов говореше с присъщото си въодушевление за един странен 
човек,	който	обикалял	в	природата	около	село	Бистрица	и	река	Янчовска	и	където	види	голям	
камък, го превръщал в скулптура. Ей така, заради себе си, заради изкуството и за „публика-
та“ от горски пилета, пълзящи животинки и някой случайно преминаващ. С представите ни за 
днешния ден на изкуството като мотивации, реализация, публичност е трудно да се повярва, 
че все още могат да се намерят такива хора.

Малко по-късно, когато с Петер Цанев тръгнахме да събираме изложбата „Неразказаната 
абстракция“, отново чрез Емил Попов се озовахме в читалището на град Брезник, за да видим 
огромната колекция живопис и скулптура, дарена от автора на града. Макар и с предвари-
телна нагласа за среща със странен и непознат художник, се оказахме неподготвени за това, 
което ни очакваше там. Могъщата енергия на десетки картини и пластики изпълваха цялото 
пространство. Мощни обеми, експанзивен цвят и контраст, широк и категоричен експресивен 
жест, завършен синтез на пластическата лексика, личен свят, пропит с виталната сила на 
природата и озарен от вътрешната духовна мощ на създателя си. Бяхме стъписани, дълбоко 
респектирани, дори объркани от срещата с истински, автентичен и завършен автор.

Днес тази най-представителна изложба на Стоимен Марков остойностява усилията и про-
зренията на автора. Остойностява резултата на честен и системен труд, на стотици произведе-
ния, родени в тишина, вътрешна решеност и концентрация. Тези картини и пластики са съз-
дадени с цел единствено вътре в себе си и като резултат на творческо сублимиране, на ду-
ховно качване, на личностен пробив във високите измерения на изкуството. Създаденото от 
Стоимен Марков е феномен на вътрешната озареност, на цел и смисъл извън прагматиката на 
успеха. В неговото огромно по своя емоционален и духовен заряд творчество виталността на 
природното, органичното, сублимно екстазно състояние, търсещо своето дълбоко основание в 
народностния дух, се пресичат и вплитат с високия, опияняващ патос на модерното изкуство. 
Във вътрешните измерения на това изкуство могъщият природен тътен, тъмните води на 
езически мистицизъм оплождат с първична енергия високия интелектуално-артистичен дух. 

Тези, които са виждали Стоимен Марков – дребната, леко приведена фигура, тихото гово-
рене, изпълненото с достойнство смирено поведение, което напомня за Кирил Петров, трудно 
биха допуснали, че в това крехко тяло се активира огромна психична и духовна сила. В жи-

тейската и творческа съдба на този човек има нещо дълбоко респектиращо, нещо, което ни 
превзема със своята фанатична отдаденост, стоицизъм, човешки и творчески морал.

Днес творчеството на Стоимен Марков ни връща загубеното достойнство и човешка, артис-
тична свобода. Дарява ни с живот в истината.

проф. Станислав Памукчиев

КРИПТОСИ - СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ  В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ“

Галерия „Арте“ отново интригува с ин-
тересна, запомняща се изложба, акцент 
сред културните събития през месец 
март.  Проф. Станислав Памукчиев  пред-
ставя „Криптоси” – една от най-впечатля-
ващите свои експозиции през последните 
години. „Криптоси” изцяло преобразува 
познатия интериор на галерията. Двете 
помещения и деликатният преход меж-
ду тях са застлани и препокрити с тъмни  
настилки, където, подобно на  своеобра-
зен космос, като в  депо-хранилище, са 
подредени представените обекти. Така те 
имат нов рестарт, сякаш са в лоно – зона 
пазител на видимите и невидими тран-
сформации, като в две вместилища, които, 

подобно на съзнанието, приемат или изтласкват, закриват, криптират.
И като прекрачим прага,  се озоваваме в непозната, но сякаш интуитивно близка микров-

селена, чиито кодове, макар и забравени, са си някъде дълбоко в нас. Виждаме  малки  
фигури,  пепелни ризи със съответни плочки за инвентарни номера,  необозначени все още. 
Експонирането е  в метални шкафове, върху мрежи, окачването – на куки, а  поставянето  в 
стъкленици асоциира полагане, съхранение, архивиране... Погледът ни се докосва  до вързо-
пи, направени от тензух и марли, поставени в стъклени витрини... Мрежа, тел, восък и пепел, 
както и жестовете на издраскване, изстъргване, обгаряне, съзидание с първични, изначални 
материали и субстанции провокират и разбуждат нашето подсъзнание,  търсят архетипната, 
първоначална форма на движението на битието, на скритата хронология на трасформациите 
както на материята, така и на нашите души.

Най-точен е самият автор. В текста към изложбата той пише:
„Предложеният акт на себепреброждане е навлизане в скритите неразличими зони на ар-

хетипните и атавистични наслоявания, следва непонятните фигури на психичното, търси 
проекции в разтеглените до безкрай минало-бъдеще-безвремие.

Обектите – късове уморена прозирна материя – свидетелстват повтарящи се ритуали-
зирани  жестове.  Предмети с озадачаваща функция провокират напрежение, предизвикват 
влечение към неразличимите сенки на едно пред или следбитие. Отвеждат ни в границите 
между профанно и сакрално, гранично и безгранично, в преходните пространства между тук 
и сега и допусната отвъдност.”

„Криптоси” на проф. Памукчиев не е единствено сполучлива експозиция,  а е различна от 
познатото и стандартното – изложба от обекти, резултат от дългогодишни артистични изслед-
вания, умело аранжирани в изцяло преподреденото галерийно пространство... „Криптоси” със 
своята наситена енергия променя, пресътворява  не само познати пространства, а е и опит за 
преобръщане на традиционни мисли и представи, на  клишета за мястото на човека, твореца,  
изкуството... 

Николай Маринов

изкуство,  думиизкуство,  думи

Стоимен Марков - Творба от изложбата

Станислав Памукчиев - Криптоси
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ВАСИЛКА МОНЕВА НА "ШИПКА" 6

Слово от откриването на изложбата на Василка Монева

И най-младата от знаменитата Русен-
ска група, активно преобразила навре-
мето през 60-те години художествения 
живот у нас, Василка Монева навърши 
седемдесет. И отново ни зарадва с из-
ложба.

„Шипка” 6 по традиция се възприема 
от поколението на Василка като свой 
дом. И неслучайно тя е избрала тук да 
покаже своята юбилейна експозиция.

Тази изложба е празник – за ху-
дожничката и за нейните многобройни 
приятели и ценители. Ние сме щастливи 
отново да се срещнем с нейния свят – 
с интериорите и натюрмортите й, с ру-
сенските къщи и созополските мотиви, 
с нейните артистични мечти. В българ-
ската живопис те отдавна са „запазена 
марка Василка Монева“.

От толкова години се познавам с ху-
дожничката и въпреки това ми е трудно 
да определя главното в нейното изку-
ство. Сигурна съм в едно – картините 
й носят радост. Пред тях се чувстваме 
щастливи – пренасяме се в други прос-
транства на крилете на авторското 
въображение. В картините на Василка 
Монева не се случва нищо. Но всичко 
– къщите и морето, каните, цветята, фо-
тьойлите живеят. Особено усещане. Те 
са непретенциозно естествени и в също-
то време имат характер.

Монева има свои любими мотиви. Те минават през годините и остават. Но във всяка картина 
ги откриваме преобразени. И на тази изложба последните й работи привличат вниманието ни 
с нещо ново – нови нюанси в хармониите, нови елементи в композициите, някакво ново диха-
ние. Но същото чувство към баграта и същата влюбеност в изкуството. Неочаквани навярно 
за мнозина ще бъдат нейните паравани. Една форма, практикувана от древността до днес, но 
слабо позната у нас. Ето че и нашата Василка Монева, след любимите й модерни европейски 
майстори, се обръща към паравана. И включва в юбилейната си експозиция два четиричастни 
и два тричастни паравана. Търси различни композиционни прийоми. Намирам за особена спо-
лука паравана с бухалите. Дано повече хора оценят тази нова форма в изкуството й и – като 
проявят интерес – я стимулират да продължи в тази посока.

И така, на „Шипка” 6 е празник. Ведрост и виталност изпълват залата на първия етаж. Да 
благодарим на Василка Монева за този дар и да пожелаем на юбилярката да остане дълго 
вярна на своето призвание и щастлива сред картините и приятелите си!

Честито!
Ружа Маринска

ВАСИЛ СТОИЛОВ. ПОСЛАНИЯ В РИСУНКИ

На	11	декември	2014	г.	в	музея	на	Нов	български	
университет се откри изложбата „Послания“ от непо-
казвани до момента рисунки, ръкописи фотографии 
и лични вещи на известния български художник Ва-
сил Стоилов. Причина събитието да се случи точно 
на това място е дарението на неговия личен и родов 
архив,	направено	от	наследниците	Явора	и	Василия	
Стоилови – дъщерята и внучката на художника, още 
през 2000 г. Оттогава до настоящия момент фондът 
непрекъснато нараства с нови ценни материали, 
разкриващи разностранния талант и уменията на 
един автор, за когото изкуството и животът са не-
разделни в своята същност и проявление.

Васил Стоилов, чиято творческата енергия с ед-
наква сила обикновено се движи в няколко посо-
ки, създава исторически картини, портрети на кул-
турни и политически дейци, натюрморти, пейзажи, 
илюстрации към книги, пише стихове, анализи и 
критика. С ръката на художник и мисълта на пи-
сател той проявява идейно-естетически, сюжетни 
и изразни предпочитания, на които остава верен 
до края на живота си и които, може да се каже, 
впоследствие се превръщат в негов запазен пластически код.

Безспорно идеята за националното стои на първи план, но не националното като конкретен 
отрязък от време, а като метафорично начало, типологическо обобщение с нови социално-
битови и философски внушения. И както се оказва, за постигането на целта си художникът е 
предварително подготвен. В изложбата, на която е куратор доц. д-р Ружа Маринска, препо-
давател в университета, са представени подготвителни рисунки с молив, цветни моливи или 
мастило, които съдържат информация за етапите и спецификата на изобразителния процес. 
Вглеждайки се в отделните ескизи от натура на хора, анатомични детайли, архитектурни и 
пейзажни мотиви, животни, цветя, дори облаци, във фотографиите (разчертани за прехвърля-
не върху платното или дъската) на модели, композирани така, както ще бъдат рисувани, пред 
нас се разкрива и част от вътрешния свят на автора – неговите мисли, вълнения, колебания. 
Изяснените форми, острият графичен рисунък, категоричните силуети в завършените вече 
произведения тук отстъпват място на игривата свободна линия и обобщените форми. Улове-
ни в едно, миг, чувство и впечатление по-късно ще станат отправна точка и вдъхновение в 
същинската част – създаването на картината.

В експозицията правят впечатление няколко рисунки към варианти за многофигурната 
композиция	„Епохи.	Българската	мадона	през	вековете“	(1970),	където	освен	себе	си	худож-
никът изобразява още севастократорица Десислава, Захари Зограф, Владимир Димитров – 
Майстора. С образа на Божията майка в тази, както и в останалите си картини Васил Стоилов 
прави типологическо обобщение на българската жена майка и темата за майчинството, про-
дължили да го вълнуват до края на живота. И макар в композиционно отношение повечето 
от неговите мадони да напомнят религиозни изображения от италианския и немския Рене-
санс, съществуват и вариации, запечатали моменти на непринудена радост и интимност в 
отношенията майка – рожба, изпълнени с лекота и артистичност. 

Интерес представляват още цветните илюстрации за книги и винетки на букви в женски 
образи, също хабилитационният труд на художника „Холандският пейзаж през XVII век и 

изкуство,  думиизкуство,  думи

Василка Монева - Натюрморт с портокали

Васил Стоилов - Автопортрет
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архитектурните	мотиви	към	него“	(София,	1953)	с	включени	50	авторски	рисунки	и	тетрадките	
на непубликувания ръкопис „Владимир Димитров – Майстора (разговори, анализи, критика)“. 
Сред личните вещи са изложени пъстроцветна шапка, сходна с тази на последователите на 
Николай	Рьорих	(1874	–	1947),	чието	философско-нравствено	учение	Васил	Стоилов	споделял,	
съд	за	четки	(1964),	дело	на	нашия	изтъкнат	художник	керамик	Георги	Бакърджиев	(1899	–	
1972),	членска	карта	от	Съюза	на	българските	художници,	издадена	на	20	февруари	1953	г.,	
ръчен часовник и др.

В рамките на националната тематика и класическите художествени традиции Васил Стои-
лов изгражда визуално живописни и символични връзки със социално-битови и философски 
внушения оттатък конкретиката на историческото време. Със собствен, отличаващ се худо-
жествен почерк в неговото творчество запазват значението си и академичните изобразител-
ни принципи, и натурата като първоизточник на вдъхновение, и опитът на старите майстори. 
Рисунките в музея на Нов български университет могат да ни разкажат много именно за това 
– за прилежната теоретична подготовка и техническата грамотност, за сериозното отношение 
и обстойното проучване с молив или четка в ръка. И ако по думите на българския изкуство-
вед Светлин Босилков, изкуството на Васил Стоилов се очертава като „вълнение, споделяно 
с бъдещето“, то бъдещето на неговите все още неизследвани произведения сега е в ръцете 
на изследователите, преподавателите и студентите, занимаващи се с изобразително изкуство 
или изкуствознание. Една музейна сбирка, която не само поради своята цялост, но и заради 
достойнствата си заслужава нашето внимание.

Изложбата продължи до края на месец март.
д-р изк. Румяна Александрова

ЮБИЛЕЙНАТА ИЗЛОЖБА НА МИХАИЛ ДЕЯНОВ

Юбилейната изложба на Михаил Деянов във връзка с неговата 80-годишнина ознаменува 
творческия път на един определено непресторен и безрезервно отдаден на живописта худож-
ник, чиито живот и изкуство са кръвно свързани с Перник и Пернишкия край.

Творчеството на автора се основава на проникновено вглеждане и проникване в нату-
рата.  Посредством емоционалния допир до пулсациите на природата в нейните циклични 
състояния на вечно обновяване и на вечно замиране, както и в художественото осмисляне 
на изконната връзка на човека със земята, Михаил Деянов съумява да изгради солидни и 
запомнящи се картини с маслени бои и акварел. Композиционно те се подчиняват на сходни 
типове – успокоен баланс на вертикали и хоризонтали, повече или по-малко изявена линейна 
и цветова ритмика. Художникът рисува онова, което дълбоко познава и обича – терени и ли-
вади, изпълнени със зеленина и най-различни дървета и равнинни участъци, често наситени 
с човешки фигури, които като правило извършват обичайните трудови операции на полето.

Между многото достойнства на своето изкуство живописецът притежава едно ценно ка-
чество – естествено и непринудено той съумява да опоетизира и да насити с дълбоко емо-
ционални интонации и най-тривиалния и незабележим мотив, превръщайки картината в уни-
кално единство на обективни и субективни творчески импулси. Тоналностите са приглушени, 
наситени, но звучни и експресивни. Михаил Деянов се е учил както от нашите големи майсто-
ри на четката, така и непосредствено от природата. Същевременно негов основен учител, така 
да се каже, е самият живот в многобройните превъплъщения и обрати както на съдбата, така 
и на развитието на артистичните и музикалните умения и способности на автора. Той е отво-
рен към света и към човека. Този мощен първичен заряд, съчетан с изключителна честност и 
неподправена искреност са основните движещи сили на неговото творчество, които му дават 
възможност и днес – умъдрен от опита на отминалите десетилетия – да е все така жизнен и 
свеж, с открит поглед и желание за работа.

Проф. Чавдар Попов

ЖИВОПИСТА НА МИХАИЛ ДЕЯНОВ

Кой ли не би желал да изрази приро-
дата в цялата й красота и съвършенство, 
било то с думи или с цвят – недостижимо! 
Михаил Деянов е от онези творци, които 
рисуват поезия с цвят. Поезия за приро-
дата и живота. Избрал пътя на уединение, 
далеч от светлините на прожекторите, ху-
дожникът и до днес рисува в скромното си 
ателие в с. Райлово. Той избира да остане 
в родния си край, от който неуморно черпи 
вдъхновение. Свързал съдбата си с Пер-
ник, той става един от активните предста-
вители на Пернишката група художници и 
наскоро зарадва зрителите с изложба по 
случай 80-годишнината си, експонирана в 
залите на СБХ.  

В експозицията са включени както ста-
ри, така и нови произведения – пейзажи, 
портрети, автопортрети,  композиции с ку-

кери, които са любими за автора.  Михаил Деянов работи с различни материали – маслени 
бои, акварел и темпера, създавайки един разнообразен свят, който показва как емоцията 
и споменът се сливат в живописната картина. Както и самият художник споделя „и до ден 
днешен живея със спомена за родното място, традициите, трудолюбието на българина“, които 
стават постоянен обект за творческа интерпретация в картините му.  

Особено място в платната му заема и образа на жената – вечно трудещата се и пееща 
на полето. Михаил Деянов изгражда един обобщен образ – типаж на българката, лишен от 
индивидуални характеристики, но издигнат до символ на сила и чистота. Дали ще бъде нейн 
портрет, или ще бъде изобразена на фона на гъстата утринна мъгла или жаркото слънце на 
полето, той я рисува сраснала се със земята, за да подчерте изконната връзка на човека с 
майката природа. 

В творбите на художника прави впечатление, че реализмът на формата и съдържанието 
отстъпват място на аналитичния подход и синтез на пластичния език. В живописните му плат-
на превес взема колоритното изграждане, което е далеч от буквалността. Чисти, интензивни 
и плътни цветове, трептящи линии, червени акценти, контрастиращи на оксиднозелените поля 
– една импресия от цвят, която създава усещането за декоративна живопис. Колоритът в 
богатството на природата съчетава идейния замисъл и стремежа на Михаил Деянов да оду-
хотвори обекта така, че да разкаже своя история. Това са композиции, създадени с неподпра-
вено възхищение от заобикалящата го действителност, уловени мигове от многообразните 
състояния на природата и провинциалната романтика. Композиционните решения на тези 
пейзажи не са елементарни илюстрации на определен сюжет, а израз на богато художествено 
въображение, обхващащи панорамни изгледи с широки поля, възвишения или са изградени 
от цветни регистри, които напомнят за полските цветя и оранжевозлатистия пламък на зре-
лите житни класове. 

В експозицията интерес предизвиква портрета на художника Любен Гайдаров, в който уме-
ло са предадени индивидуалните характеристики, емоционалността и душевната нагласа на 
персонажа.	Що	се	отнася	до	няколкото	автопортрета	на	Михаил	Деянов,	в	тях	може	да	се	
види саморазкриването на автора, избрал така познатия нелек път на изкуството.

Наташа Ноева
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Михаил Деянов - Фрагмент от Мелник
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ХУДОЖЕСТВЕНИ ДИСКУРСИ
„КОННИКЪТ II”

Рисунките за изложбата „Конникът II” 
са вече реалност, готови за експониране. 
Създаването им за мен бе пътуване. Пъ-
туване през времето към различни места, 
исторически периоди, вярвания, култови и 
духовни практики, свързани с фигурите на 
конници.

Всъщност в началото пътувах към Кон-
ника, а след това разбрах, че той и аз сме 
едно.

В първите рисунки композиционно фи-
гурите бяха свързани с представата за 
движение, ритуално или реално, и усе-
щането за красотата и силата на ездача и 
коня. Преминавайки през различни етапи, 
достигнах до серията от последни работи, 
тези, които са за „Падащият конник”. Те 

станаха почти портрети на състояние, емоции и преживявания, които ме вълнуват. Падащият 
конник, който е раним и ранен, паднал, но не и победен.

Търсенията и създадените рисунки от този дискурс към темата считам в себе си за лично 
творческо откритие. Цикълът „Конникът II” се превърна за мен от серия рисунки, подготвяни 
за изложба, и в едно изследване на пространство, материя и форма със средствата на ри-
сунката. Основано на емоционалния и професионален опит, това беше проучване на възмож-
ностите на различни рисунъчни материали и техники да създадат пластично произведение с 
автономно художествено въздействие, Рисунка, която не е само начало, а реализация и край 
на осъзнат творчески процес.

С черно и бяло, линеарно или тонално, с контур или силует исках да изградя и друго прос-
транство и друга материя – тази на духа, на търсенето и откриването, съхранила намерения, 
мисли и вълнения.

Дано съм успял!
проф. Любомир Каралеев

ЛИЧНО ЗА АНГЕЛ СПАСОВ

Миналата	година	официално	чествахме	130	години	от	рождението	на	един	от	най-големите	
и	 самобитни	 български	 скулптори	 и	 40	 години,	 откакто	 ни	 напусна.	Честваме	 нещо,	 което	
не сме заслужили и нямаме право. Все още живите, които помним и които сме минали през 
ателието на Ангел Спасов, и малкото, които имат памет за този оазис в духовната пустош на 
Плевен, би трябвало да се скрием от неудобство и срам, че сме допуснали поругаването на 
националното ни наследство по един най-малкото безотговорен начин, да не кажа нещо по-
силно и по-точно.

Навремето Димитър Бояджиев реставрира и стегна ателието с надежда и ателието, и къща-
та да станат един духовен център. За съжаление единственото ателие памет за достойнство-
то, пътя и примера на големия българин по неизвестни интереси – бизнес или политически, 
беше превърнато уж в библиотека, сладкарница, след това в нещо не по-малко безумно – в 
интернет клуб, а сега, доколкото ми е известно, е нещо като склад. Не интернет илюзиите, 
а духовната памет и духовното пространство, в което живее изкуството на Ангел Спасов, 

на Бешков, на Гена Димитрова и Катя Попова, на 
Бръмбаров и други достойни плевналии ще ни 
свърже със света.

Уважаеми политици, държавници, обществени-
ци, граждани на Плевен, 

Време е да се събуди и върне на Плевен мал-
кото, което е останало от паметта на един велик 
дух, и собственото ни достойнство. 

Не отлагайте, не търсете вина със закъсняла 
дата, независимо кой знае и кой не знае за как-
во става дума. Само общото ни самосъзнание и 
отговорност ще спаси достойнството на Плевен.

Прощавай, бачо Ангеле!
Дано	130	години	след	твоето	рождение,	ако	не	

друго, поне чувството ни за срам да се събуди.
Това е, драги съграждани! От днес Плевен не 

може да бъде същият!
Един дребен на ръст, набит възрастен човек, 

изискано и малко старомодно облечен, с ари-
стократично достолепие привечер минаваше по 
главната улица на Плевен. Познати и непознати с 
респект и уважение го поздравяваха. Бачо Ангел 
посягаше за поздрав към широкополата си шапка и леко усмихнат, продължаваше вечерната 
си разходка. 

Оттогава много вода изтече, много трайни и конюнктурни бури минаха през българската 
духовност, но който по някакъв начин се е докоснал до този изключителен творец и посло-
вично скромен човек, завинаги е отнасял със себе си онова трайно усещане за вечност, с 
което ни даряват само големите артисти. 

Ангел Спасов живя просто и обикновено, така, както селянинът сее с труд и мъка, за да 
жъне живот. Бачо Ангел ни събираше с усмивката на сърцето си, допускаше ни като равни 
до себе си, за да разберем по-късно, че истината и величието се крият не в големината, а в 
добрината и простотата. И ако навремето не винаги сме осъзнавали величието му, или по-
точно сме го приемали с нашите домашни представи – днес повече от всякога разбираме, че 
макар все още сравнително малко познато, изкуството на Ангел Спасов е от онези щастливи 
национални духовни озарения, с които родната ни духовност е съизмерима с големите при-
мери на своето време.

Ангел Спасов беше едновременно голям творец и обикновен човек, обаятелен педагог и 
проницателен мислител и неслучайно всяко посещение при него за нас беше колкото урок 
по изкуство, толкова и пример по нравственост. Съдбата беше дарила Плевен и особено тези, 
които живееха с духа на изкуството, с възрожденския пример на един творец, който не само 
даде много на Плевен, но преди всичко българската култура получи своеобразна дълбочина, 
сила и простота. 

След като сме обикаляли смирени и несигурни покрай дъсчената ограда на малкото, са-
моръчно построено помещение, наречено ателие, докато се престрашим да влезем в него 
– ние излизахме от там пречистени, окрилени и благодарни от срещата с човек, който беше 
превърнал проблемите на живота в изкуство, а изкуството – в смисъл на своя труден живот. 
Несъвършени и смутени, ние излизахме от тази малка стаичка като от параклис, събрала в 
себе си света на хармонията и противоречията на човешката душа – окрилени и вярващи в 
смисъла да бъдеш Учител!

И днес, толкова години от онези юношески посещения в ателието на бачо Ангел, все още е 

Ангел Спасов - Пиета

Любомир Каралеев - Конникът

изкуство,  думиизкуство,  думи
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изкуство,  думиизкуство,  думи
пресен споменът, когато за първи път видях Разпятието в един старинен шкаф, опаковано с 
кафява, пожълтяла от времето амбалажна хартия. Самото изваждане от шкафа и свалянето 
на амбалажната хартия поне за мен беше истинско свещенодействие, което ми разкри пред 
очите едно човечество, което е стояло скрито през годините, съществувало като че ли от сът-
ворението на света. Всъщност истинското изкуство като че ли винаги е съществувало – необ-
ходимо е било самочувствието на онзи творец, който ще го материализира в пространството и 
ще го остави на бъдещето като съвременник на всички, които ще дойдат след твореца,  след 
нас – съвременник на тези, които знаят да гледат със сърцето си и да виждат с душата си.

Ангел Спасов роди истини за човешката мъка и страдаше за човешките илюзии и надежда, 
за изпитанието и спасението на човешката душа – истини, които всяко време преосмисля по 
своему, но единствено изкуството на твореца ни дарява с тяхната вечност. 

Ангел Спасов – Човечност и Вечност!
Светлин Русев

 
АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА – ГАЛЕРИЯ „ШИПКА 6”

Слово от откриването на изложбата

Една от всичките известни Анастасии, за които можем да прочетем в интернет, е по-специ-
ална от другите. Тя е художник и няма как информация от подобен тип в електронното прос-
транство да е достатъчна, за да разкрие качествените стойности на едно голямо творчество. 
Става ли въпрос за изобразително изкуство, то, разбира се, трябва преди всичко да бъде 
видяно, при това в оригинал. От последния път, когато имахме тази възможност тук, в София, 
в зала „Райко Алексиев”, минаха почти десет години. Настоящата изява на авторката е с твър-
де различен характер от тогавашната юбилейна и ретроспективна експозиция. Представяща 
само нови творби, наглед камерна, изложбата според мен е едно от върховите постижения в 
творческия й път.   

Да се изправиш пред толкова много ценители на изобразителното изкуство редом с талант-
лив и интелигентен творец като Анастасия Панайотова на откриването на нейната изложба, 
и то минути преди думата да бъде дадена на изкуствовед от ранга на Ружа Маринска, е 
предизвикателство, което дръзвам да поема, позволявайки си и аз да кажа нещичко с цялата 
си почит и уважение към тези две личности и изключителното им присъствие на българската 
културна сцена... 

Десислава Минчева, някога, при друго откриване, беше споделила, че в изкуството всичко 
е лично. Оттогава ми се е случвало няколко пъти да я цитирам... Не пропускам и този случай, 
в	 който	 наистина	 всичко	 е	 лично...	Животът	 е	 изпълнен	 със	 случайности,	 които	 изглежда	
често не са никак случайни... Вчера рано сутринта отворих новата книга на Георги Данаилов 
и се зачетох в едно от есетата, наречено „Страховете на Айнщайн”. Размишлявайки най-общо 
за стойностите в живота, на едно място в текста авторът ни пренася преди повече от сто и 
двадесет	години	в	едно	малко	градче	в	Щатите,	където	живяла	самотна	жена...	

„Навярно, за да превъзмогне самотата си, тя пишела стихове. Изпратила за печат само 
няколко, и то анонимно, останалите криела… Избрах два нейни стиха, единият е за славата 
и известността, вторият - за смисъла и безумието…

Колко е мрачно да си Някой
и като жаба мокра –
да казваш цял ден своето име –
пред възхитена локва!
Много безумие е най-върховен смисъл
за погледа, който различава.
много смисъл е най-чистото безумие,
Което множеството обладава.

Трябва да бъдем призна-
телни към паметта на Цве-
тан Стоянов. В едно ощърбено 
време той се нае да преведе 
стиховете на великата аме-
риканска поетеса… Светът 
откри Емили Дикинсън едва в 
двадесети век, сякаш тя е по-
дозирала, че дарбата й няма да 
остане неразкрита…”

Вчера, часове по-късно тук, 
в залата, потънала в тишина, 
съзерцавах този нарисуван по-
етичен свят, поместен в десет-
ките, почти миниатюрни кадри, 
подобни на отделни театрални 
сцени от камерни спектакли. 
Усещане за виртуозно изпъл-
нение, наситено с обич и то-
плина, излъчващо финеса на 
меланхолията и мъдростта на 

самотата. И си припомних сутрешното преживяване с есето на Данаилов...
 „Айнщайн се страхуваше от деня, когато техниката ще превъзмогне нашите човешки 

взаимоотношения… Срещу неговите опасения ще въстанат много хора и ще започнат да из-
брояват компютъра, интернета, свръхзвуковите самолети, космическите полети, влакове-
стрели, интелигентните роботи, електронните оръжия, стволовите клетки. Новостите 
в живота ни нямат чет. Чрез интернет аз мога да общувам с хиляди хора по света, да се 
добера до всичката информация, известна на човечеството. Вярно е, че не познавам съседа 
си, но това не е беда! Ще го изчакам някой ден, когато той се връща от работа и започва да 
отключва решетъчната си врата, сетне бронираната врата, подир нея обикновена дървена 
врата. „Здравейте!”, ще му кажа аз. „Добър вечер!”, ще ми отвърне той. „Абе толкова години 
живеем на един етаж, пък не се познаваме. Аз съм Георги!”. „А аз съм Рангелов”. „Знам. То 
пише на вратата!” Усмихваме се. В това време звъни мобилният телефон на Рангелов. „Из-
винявайте!” „Моля ви!”. Той обяснява нещо в слушалката и изключва телефона си. „Трябва да 
бързам”… замисля се за миг и пита: „Има ли ви във Фейсбук?”. „Не – казвам аз”. „А в Туитър?” 
„И там ме няма!” Той се усмихва: „Е, ще се свържем някак си”…

Вчера в притихналата зала, замаян от очарованието на нарисуваните откровения, стоплен 
от този визуален поетичен свят, имах и неописуемото удоволствие да поговоря или по-точно 
да послушам изразителните думи на Анастасия Панайотова. Тя поговори с мен за своите 
рисунки, за цветовете и поезията, за живописта и за съдбата… И за Дикинсън! Случайно ли 
беше съвпадението? Слушах я внимателно, а в моето съзнание все още отзвучава онова, 
което каза Анастасия. И мъдростта, и простотата, и изискаността, и топлината на тези няколко 
слова, на този кратък разговор, макар и да не мога да запаметя и възпроизведа дословно, ще 
си припомням цял живот и те ще значат много повече за мен от хилядите шервания, размяна 
на бързи фрази, лайквания, поствания, които  виртуалното пространство със съвършената 
си електронна памет сигурно никога не би могло да заличи от дъната на своите програми...

А за усещанията, които поражда изкуството на Настя Панайотова, и начина, по който то 
вълнува, за неговата звучност и за тишината на съзерцанието –  тях трудно с думи бих могъл 
да изразя...

Освен: Респект и благодарност!   
Любен Генов

Анастасия Панайотова - Балерини
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НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ НА ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА – ЯМБОЛ
1975	–	1989

В	началото	на	70-те	години	на	миналия	век	се	взи-
ма решение от Окръжния комитет на БКП, Комитета за 
изкуство и култура, СБХ и Общински народен съвет 
–	Ямбол	градът	да	се	превърне	в	център	на	декора-
тивно-приложните изкуства в България. Вследствие на 
това решение се предприемат редица мащабни, страте-
гически инициативи. Тези начинания са действително 
стратегически, защото и до ден днешен те изпълняват 
своите цели и задачи.  

Едно от тези начинания е основаването на художест-
вен комплекс, който да съхранява и експонира  худо-
жествени  произведения  по подходящ начин. Става 
въпрос	за	ХГ	 „Жорж	Папазов”,	която	съществува	и	в	
момента.  Другото такова начинание е основаването 
на средно специално художествено училище за деко-
ративно-приложни изкуства, което от своя страна да 
реши проблема с творците, които да работят в тази посока. 

Венецът, короната, най-значимата инициатива, разбира се, е организирането и провеж-
дането на Квадриналето на декоративно-приложните изкуства. То трябва да покаже най-
големите, върхови постижения в сферата да декоративно-приложните изкуства, дизайна 
(включително промишления дизайн) и урбанистиката. И действително в рамките на тези 15 
години,	в	които	се	провежда	квадриналето,	в	Ямбол	се	стича	армия	от	стотици	„трубадури	на	
красивото”,	както	ги	нарича	Людмила	Живкова	в	словото	си	по	повод	откриването	на	първото	
издание	през	1975	г.	–	над	200	творци	с	повече	от	500	произведения.		Сред	тях	са	имена	като	
Мара Йосифова, Марин Върбанов, Здравко Мавродиев, Венко Колев, Георги Коларов, Димитър 
Механджийски, Асен Василев, Здравко Манолов и т.н. Имена, без които социалистическото ни 
изкуство би било духовна пауза. Имена, които извеждат българските декоративни изкуства 
на световната арт сцена. 

Това квадринале поставя и две други задачи пред художниците. Едната е приемственост, т.е. 
да се продължат и развият възрожденското ни творчество и народните занаяти, и приложните 
изкуства да бъдат в действителност приложни – да бъдат уталитарно приложими – във всеки-
дневието, в бита. Но тези изисквания се оказват тесни за търсенията и таланта на художниците. 
Те до такава степен се еманципират, че довеждат декоративно-приложните изкуства до абсо-
лютно равностойни на другите кавалетни изкуства, като живописта и скулптурата. Стига се до-
там, че в някои текстове от израза декоративно-приложни изкуства, думата приложни отпада. 
Трябва	да	се	отбележи,	че	Ямбол	не	е	само	домакин	на	това	квадринале.	Ямболски	творци,	

както и творци от региона взимат доста активно участие в изложбите. Като започнем с Три-
фон Леров, Димо Бояджиев, Тадей Паскалев, Петър Попов,  Цветана Коланджиева, Цветана 
Петрова,	Любомир	Ханджиев,	Васил	Василев	и	Янчо	Петров,	като	наградените	сред	тях	автори	
и творби могат да се видят в настоящата експозиция. 

Накрая, в заключение, това, което можем да направим за бъдещето на декоративните из-
куства	в	България	и	в	частност	в	Ямбол,	е	да	опазим	и	съхраним	това	богатство,	което	имаме.	
И да му се радваме и ценим.
Експозицията	е	посветена	на	40-годишнината	от	първата	Национална	изложба	на	декора-

тивно-приложните	изкуства,	Ямбол.	Тя	се	откри	на	7	април	и	ще	продължи	до	14	май	2015	г.

Петър Тепсизов

СЛЕДСЕЗОНЪТ НА ЧУВСТВАТА
БИСЕРА ВЪЛЕВА В ГАЛЕРИЯ „СЕЗОНИ”

Всяко състояние, незави-
симо дали е природно, или 
душевно, но произвеждащо 
ярък спомен, понякога е за-
редено с необикновено силна 
енергия, макар че то чисто 
физически е вече с изблед-
няващи очертания и колорит-
ност. Неговият сетен изблик 
често пъти е толкова неочак-
вано силен, че с непонятна 
власт ни връща към себе си 
и ни кара да се чувстваме от-
дадени още дълго в неочак-
вано разразила се стихия от 
попреминали чувства. 

Този ненатрапващ се не-
жен заряд от драматизъм в 

природата е успяла да пресъздаде в своята изложба, наречена „Следсезон”, професор Бисера 
Вълева, експонирана в галерия „Сезони” в София.

Следсезонът в природата или следсезонът в човешката чувственост внезапно разкрива 
характера си. Той е трудно уловим, в пастелна гама, създаден с енергичен експресивен замах, 
натежал от утаения сладостен мед, от умората на току-що преминалия сезон, от спомени... 
Следсезонът е оригинална и проникновена тема, от която може да бъде осенен само творец 
с вродена импресионистична позиция.
Живописните	творби	на	Бисера	Вълева	–	предимно	природни	пейзажи	и	натюрморти,	се	

възприемат не толкова с конкретните си измерения, те са по-скоро израз на усещането й за 
обсебващата енергия на  пространствената симбиоза от земя, вода и небе. Свят, неспокоен, 
независим и вдъхновяващ, с копринени пипала на носталгични настроения, съсъд на чувства 
и преживявания – следсезонът, чието съзидателно начало е всъщност в духовната природа 
на твореца.

Пространството в платната на Бисера Вълева, заключено между скалист бряг и морски хо-
ризонт, е обобщен полюс на човешкия дух, който е достатъчно далечен и близък. Пейзажност, 
в която е пусто, без пряко човешко присъствие. По-скоро то е загатнато косвено чрез вещи, 
знаци и следи от неговата битност, които са съществени композиционни, но и емоционални 
детайли в произведенията й. Те сякаш подсилват внушението за сърдечното преживяване на 
природата от художничката. Тя пресъздава не само нейния колорит и форми, но и аромата, а 
така също и откритото от самата нея усещане за отлежаващите преживявания, останали след 
отминалия вече сезон. 

Натюрмортите й по своята естетическа непосредственост наподобяват причудливи оживе-
ли същества с широко отворени сетива, изправени пред целия ръст на вселената – проти-
воположни едно спрямо друго измерения  на свят, наситен с виталност, онова друго лице на 
същия бряг, останал пуст и напрегнат след онзи отминаващ за пореден път сезон на чув-
ствата. Сезон, подчинен на припламващата експресивност в колоритните наслоявания, които 
са в органично единство, дълбоко обработени с търпение, но и със смел артистичен замах, с 
многопластова, разнообразно третирана фактура на платната.

Йонко Бонов

изкуство,  думиизкуство,  думи

Бисера Вълева - Септември

Марин Върбанов - Вратата на Орфей
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След още 5 години, на 10-ия юбилей на галерия „Резонанс“, „Малък голям проект“ ще про-
дължи с капсула на времевия резонанс. Така ще се получи един min max музей на българ-
ското визуално изкуство. 

За да се съхрани интелектуалното като словестен изказ са поканени и художници, които 
се изразяват добре и вербално. Техните мисли  ще останат като мъдрости за следващите 
поколения.  
4.	Акция	„Голямото	рисуване	на	ръце“	приканва	всеки,	който	обича	да	рисува,	да	изобрази	

ръка върху А5 формат по всякакъв начин.
5. Проект „Какво се случи в резонанс“ ще проектира живота на галерията през изминалия 

период от 5 години върху 5 монитора. 
Това са всички проекти, които ви очакват в галерия „Резонанс“.
Галерията има запазено място в сърцето на мнозина художници и ценители на развиващи-

те се съвременни изобразителни изкуства не само в Пловдив и страната, а вече и по света. 
Тя има не само уникален светъл интериор и отворени врати към всеки иновативен, желаещ 
да представя нови идеи художник, тя носи уникален позитивизъм, деликатна енергия, нов 
резонанс за  общуване чрез изкуство.

Николай Маринов

25 ГОДИНИ ПРЕХОД ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КАРИКАТУРИСТИТЕ

По инициатива на редакционната колегия на вестник „Стършел“, в партньорство с НМБИИ 
и	Съюза	на	българските	художници,	на	11	декември	2014	г.	в	Музея	на	социалистическото	
изкуство беше открита изложба карикатури „25 години преход“ с произведения на 25 българ-
ски автори, отразяващи бавните и неуверени стъпки на младата ни демокрация по пътя към 
европейската интеграция. Или по-точно, окарикатурявайки ги.

Коректив на властта ли е карикатурата, или начин по-леко да понесем съвременната дейст-
вителност и нейните предизвикателства? От страниците на ежедневния и периодичния печат 
постоянно са налице смешни художествени закачки с хора от политическия, икономическия и 
културния елит или с отделни знакови фигури в обществото. За порицание, за да си вземат 
поука, за да се променят. Карикатурата сякаш има смисъл само ако критикува.

Изложбата с куратор Румен Белчев (управител на „Стършел и половина“ ООД и редактор 
във вестника) прави в ретроспективен план ревизия на постигнатото/непостигнатото по вре-
ме на прехода, включвайки карикатури, публикувани в централната преса. Важни проблемни 
точки в българската политика, държавното управление и обществото стоят като отворени 
рани след тежки битки. Болезнена среща с арогантното ни съвремие, с нас самите. Може ли 
смехът да се превърне в лечение? И смешно ли е въобще? На тези въпроси отговарят Доньо 
Донев, Димитър Томов, Алла и Чавдар Георгиеви, Велин Андреев, Любомир Михайлов, Георги 
Чаушов, Йовчо Савов, Валери Лютов, Николай Пекарев, Мирчо Мирчев, Михаил Вълканов, 
Светлин	Стефанов,	Ивайло	Цветков,	Веселин	Зидаров,	Ивайло	Нинов,	Маргарита	Янчева,	Иван	
Кутузов, Милко Диков, Борислав Георгиев, Владимир Маринов, Георги Ведроденски – Мортус, 
Рачо Рачев, Чавдар Николов. От иносказателния смисъл до явната ирония, от традиционните 
изобразителни техники с перо, туш и акварел до съвременното компютърно изображение, ла-
конично или остроумно пояснено с думи, всяка от творбите въздейства първо с художестве-
ните си качества и едва впоследствие с вложената гражданска позиция и апел. Повечето ав-
тори отбелязват ниския социален статус на обикновения българин независимо от направени-
те реформи и депресията от факта, че никой с нищо не може да им помогне. Не може, защото 
в България всеки има диригентска палка, както в карикатурата на Димитър Томов, а Темида 
преди да влезе в съда, оставя на гардероб везните за справедливост и равноправие, изо-
бразено от Михаил Вълканов. Въздишайки по нашата славна история, днес търсим равнение 

ГАЛЕРИЯ РЕЗОНАНС НА 5 ГОДИНИ

Изложба по повод петгодишния юбилей

Галерия „Резонанс“ отново представя интересен и зареден със силна емоция проекта, повод 
този път е годишният й юбилей. Вече 5 години пловдивската галерия се утвърждава като 
пространство за съвременно изкуство, като свободна територия за иновативни артистични 
търсения.  Вече 5 години г-жа Антония Димитрова – художествен и артистичен директор 
на галерията, екипът на галерията, както и един постоянно разширяващ се кръг от артисти 
с неуморни усилия предлагат различни проекти съвременно изкуство. На границата меж-
ду пластичното и концептуалното в артистичната си политика галерия „Резонанс“ докосва 
емоционално своите зрители и ценители, влезе в резонанс с редица сполучливи артистични 
тенденции в нашето съвременно артистично битие. За изминалите 5 години тя се постави на 
международната карта на изкуството, като даде пространство за изява  на много талантливи 
художници, както добре познати и утвърдени, така и на мнозина в началото на своя творче-
ски път. 

Както Истинското щастие трае само 5 секунди, както Скокът е  5 секунди, когато гравита-
цията не съществува, така и тези  5 години са време на полет в развитието на галерията. Тя 
не е в центъра на шумния PR, но създава значими събития с голяма интензивност, представя 
личности с ярка индивидуалност, а галерия „Резонанс“ е различната галерия.

В рамките на рождения  си ден тя представя 5 проекта:
1. На дългите 5 години са посветени произведенията на 5-ма художници от по 5 кв. м., а 

на мига от 5 години отговарят малките творби от 5 кв. см на художниците: Веско Велев, Иван 
Генов, Лаура Димитрова, Никола Певичаров, Симеон Панайотов. Към  този проект е скулпту-
рата от 5 куб. м на Ивайло Аврамов – маса, върху която ще се извършват всички ритуали 
около събитието.
2.	Проект	„7	български	аборигени	и	техният	старейшина“	с	участници:	Веско	Велев,	Иван	

Генов, Кристина Йосифова, Лаура Димитрова, Любомир Вутов, Роберт Цанев и старейшината   
Велислав Георгиев  /Уил/ обединява автори, които работят върху българско и австралийско 
дърво – евкалипт. Получават се много различни и интересни творби. 
3.	На	този	малък	голям	юбилей	от	5	години	е	посветен	„Малък	голям	проект“,	чийто	резул-

тат са малките формати А5 от големи наше творци. 

изкуство,  думиизкуство,  думи
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с нации, икономически 
и финансово много по-
силни („Искаме равен-
ство със зелените гу-
щери“ на Йовчо Савов). 
Но дали не лежим на 
стари лаври подобно на 
героя на Алла и Чавдар 
Георгиеви, седейки си 
вкъщи, потопен в три 
легена с вода – „На три 
морета миеш се“?

Карикатурата едва 
ли някога би могла да 
избяга от политиката, а 
за политиката велики-
ят Бешков казва, че е 
лъжа, безчестие, корист, 
измама, защото „такава 
са я направили лъжци-
те, безчестниците, кра-
дците и измамниците, за 
да я имат в ръцете си само те“. За нас, почитателите на изкуството, остава техният карикату-
рен образ. Като спомен от миналото, онова горчивото, несполучливото, изгубеното. И когато 
отново се появят лъжата и безчестието, отново идва и карикатурата – с  пресни сили и ново 
послание. Вероятно винаги е наоколо – за да ни разсмее, но и да ни покаже пътя. Поне този, 
по който не трябва да вървим.

д-р изк. Румяна Александрова

ВИШНЕВА ГРАДИНА
ЯВОРА ПЕТРОВА В ГАЛЕРИЯ "СРЕДЕЦ"

Слово от откриването на изложбата

Имам	 удоволствието	 да	 споделя	 някои	 свои	 мисли	 за	 изкуството	 на	 Явора	 Петрова	 по	
повод нейната изложба в престижната галерия „Средец” на Министерството на културата.
Всъщност	Явора	Петрова	едва	ли	се	нуждае	от	специално	представяне.	Тя	отдавна	е	из-

воювала авторитет сред своите колеги. Но тази изложба е нещо по-различно. Показани са 
голямоформатни рисунки, в които линията и цветът са в особен таен сговор.
Явора	е	нарекла	изложбата	си	„Вишнева	градина”.	Естествено,	не	по	непосредствени	впе-

чатления от разцъфнали вишни. Заглавието ни препраща към Чехов – писателя, който в края 
на XIX и началото на XX век е дал израз на пробудили се нови настроения, нови душевни 
нагласи, непозволени преди помисли, на цяла епоха в духовния живот на човека. Немного 
разбран от своите съвременници, Чехов става все по-привлекателен днес.
Не	съм	разпитвала	Явора	дали	подбудата	да	развие	този	цикъл	е	дошла	от	прочит	или	

препрочитане на тази последна Чехова комедия-трагедия, от нейна сценична реализация или 
пък тъкмо обратното – изпитани сегашни вълнения на художничката са потърсили онези, 
далечните, отпреди повече от век, за да се изразят най-добре.
Както	и	да	е.	Пред	нас	е	една	серия	рисунки,	в	които	майсторството	на	Явора	Петрова	е	

изкуство,  думи изкуство,  думи
респектиращо, а образите ни 
потапят в богато нюансирана 
атмосфера. Ние сме въвле-
чени, увлечени в потока на 
изплъзващи се на словото 
състояния, разминаващи се 
монолози, изблици крехка на-
дежда, миражи... Фигурите са 
дадени най-често силуетно, 
а понякога сякаш съвсем се 
стапят и тогава художничка-
та очертава по-скоро тяхната 
аура.

Да се предадат подобни 
психични вибрации с линия, в 
линия, е извънредно трудно, 
да не кажа почти невъзмож-
но. Но ние с трепет следваме 
ръката на художничката във 
възбудата й да запечата вър-
ху листа нечие присъствие тук и в същото време да хване полета на някакви неосъществени 
мечтания.	И	става	ясно,	че	не	може	без	цвят.	Тогава	Явора	деликатно	разлива	петно	или	ак-
центира къс пространство, в което се срещат/не срещат съдби. В рисунките й, тъй ефимерни 
наглед, има дълбока драматургия. Според мен тъй тя изживява своя сблъсък със света и 
намира упование у Чехов.

Изкушението от цвета, а по-скоро предчувствието, че именно цветът е способен да предаде 
интимните пулсации на чувството, я насочва към чистата живопис. Няколко платна в тази 
изложба развиват темите, подети в рисунките.
Къде	стои	светът	на	Явора	Петрова?	В	миналото,	където	витаят	сенките	на	светли	образи,	

или в съвремието, в полето на шокови удари?
Сигурна съм, че за да се приближим към нейните „Вишневи градини”, трябва да носим два 

ключа.
Единият ключ, този на развитата пластическа култура, ще ни помогне да оценим по дос-

тойнство качеството на нейните творби. Но без другия ключ ние пак ще се окажем пред 
затворени врати. Това е ключът на модерно чувстващата личност на XXI век. Не си даваме 
сметка колко съвсем непознати, нови неща сме принудени днес, от нашето време да усещаме, 
изпитваме и осмисляме.
Пожелавам	на	Явора	кураж	да	върви	–	въпреки	всичко	–	по	своя	път,	а	през	дните	на	

изложбата да намери повече сродни души.
Ружа Маринска   

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СБХ В ПЕРНИК С ИЗЛОЖБА В СОФИЯ

Неусетно изминаха шест години от последната изложба в София на пернишкото предста-
вителство на СБХ. Ако въпросът за смисъла на тези колективни изложби е актуален и днес, 
то отново на мен се пада правото да изпълня ролята на един от защитниците на тяхното 
съществуване. 

Впечатлението, че Пернишката група е една от най-активните в страната, не е случайно и 
се дължи не само на физическата близост между Перник и столицата, а и на действително 
качествения състав на това артистично съсловие и като индивидуални стойности и енергия, 

Йовчо Савов - Искаме равенство със зелените гущери

Явора	Петрова	-	Вишнева	градина
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В динамични композиции Светослав Тодоров успява да ни зарази със страстта на испан-
ския танц и коридата в платната „Танц” и „Оле”, явяващи се като своеобразен контрапункт на 
чувствителността на Даря Евтимова, докосваща ни с нежността на „Движение” и деликатност-
та на своя „Натюрморт”. Като музикални пиеси ни въздействат абстракциите на Китан Китанов 
в магнетичните „Космическа мисия” и „Азът” и ни напомнят донякъде Миро и Мондриан, а 
зрителят остава разколебан дали да предпочете живописта, или скулптурните творби „Дух и 
материя” и „Среща” на същия автор.

Богомил Благоев е един от живописците, впечатлил миналата година публиката с изложба 
на „Шипка“ 6. Като един съвременен неоимпресионист той ни препраща в измеренията на 
поантилизма	и	ташизма,	изведени	по	нов	специфичен	начин	в	„Композиции:	1,	2	и	3...”	А	за	
класик като Цани Цанев, каквото и да кажем, ще е малко. Учителят на мнозина от по-младите 
показва великолепни пастелни рисунки и изключителни акварели, демонстрирайки за сетен 
път майсторството си в новите „Тела” и „Музи”. 

Завладяващи са типичните за Костадин Костадинов живописни „полета” в трептящи цветни 
хармонии	и	отрязъци	от	безкрайността	в	„Пространства:	1,	2	и	3”.	Уравновесените	композиции	
„Духът във времето” са на Сашо Евтимов. Творбата му е развита в три части, а конструкци-
ята й подобно на мозайка ни разкрива детайли от света на автора, съчетани в пространство, 
размиващо границите между обективното и субективното.

За творчеството на Васил Вълев трудно бих намерил подходящи думи, с които  да изразя 
своя респект към толкова голям майстор на акварела. Постиженията на маестро Вълев в тази 
област са емблематични. Той е със заслуга за осъвременяване на акварелната техника, раз-
нообразяването и обогатяването й. Колоритните му натюрморти и пейзажи са изразителни и 
сякаш живи с пулсиращите в тях багри. А ако имам право да проявя още пристрастия, в тази 
изложба те са към композициите абстракции на Валентин Топалов и абстрактните пейзажи, 
колкото и абсурдно да звучи такова определение, на Дончо Захариев. Не е възможно да сло-
жа под един знаменател характерите на тяхната живопис при всичките очевидни различия. 
Въпреки това, може би точно силата на тяхното творчество, дори и с контрастиращи стойно-
сти, ми дава основание да ги възприемам заедно. Не бих спестил и повече суперлативи, ако 
живописта им не „говореше”, или по-точно не „звучеше” достатъчно добре сама за себе си.

Евгений Кузманов е от авторите, които едва ли имат нужда от представяне. Като изклю-
чителен професионалист той ни пленява с двете пастелни рисунки в топла тоналност. Освен 
график и майстор рисувач Кузманов е и талантлив скулптор. В това ни убеждават и неговите 
пластики в камък, наречени „Риба” и „Византия – карнавал”. Би било жалко, ако не сте чували 
за Данаил Атанасов, но ако срещнете името му в интернет, със сигурност ще прочетете, че 
той е явление в българското изобразително изкуство. Да, и според мен това е самата истина. 
В неговата живопис усещането за джаз импровизации е неповторимо. „Каденца”, „Енигма” и 
„Докосване” са картини, които мога да сравня само с най-добрите пиеси на Майлс Дейвис. 

Любопитно за зрителя е съвместното представяне на Нено Тодоров и Емил Младенов (Тодо-
ров) с две интересни композиции на тема „Парти”. Чудесна живопис, скрито послание и едно 
загадъчно и интригуващо съавторство. Да се направи живопис в черно и бяло, е доста трудна 
задача, но с лекота решена от Васил Добренов – лаконичен, но и динамичен и експресивен 
в платната и в рисунките си. Тих и вглъбен е Георги Георгиев-Кьосев с дълбока живописна 
чувствителност откровен до истинско „Възвисяване”. Силвия Топалова ни впечатлява със 
свое отношение към изяществото и силата на женския характер. Нейната смела линия търси 
път към  съвършената форма и намира различните лица на жената – „Вечната и святата”, 
„Българката”,  в запомнящи се смели и категорични композиции. Необикновените пейзажи на 
Евгени Посталов ни привличат, изкушават ни, предизвикват желанието да навлезем в тях и 
да потънем в пространствата на преплетените клони и треви. Михаил Деянов е също майстор 
на пейзажа, а неговите акварели са разходки по местата, които всеки ден авторът въпреки 
всичко продължава да посещава. 

и като многократно доказано високо профе-
сионално ниво на цялата сплотена общност. 
Разбира се, невъзможно би било да поставя-
ме знак на равенство, но и класирането също 
би звучало абсурдно. Добре е все пак да 
си спомним имената на видни художници от 
близкото минало като легендарния бай Любен 
Гайдаров и ненавреме напусналия този свят 
Митко Панайотов или творци като Димитър 
Делийски и Васил Крапчански… Можем само 
да сме благодарни за това, което ни завеща-
ха. Оставили трайна диря в изкуството, днес 
те имат свои достойни последователи. През 
изминалото време до настоящата изложба 
бяхме свидетели на редица изяви на пред-
ставителите на така наречената „Пернишка 
школа”. Изтъкнати членове на представи-
телството гостуваха на някои от известните 
софийски галерии, успешно участваха в раз-
лични конкурси, общи, кураторски и тематич-
ни изложби. Мнозина от тях имаха успех. Тук 
на „Шипка“ 6 например съвсем скоро видяхме 
силни ретроспекции на автори като Михаил 
Деянов и Стоимен Марков...

Общата изложба освен ласкави оценки по 
всяка вероятност ще получи и много критики. 
Въпреки това считам, че тя е важна. Важна е 
не само за публиката, а и за нас самите. Ней-
ната непринуденост и пъстрота са качества. 
Макар и без особени претенции, тя има свой 
характер, своя специфична звучност. Тонове-
те, в хармония или дисонанс, изграждат тази 

обща звучност от десетки творчески откровения, резониращи без фалш. Въпрос на гледна 
точка и добро желание е да се открият положителните качествени стойности. Достатъчно е 
да спрем пред всяка от творбите в опит да разберем авторите, да отделим време и вникнем 
в посланията.
Отново	виждаме	Елена	Темелкова	с	характерните	й	изпълнения	върху	коприна.	Живопис-

ните й пейзажни интерпретации този път са в по-особени поетични настроения. В този жанр 
са насочили търсенето си и автори като Борис Кацов, вплел въображаемото и реалното в 
„Зимна шега”, Румен Тошев, успял да зареди с уют и топлина своята картина „Зима в село 
Сопот” и Мария Златкова, която ни пренася в примамливия свят и очарованието на селата 
Вуково и Скрино и чудната им природа. 

Ангел Атанасов чрез магията на абстрактната си живопис ни въвлича в „Любовния триъ-
гълник” на своя диптих, достойно застанал в изложбата до творбите на Светлана Панайотова 
– композициите, наречени „Пеперуда”, „Страст” и „Възкресение”. По своя път през „лабиринта” 
на картината „Съзнание” ни превежда Боян Ангелов, а Армине Давтян е по детски искрена 
в опиянението си от красотата и чистосърдечно го споделя в рисунката си „Рози” и в жи-
вописния пейзаж „Лято”. В противовес Емилия Димитрова ни занимава с други стойности и 
ни препраща към ценностите на фовизма и Матис в картините си „Абстрактна скулптура” и 
„Портрет”.

изкуство,  думи изкуство,  думи

Богомил	Живков	-	Голо	тяло
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както и връзката му с публика-
та: пространството като повод 
или като средство за създаване 
на изложба, пространство, което 
самò предполага какво и как да 
бъде експонирано и как да бъде 
възприето, и пространство, където 
посетителят не е просто зрител, а 
активен участник.

В първата изложба от проекта 
участват Вито Валентинов, Симеон 
Симеонов, арх. Милена Металко-
ва-Маркова,	 Адел	 Лемоан	 и	 Жул	
Синьо.

Куратор на проекта е Надежда 
Джакова.

Арх. Милена Металкова-Маркова 
в екип със студентите по архитек-
тура	 Адел	 Лемоан	 и	 Жул	 Синьо	
коментират архитектурните и ис-
торически особености на сградата, 
като акцентират на наслояванията от миналото.  Чрез фотография, рисунка и инсталация 
те разглеждат връзката природа-музейно пространство-публика в среда, носеща собствен 
исторически контекст.  

Симеон Симеонов продължава да изследва скулптурния обект като част от намеса в ар-
хитектурното пространство. Преграждащата стена в експозиционната зала става основа на 
инсталацията, превръщайки се от архитектурен елемент в част от художествения експери-
мент. Видеото, съпровождащо инсталацията, разкрива част от този процес на трансформация.

„Контакт“ на Вито Валентинов е третият му проект от серията интерактивни инсталации, в 
който тялото на участника е обект на „изследване”. Посетителят е въвлечен в експеримент, 
в който се извършват минимални физически действия, но се изисква дисциплина на тялото, 
концентрация, както и пълно доверие към партньора.

Използването на физически обекти, намесата на пейзажа, въвличането в игрови действия 
кара  публиката едновременно да участва, преживява и наблюдава.

Надежда Джакова

ПРЕЖИВЕНИ ЖИВОПИСНИ СЪСТОЯНИЯ

В столичната галерия  „Астри” бяха представени най-новите живописни платна на профе-
сор Ивайло Мирчев, редом с някои от известните му вече творби от предишни художествени 
изложби като например „Вариация върху вода и светлина”. 

Гледайки творбите на Ивайло Мирчев, откриваме колко непосредствена лиричност може 
да се постигне със средствата на живописта. Всъщност става дума за задъхана, пастьо-
зно положена, експресивна живопис, за дълбок, многопластов колорит, подплатен от мощна 
фактурност. Тя е обработена със смел замах от автора, дал свободно изява на силната си 
творческа интуиция. 

Откриваме живописни платна, които са непосредствено преживени от своя създател, израз 
на чувствено изригване, композиции, от които струи лиричното внушение на пълнозвучна 
природна и архитектурна пейзажност. 

Дали събраното в една картина може да ни послужи като спасителен остров за бягство от 
грубата действителност и несъвършенството? Отговор на този въпрос дава Петър Борджош-
ки, чиито творби умело ни отнасят в друга, по-красива реалност. Интересен поетичен свят в 
рисунки е създала Снежана Велинова и ни пренася оттатък видимото в един паралелен свят, 
наподобяващ приказен сън. Подобен е и фантастичният свят на Йоанна Николова, където 
в сюрреалистично пространство лети акордеон или танцуват риби. За Мариела Ивайлова и 
нейните „Мечтани мигове” пейзажът е не само мечта, но и обяснение в любов към цвета, а 
експресионистичният	подход	на	Григор	Жлябинков	превръща	натурата	в	горящ	огън.	Като	
хайку поезия звучат жестовете на Людмил Методиев в нарисуваните графични знаци. 

Привидно сдържан и лаконичен е Симеон Панайотов, превърнал тишината в плът, обърнал 
крайното в безкрайно, с изискан вкус, без много цвят оставил своите „Следи” в пространство-
то... Досущ истински мъдрец, както се е изобразил в „Автопортрет”, Иван Стратиев е наистина 
виртуозен събирач на „Колекции”, майсторски сръчен, техничен и прецизен. В една малка ква-
дратна картина, мистериозно наречена „Кобен час”, се съдържа мистично тайнство, за чието 
разгадаване може да ни помогне само нейният автор Методи Петков. Две неголеми картини, 
пейзажите „Ден” и „Нощ” на Людмил Веселинов, са сред творбите, които приятно изненадват 
с естетичното си излъчване, носят усещането за изискан вкус и успешно биха се вписали в 
интериора на всеки уютен дом.

Пристрастията често са необясними. За мен, а вероятно и за много други почитатели на 
изобразителното изкуство, Стоимен Марков е едно откритие. Включването му в тази експози-
ция е шанс за тези, които са пропуснали голямата му изложба да се убедят в изключителното 
артистично присъствие на тази иначе скромна личност. Сред участващите в изложбата скулп-
тори Димитър Галчев създава странни асоциации с ефирно присъстващите в пространството 
ажурни абстрактни пластики от дърво. Съвсем различно стои пред нас творбата на младата 
Милена Григорова в дебютно участие на „Шипка“ 6 с каменната пластика „Глава”. От една 
страна, сдържана и ненатрапваща се, но от друга страна характерна и изразителна е фор-
мата в творбите на Камен Цветков. Солидни и изчистени, но същевременно с това изискани и 
фини	са	„Женско	тяло”	и	„Торс”	от	този	автор.	Що	се	отнася	до	силата	и	авторитета	на	скулп-
тори	като	Емил	Попов	и	Богомил	Живков,	на	всички	е	известно	осезаемото	им	присъствие	
на артсцената и значимостта на творчеството им за развитието на съвременната българска 
скулптура. Впечатляващо е представянето им и в тази обща изложба. Накрая, но не на по-
следно място, идва ред и за името на Красимир Андреев, художника, изработил прекрасните 
покана и плакат и представен в изложбата с проекти графичен дизайн.

Очевидно е разнообразието на видовете изкуства, богатството в жанровите и стилови 
пристрастия, широкият спектър на използваните теми, форми, изразни средства и материали 
в тази пъстра експозиция. В нея участват няколко генерации художници, от утвърдилите се 
още през втората половина на миналия век творци, през знакови артисти от последните две-
три десетилетия и автори, здраво стъпили на сцената преди няколко години, до дебютиращи-
те млади таланти. Общото позитивно излъчване на изложбата и приветливостта й са качества, 
предопределящи нейната общителност и вероятността да бъде харесана. 

Любен Генов 

ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА
Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство

Проектът „Пространство – публика“ включва пространствени визуализации, свързани със 
сградата на музея, нейната история и трансформация в зона за контакти. Тази тематиза-
ция на пространството се извършва с помощта на една музейно активна публика. Чрез арт 
инсталации художници и архитекти интерпретират и коментират пространството на музея, 

Симеон Симеонов. Въздух и материя

изкуство,  думи изкуство,  думи
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Майсторски изградени конструктивистки композиции.  И може би романтичният момент в тях 
е кръгът?! В някои от работите му около резките цветови контрасти „плуват” и леки, приглу-
шени тонове, простите форми съжителстват с по-сложните, търсена е и съответно намерена 
хармонията между комбинации и цветове. 

В тези работи усещам или по-скоро чувам, че има и музика. Преди време Николай Бузов се 
вдъхнови от „Картини от една изложба”  на Модест Мусоргски за цикъл свои творби. В тези 
вибриращи цветове и експресивни символи виждаме и един космичен поглед към живота и  
Вселената. Едно богатство на графичния рисунък, умело съчетано с безупречното му чувство 
за цвят.

Самият автор твърди, че не използва абстракцията като „фон” за нещо „разбираемо” и „съ-
блазняващо” ленивото око на зрителя.  Счита себе си за типичен случай  на „хомо луденс” – 
играещ човек, който не спира да търси и да намира. За Николай Бузов това е  „въплъщението 
на свободата”. Убеден е, че абстрактната живопис освен че има силна традиция, има добро 
настояще и още бъдеще.

Да, бих казал, че този интересен, неординерен автор иска зрителят да види в тези негови 
работи „не нещо, което изобразява други неща”, а нещо „съвсем различно от всичко”. И без 
съмнение го постига.

Огнян Стамболиев

„Упражнения по живопис” – 
така самият Ивайло Мирчев оп-
ределя произведенията си, като 
обръща внимание, че в своето 
изкуство авторът остава верен 
на творческата си интуитивност. 
Те са израз на авторовата непо-
средственост и непринуденост в 
дългия път на изкуството. Това 
е предпоставка за пълноценна 
художествена изобретателност, 
към която се стреми и за която 
е призван достойният творец. 
Живописта	 на	 Ивайло	 Мир-

чев е убедителен пример, че в 
изобразителното изкуство няма 
изчерпани жанрове, запечата-
ни и останали в традициите на 
миналото, както са уверени за 
съжаление мнозина съвременни 
художници. Тайните на пейзаж-
ността все още не са разкрити. 
Измеренията на всеки жанр са 
богати, дори безкрайни и не-
повторими, каквито са фината 

чувствителност и артистичният дух на даровития автор. Богатството на неговата индиви-
дуалност осмисля работата в търсенето на актуалното лице – непознато, изненадващо, но и 
оставащо характерно за пейзажния жанр. 

Пейзажните композиции на Ивайло Мирчев ни убеждават, че ярката творческа индиви-
дуалност е способна да открие непознатия безценен път към изкуството, за да достигне до 
своите дълбоко преживени живописни състояния.

 Йонко Бонов

ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА СВОБОДАТА

Новата изложба на Николай Бузов в галерия „Средец” в столицата носи името „Левитации”. 
Всъщност този автор често ни предлага изложби цикли от рода на: „Мистериозни обекти”, 
„Гледки”, „Забравени спомени”. Сега няма да се спра конкретно на нея, а познавайки творчест-
вото	му	отдавна	(още	от	скандалния	му	дебют	през	1983,	когато	в		Русе	другарите	цензори	
от ОК на БКП забраниха изложбата му като „упадъчна и абстракционистка“), ще се опитам да 
напиша накратко за онова, което Николай Бузов  прави.  

Може да се каже, че работите му са трудно определими динамични структури, в които цве-
тът и формата, без съмнение, са в пълно, категорично съгласие. Това са определено абстракт-
ни изтънчени композиции, изпълнени със завидно техническо майсторство, въображение и 
чувство за самоконтрол. Отделните елементи са подчертано геометрични в традицията на 
класиците на абстрактното изкуство от 20-те години на ХХ век. Тук властват кръгът, линията, 
точката, триъгълникът, трапецът. В много от неговите работи в центъра е доминиращият 
кръг, често пъти придружен от други кръгове или фигури с или без фокусирани центрове. 

Ивайло Мирчев - Пейзаж

Николай	Бузов	-	Светилище	7

изкуство,  думи изкуство,  думи
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40-тата Национална изложба „Карикату-
ра” е традиционно събитие – ежегоден пре-
глед на най-високите постижения на съвре-
менните български художници, работещи в 
областта на различните жанрове на карика-
турата. Организира се от секция „Карикату-
ра” към Съюза на българските художници и 
по традиция се състоя от 1 април до 10 май. 
Експозицията е събрала последните творби 
на български карикатуристи, познати ни от 
периодичния печат. Както и в предишни из-
дания на изложбата участие вземат повече-
то от нашите известни карикатуристи. 

По време на откриването, на официална 
церемония, бяха връчени следните награди:
•	 Голямата	 награда	 на	 СБХ	 (сатирична	

пластика от Ишхан Нигохосян) – Стефан 
Десподов
•	Награда		на		секция	„Карикатура”	(сати-

рична пластика от Слави Петрински) – Велин 
Андреев
•	Награда	на	Столична	община	на	името	на	

Доню Донев – Ириен Трендафилов
•	Награда	на	Дома	на	хумора	и	сатирата,	

Габрово – Йовчо Савов
•	Награда	за	еротична	карикатура,	връч-

вана от Георги Чалъков – Цветан Павлов
•	Награда	„Хриле	и	копита“	–	Иван	Кутузов

Галерия „Райко Алексиев“ представи от 
23	февруари	до	6	март	11	голямоформатни	
живописни платна на иракския художник 
Абдул Разак Ясер. В тях той пресъздава 
суровата действителност в своята страна и 
нелеката съдба на иракския народ, който е 
преживял и продължава да преживява ужа-
са на войната. Картините му носят експре-

сията и болката, пречупени през авторовия 
мироглед на човек, който не е просто страни-
чен наблюдател, а съпреживява всичко като 
част от своя народ. Изкуството на Абдул е 
силно и социално ангажирано до степен на 
създаване на историчност, защото картините 
му са преди всичко исторически документ за 
случили се събития, на определени душевни 
състояния и драматични преживявания. 

От	 27	 до	 31	март	 в	 галерията	 на	 СБХ	на	
ул. „Шипка“ 6, ІІІ етаж се проведе благотво-
рителна изложба, организирана по идея и 
с участието на Роза Енгибарова. Набраните 
средства	са	на	стойност	5	248	лв.	Сумата	ще	
бъде разпределена между три деца с цере-
брална парализа и епилепсия. Организатори-
те благодарят на всички участници в излож-
бата, както и на хората, които се отзоваха, 
купувайки произведения на изкуството или 
дарявайки свои средства в помощ на благот-
ворителната кауза.

Галерия „Средец“ към Министерство на 
културата представи от 5 до 15 март из-
ложбата „Извор на вдъхновение“ на сек-
ция „Бижута“. „Вдъхновени   от  богатото 
културно наследство, оставено по нашите 
земи, тези автори  искат да покажат  един 
съвременен  пластичен прочит на  поняко-
га известни  артефакти, предимно бижута,  
пречупени през призмата на постмодерното 
художествено мислене, изведени  в много от 
случаите до знаци с вечно значение.

Участието  в проекта на изявени автори 
от три поколения  с разнолики   художест-
вени похвати и търсения, както и използ-
ваните от тях нестандартни  техники  и  

хроника
посолството на Република Корея в България 
със съдействието на Столична община Сеул, 
Общинска асоциация за опазване на нема-
териалното културно наследство – Сеул, Со-
фийска столична община и Asiana Airlines. В 
експозицията бяха показани различни експо-
нати,	дело	на	24-ма	корейски	занаятчии.

От	3	до	21	април	галерия	„Райко	Алексиев“	
показа една уникална изложба на Юлиян Та-
баков. Проектът носи името „Мигновения“ и 
включва няколко серии от широкоформатни 
фотографии – портрети на голямата българ-
ска актриса Златина Тодева. Фотографиите 
са	заснети	през	януари	2007	година,	три	ме-
сеца преди Златина Тодева или мама Злата, 
както е по-известна в театралните среди, да 
напусне този свят. Така това стават послед-
ните фотографии, които запечатват крехкия 
образ на нейната голота. Забележителна не 
само като актриса, тя е известна и с това, че 
на върха на своята професионална кариера 
има смелостта да експериментира във всич-
ки форми на изкуството.

Експозицията, наречена „Алафрангата”, 
която Николай Пенков показа в галерия-
книжарница	 „София	прес“	от	31	март	до	17	
април, представя творби, чрез които авто-
рът иска да популяризира този събирате-
лен образ от нашия фолклор. Алафрангата 
в настоящата изложба е по-скоро метафора 

материали,  нови за традиционната бижу-
терия,  обогатяват допълнително  пали-
трата от възприятия, които получава зри-
телят, контактувайки си с  тези произве-
дения“ – казва Борислав Кръстев, секретар 
на секцията.

От	11	до	29	март	на	4-ия	етаж	на	галери-
ята на „Шипка“ 6 бяха показани творби на 
чешкия художник и скулптор Лацо Сорокач: 
живопис, рисунки, скулптура и инсталации. 
Изложбата се организира по инициатива на 
Посолството на Чешката република и Чеш-
кия културен център в София. Авторът има 
зад гърба си впечатляващо количество про-
изведения: от рисунки и живописни платна, 
графика и фотографии до скулптури на от-
крито, в които личи обвързаността им със за-
обикалящата ги среда. Има участия в симпо-
зиуми и конкурси за паметници и скулптура 
в екстериор.

Последните си фотографии, обединени под 
заглавието „(Не)случайни фотографии“ Ге-
орги Нейков показа в столичната галерия 
„Райко Алексиев“ от 10 до 28 март. В излож-
бата бяха представени повече от 60 уникал-
ни сребърни принта, направени в последните 
20 години в България и Съединените щати. 

Фотографът работи в областта на концеп-
туалната фотография, цифровата техника 
никога не го е привличала особено и снима 
предимно с аналогов апарат. 

Изложбата „Тайните на корейските зана-
яти“ се организира по повод 25-годишнината 
от установяването на дипломатически отно-
шения между България и Република Корея 
и	се	състоя	от	25	март	до	9	април	в	галери-
ята на СБХ на ул. „Шипка“ 6. Организатор е 

хроника

Стефан Десподов - Голяма награда

Абдул	Разак	Ясер	-	Светла	война

Лацо Сорокач

Експонат от изложбата

Юлиан Табаков - Мигновения
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си	 след	1989	 година,	 които	живеят	и	рабо-
тят в България. Въпреки разнообразието на 
личните почерци в естетически план общо-
то между тях е засиленият интерес към аб-
страктното и към изследването на експре-
сивните възможности на материала до точ-
ката, в която той губи обичайните си сетивни 
характеристики и се трансформира в друг 
материал или се дематериализира.

Димитър Георгиев – Шипката представи 
своя	 самостоятелна	 изложба	 от	 10	 до	 27	
март в галерия-книжарница „София Прес”. 
Експозицията включва творби, правени през 
последните години. Авторът представя пей-
зажи и композиции, вдъхновени от конкрет-
ни места и подчинени на пленерния му метод 
на работа.

Иван Кънчев Иванов	взе	участие	в	35-ата	
Международна изложба за съвременна ке-
рамика	в	Алкора,	Испания.	От	124	участници	
са	избрани	37	автори	от	35	държави.	Те		ще	
наредят своите произведения от 26 юни до 
6 септември в Музея за керамика в Алкора.

и съвременна интерпретация върху тема-
та. Авторът съзнателно е търсил  различна 
гледна точка и едно по-монументално и екс-
пресивно пластическо изграждане.

Традиционната секционна изложба на 
„Секция 13“	се	състоя	от	13	до	25	март	на	
3-ия	етаж	в	галерията	на	СБХ.	Организатори-
те определят тези изложби като „постоянен 
форум за творческо споделяне на неконвен-
ционално настроени творци, занимаващи с 
инсталации, пърформанс, видеоарт, асам-
блаж, реди мейд, нови медии и др.“ Секцион-
ните изложби са периодично събитие, което 
представя пред публиката последните рабо-
ти на творци, занимаващи се с ново, съвре-
менно изкуство, извън класическите живо-
пис, скулптура, графика, рисунка. Този форум 
не е просто място за изява, но и възможност 
за „сверяване на часовника“, за очертаване 
на определени тенденции и характеристики.

„Без дистанция“ е скулптурен проект, 
представен	в	галерия	„Райко	Алексиев“	от	24	
април до 11 май, с куратор Кирил Василев. 
Изложбата представя работи на 21 съвре-
менни скулптори, завършили образованието 

хроника
Втората изложба от тази серия е на Камен 

Старчев – „Диверсификация на Луната“ от 
10	март	до	9	април.	Неговите	композиции	са	
отвъд класическите графични технологии и 
са изцяло компютърно генерирани. Елемен-
тите в графиките кореспондират с друга, из-
мерена в цифри и кодове реалност. Някъде 
зрителят се сблъсква с абстрактни изобра-
жения, другаде генерира конкретни асоциа-
ции, породени от дигитализираната и изчис-
тена до краен предел имагинерна образност.

От	24	март	до	5	април	галерия	„Ракурси“	
показа изложбата „Затвори/отвори“ на Ка-
лия Калъчева. Изложбата има двойнствен 
характер и физически е разделена от две 
серии	–	„Щастливи	изоставени	места“	и	„За-
твори/Отвори“ – казва авторката.

На	31	март	в	галерия	„България“	към	Кон-
цертен комплекс „България“ се откри излож-
бата „Чувство за общност“ на живописката 
Красимира Михайлова и скулптора Вален-
тин Савчев. Авторката представи 86 пейза-
жа от цикъла Санторини и много други, ри-
сувани по-рано. Изложбата се откри от проф. 
Иван	Маразов	и	продължи	до	19	април.	

Галерия „Ракурси“ показа изложбата „Ме-
ланхолия“ на Иво Бистрички от 5 до 20 март. 
Ето какво казва самият автор в концепцията 
на изложбата: „Мъртва природа. Състояния 
на тишина, забрава, предопределеност на 
обстоятелствата и самота. Времеви отрязъ-
ци със собствено усещане за светлина, ча-
сови полета, когато светлината преминава 
в мрак. Сиви натюрморти. Обекти без ясно 
наследство, без ангажименти към миналото, 
присъстващи, за да изразят определено чув-
ство. Остатъци от наследство, предмети от 
бита, ненужни вещи, вечеря, която ще бъде 
изядена.” 

Жанет Левордашка откри поредната си 
самостоятелна изложба на 1 април 2015 
в Градската галерия в Ловеч. Изложбата 
„Всичко е линия, форма, цвят“ продължи до 
30	април	и	представи	40	творби	живопис	и	
текстил.

„Преустановяване на обекта“ на Петер 
Цанев е първата от серията изложби „Ситу-
ация София“ на Гьоте институт, заявяваща 
намерение да се предостави поглед към раз-
витието на съвременното изкуство в София. 
Прoектът беше представен от 12 февруари 
до 8 март и изследва възможностите, които 
биха поставили под съмнение единството и 
абсолютната визуалност на обекта.

Изложбата е определена от автора като 
„концептуална скулптура“. 

хроника

Николай Пенков - Алафрангата

Виолета Заранкова - Порцелан

Димитър Георгиев - Шипката
Пленер

Иво Бистрички - Вечеря

Красимира Михайлова. Санторини

Жанет	Левордашка	-	Цветна	приказка

Калия Калъчева - Парчета

Иван Кънчев Иванов - Свят



СБХ бюлетин брой
02/2015

42
СБХ бюлетинброй

02/2015

43

от предишните си самостоятелни изложби /
София,	галерия	„София	прес“,	2013	и	галерия	
„Арт	 36“,	 2010.	 Авторът	доразвива	идеята	 с	
използването и вплитането на принтове от 
запазени свои детски рисунки. Така дет-
ството остава не само като отправна точка 
в живота и творчеството на възрастния, на 
художника с утвърден естетически възглед, 
а и като необходима неизменна основа за 
всяко творческо развитие.

„Между физиката и метафизиката на 
цвета“ е съвместен проект на Павлина Ча-
кърова и Георги Георгиев, който беше пока-
зан	от	26	март	до	13	април	в	галерия	„Алга-
ра“. Той обединява две различни творчески 
виждания и е опит за конфронтация и съ-
щевременно уравновесяване на теориите за 
светлината като метафизическо присъствие 
и физическа субстанция. Един различен по-
глед в търсене на истината, изхождайки от 
теорията, че, противопоставяйки се, противо-
положните нагласи неизменно се взаимодо-
пълват.

Галерия „Мисията“ показа рисунки и скулп-
тура на Леда Старчева	от	19	март	до	3	ап-
рил. За авторката триизмерната пластика и 
двуизмерната рисунка са по специфичен на-
чин противопоставени, но и свързани полета, 
на които тя се чувства еднакво вдъхновена 
и уверена. Нейното творчество излъчва еле-
гантност, интимност и изящество в съчетание 
с енергията на формата, конструкцията и из-
разителността.

Мария Райчева показа в галерия „Астри“ 
последните си творби, обединени под мотото 
„Импресия: Малайзия“. Изложбата се състоя 
от	24	март	до	9	април	и	в	нея	зрителите	мо-
жаха да видят 12 платна, заредени с ярък и 
наситен колорит, пресъздаващ емоцията от 
преживяното на това непознато и екзотично 
място.

В общинската художествена галерия в 
Дупница	„Околийска	къща“	от	2	до	17	декем-
ври беше експонирана изложба живопис и 
тушови рисунки на Силвия Топалова. Това 
е	13-ата	й	самостоятелна	изложба,	но	пър-
ва в Дупница и трета от тези на пернишките 
художници,	експонирани	през	2014	година	в	
същата галерия. 

хроника

34-тото	 издание	 на	 MINI	 PRINT	
INTERNATIONAL	 –	 CADAQUES	 2014	 г.,	 Испа-
ния, награди наша участничка. Като лауреат 
от	изданието	през	2014	Таня Йорданова е 
поканена да покаже самостоятелна излож-
ба	 в	 рамките	 на	 тазгодишния	MINI	 PRINT	 –	
CADAQUES,	 както	 и	 да	 вземе	 участие	 като	
член на международното жури. 

Изложбата „Равноденствие“ на худож-
ничката Мариана Маринова беше показана 
в	 галерия	 „Артур“	 от	 19	 март	 до	 9	 април.	
„Представените живописни платна са израз 
на емоционална връзка и преклонение пред  
природата – творец и вдъхновител. На гра-
ницата на реално и абстрактно е равноден-
ствието – мигът, в който се срещат  с равни 
сили денят и нощта и се преливат цветно под 
утринно слънце и   тиха луна. В творбите 
на Мариана Маринова пейзажът престава да 
бъде само преходен  уловен миг. Платното 
се превръща в сцена за танца на цветовете“ 
– разказват от галерията. 

Николай Маринов показа последните си 
живописни платна, обединени под заглавие-
то „Котешки марш“ в столичната галерия „Арт 
36“.	Изложбата	се	откри	на	16	април	и	в	нея	
авторът продължава линията на развитие 

Изложбата „Демотиватори“ бе открита в 
галерия	„К.	Кръстев“,	Ямбол,	на	1	април	2015	
г. Експонатите са сравнително нов тип из-
куство и това е първото им представяне в 
национален мащаб. Авторите визуализират 
своите идеи като комбинират елементи от 
най-различни видове изкуства. Те пародират 
позитивните девизи в големите корпорации 
или на други обществени места. Известни са 
като интернет-мем или фотожаба. Изложбата 
е	инициатива	на	ХГ	„Жорж	Папазов“	-	Ямбол	
и представителството на СБХ в града и пред-
ставя малка част от експонатите в интернет 
пространството, в чиято естетика преоблада-
ват ироничните елементи.

В	периода	28	април	–	31	май	в	зала	„Сирак	
Скитник“ на Художествена галерия „Димитър 
Добрович“ в Сливен може да бъде видяна 
изложбата на Селма Тодорова „Реинкар-
нации II“. Тя включва стари и нови творби, 
много от които са собственост на институции 
и колекционери, специално предоставени за 
тази изложба. Събитието е в чест на 25 годи-
ни дипломатически отношения между Бъл-
гария и Израел.

„Изкуствена кожа“ е новият проект на 
скулптора Стоян Дечев, представен в гале-
рия „Васка Емануилова“ от 26 март до 18 
април. Той предлага съвременна интерпре-
тация на темата за присъствието и отсъст-
вието, за тялото и душата, за отпечатъка и 
формата и я въплъщава в скулптурни обек-
ти. Авторът се занимава с отпечатъците или, 

хроника

Мариана Маринова - Там

Павлина Чакърова, Георги Георгиев
Общ изглед от изложбата

Таня Йорданова
Награда от Минипринт Кадакез

Мария Райчева - Малайзия

Николай Маринов - Котките

Леда Старчева - Творба от изложбата

Селма Тодорова - Пиета
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по собствените му думи, опаковките на сво-
ето тяло, за да сподели това с останалите и 
да предаде определен опит и познание за 
света. Работните дрехи на художника са пре-
върнати в монументални обекти, а формата 
им носи следите от тяхната употреба.

От Бойко Митков показва последните си 
скулптури от 16 април до 10 май в столична-
та галерия „Форум“.

23	април	до	14	май	в	галерията	на	СБХ	на	
ул. „Шипка“ 6 се състоя изложба на пред-
ставителството на СБХ от град Кюстендил. 
Творбите, които ще бъдат представени пред 
публиката в столицата, са представителна 
извадка	от	„Коледна	изложба	2014”	и	„Кюс-
тендилска пролет 2015” на ХГ „Владимир 
Димитров – Майстора“ в Кюстендил. В екс-
позицията се включват автори, които са ро-
дени, работили са или още живеят и рабо-
тят в града, както и такива, които са родени 
другаде, но животът им е трайно обвързан с 
този град и околностите.

„Спомени във времето“ е новата изложба 
на Павлин Ковачев, представена в галерия-
книжарница „София прес“ от 21 април до 15 
май. „Пейзажите на Павлин Ковачев са ове-
ществени рецепти за излизане от личния ва-
куум, който всеки творец, съзнателно или не, 
организира, за да има дистанция към обекти-
те	си.	Желанието	на	автора,	да	пресъздаде	
във видим образ минали епохи и времена и 
съвременното отношение към това минало, 
е продиктувано от принадлежността на ху-
дожника към окръжаващата го действител-
ност и осъзнаването му като част от това 
цяло“ – казват от галерията.

От	 10	 до	 20	 октомври	 2014	 г.	 в	 село	 Го-
ведарци, Самоковско беше проведен меж-
дународен пленер живопис „Арт хоризон-
ти“ 2014. Участници в него бяха: от Сърбия 
– Александра Обрадович, Ана Джапович и 
Йована	Сибинович;	от	Албания	–	Роланд	Ру-
най	 и	 Ариан	 Медиу;	 от	 България	 –	 Стефан	
Алтъков, Иван Шуманов, Силвия Топалова, 
Петя	Георгиева,	Жасмина	Володева	Иванова,	
Лора	Янева,	Свилен	Земеделски	и	Доброми-
ра Димитрова. Организатори: читалище „Мла-
дост	2003“	Самоков	и	хотел	„Калина“,	с.	Гове-
дарци. Изложбата от пленера беше открита в 
галерията на Нейко Нейков в Самоков.

Павлин Ковачев - Пейзаж

Емил Попов - Агне

Стоян Дечев - Изкуствена кожа

хроника

Абдул	Разак	Ясер	-	Нощни	вълци
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МИЛАН МИЛАНОВ /1940 – 2015/
Работи в областта на графичния дизайн и в частност плаката.

ГИЧО ГИЧЕВ /1930 – 2015/
Завършва Художествената академия, специалност „Приложна графика“, през 1967 година в 

класа на проф. Александър Поплилов. Член е на СБХ от 1971. Участва във всички общи и наци-
онални изложби на приложната графика у нас, както и в Биеналето на плаката във Варшава 
(1974, 1984) и международна изложба, посветена на мира в Москва (1985). 

Дълги години работи като главен художник във Военно издателство.
Носител на орден „Кирил и Методий“ II степен (1985).

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ /1923 – 2015/
Завършва ВИИ „Н. Павлович“ през 1951 г., специалност „Скулптура“, в класа на проф. Иван 

Фунев. Работи композиции по теми и образи от революционните борби в българската исто-
рия. Прави монументална скулптура, композиции и портрети, отличаващи се с портретна 
характеристика, монументалност и богатство на образа.

По-известни негови творби са: „Арест 1923“ (НХГ, 1953), „Строител“ (награда на ОХИ,1964), 
„Априлско въстание“ (1968), „Поп Андрей“ (1968), „Боримечката“ (1969), „Поливач“ (1973); па-
метници на Владайското въстание (1972, във Владая), „Септемврийци“ (1973, с. Септемврий-
ци, обл. Монтана), „Поп Андрей“ (с. Медковец, обл. Монтана).

Носител на държавни награди и отличия: орден „Кирил и Методий“ II степен, Златен орден 
на труда, „Заслужил художник“, лауреат на Димитровска награда.

Член на Съюза на художниците от 1952 г., бил е член на Управителния съвет и Постоянния 
художествен съвет по проблемите на съвременното българско изкуство.

ПРОФ. ГЕОРГИ ПЕТРОВ /1924 – 2015/
Завършва Художествената академия през 1948 г. Работи в областта на художествено-

то пространствено оформление на витрини, щандове, интериори, изложби, панаири, му-
зеи, световни изложения, фестивали, конгреси и други. Прави много самостоятелни изложби, 
участва в общи, национални и регионални изложби на дизайна у нас и в чужбина. Проектира 
и реализира 45 музейни експозиции, представителни изложби на българско изкуство в над 68 
страни; оформя палати в Пловдивския международен панаир в продължение на 30 години.

Член на художествени съвети, на ИБ и УС на СБХ, председател на Постоянния художествен 
съвет и Специализираната държавна комисия по дизайн и приложна графика, председател 

in memoriam
на художествените съвети на Българска търговска палата, Министерство на културата, 
Пловдивски панаир, секретар на секция „Дизайн“ при СБХ. Заместник главен редактор на 
списание „Промишлена естетика и декоративно изкуство“. От 1971 е преподавател в Худо-
жествената академия, доцент от 1974, професор от 1978 г., заместник-ректор на НХА от 
1976 година.

Награждаван е с държавни награди от СБХ, министерства, Столична община.

КАМЕН ПОПОВ /1947 – 2015/
Завършва Художествената академия, специалност „Приложна графика“, през 1975 година в 

класа на проф. Александър Поплилов.
Работи като завеждащ редакция в ДИ „Септември“ в София, по-късно се мести в Люксем-

бург и създава „Gallery 88“, където организира изложби на много български художници.
Има самостоятелни изложби в Люксембург, Белгия, САЩ, Франция, Германия и други. Участ-

ва в биеналета и триеналета в Полша, Финландия, Чехия, Хърватска, Мексико, Словакия, 
Франция, Япония, САЩ, откъдето печели дипломи и награди.

Автор на плаката по случай приемането на България и Румъния в ЕС.
Негови творби са притежание на Музей за приложно изкуство в Мюнхен, Музей на плаката 

в Есен, МОМА в Ню Йорк, Израелски музей в Йерусалим и Френска кинематография в Париж.

МИХАИЛ ПЕТКОВ /1933 – 2015/
Завършва Художествената академия в София през 1959 г., специалност „Илюстрация и гра-

фика“, в класа на проф. Илия Бешков. Тридесет и две години работи като художник в Българ-
ска национална телевизия и е създател на телевизионната графика у нас. Участва в общи, 
национални и регионални изложби на графиката и илюстрацията, както и в представителни 
изложби на българско изкуство в Австрия, Германия, Япония, Индия, САЩ, Латинска Америка, 
Италия, скандинавските страни, Франция, Полша, Русия, Унгария и други, както и в междуна-
родни биеналета на графичното изкуство.

Реализира самостоятелни изложби у нас, в Полша и Франция.
През 1989 г. е избран за заместник-председател на СБХ; два мандата е член на УС на СБХ, а 

от 1990 – два мандата е секретар на секция „Графика“.
Носител е на орден „Кирил и Методий“ II и III степен; награда – откупка от конкурса „На-

гради за съвременно българско изкуство на МТел“ (2007) ; награда на СБХ за цялостно твор-
чество (1999); награда на Министерство на културата за принос в областта на българската 
култура (1997); награда от Есенния салон в София (1993); годишна награда на СБХ за графика 
(1988); награди от биеналето във Варна и конкурсни изложби в България (1985, 1991, 1995); 
награда – откупка от биеналето в Краков, Полша (1985); златен медал от международна из-
ложба на млади художници във Виена (1959).

in memoriam
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Емил Попов - Бик



тел.: +359 885 288 248; е-mail: info@kobalt-online.com
София, ул. Шипка 6  /сградата на СБХ - партер/ 

магазин за художествени материали
www.kobalt-online.com

200 ml.

1390
лв
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