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с ъ общения
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  плащане
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 (осемнадесет) 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 Желева 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 информация 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 информация 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.
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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.
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.
Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че през месец август 2015 година, администрацията и изложбените зали
на СБХ на ул. „Шипка” 6 ще бъдат в отпуск. Първият работен ден е 1 септември 2015 г.
Молби и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в изложбените зали на СБХ през 2016 г. ще се приемат през целия месец октомври 2015
година.
Материалите се предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.
Награди от ХХ традиционна изложба на художниците, живеещи и работещи на
територията на район „Изгрев“ 2015
На 20 май жури, назначено от ИБ на СБХ с председател доц. Цветослав Христов и членове
Онник Каранфилиан и проф. Ивайло Мирчев присъди съгласно статута на изложбата следните
награди:
• Годишна награда на кмета на район „Изгрев“ – Иван Русев
• Поощрителна награда за постижение в областта на визуалните изкуства – доц.
Росен Тошев
• Поощрителна награда за млад автор – Мария Дянкова
Награди от регионална изложба „Земята на Ботев“ – 2015
Жури с председател Десислава Денева (живопис) и членове: Иван Чолаков (скулптура),
Румена Калчева (изкуствовед, представител на СБХ), Милен Василев (председател на СБХ–  
Враца) и Генка Филипова (ст. експерт КСТ – община Враца) прегледа творбите, представени за
участие в Регионалната художествена изложба „Земята на Ботев“, 2015, Враца, посветена на
139-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета, и определи следните награди:
• за живопис – творбата „Небе“ на Бисера Вълева (Лом)
• за скулптура – Красимир Кръстев за цялостно представяне и Цено Ценов (Враца)
• за графика – Росен Спасов за творбата „Следи на времето II“
• за приложно изкуство – Пламен Петков за текстилното пано „Пейзаж“
• и две поощрителни награди –на Александър Василев – Василевса „Борба“ и Теодоси Антонов – „Пирински орли“
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Награди от национална изложба „Лудогорие“ 2015
На 11 май жури, назначено със заповед № 531/23.04.2015 на кмета на община Разград с
председател проф. Ивайло Мирчев и членове проф. Димитър Чолаков, Валери Чакалов, Евелина
Ханджиева и Георги Радулов, определи носителите на наградите от „Лудогорие“ 2015:
• Награда за живопис – Тодор Пеев Тодоров
• Награда за скулптура – Гълъбин Цветанов Христов
• Награда за графика – Иван Веселинов Петков
• Награда на СБХ – Мартин Николаев Митев
• Награда на Министерство на културата – Мартина Маринова Караиванова
Награди на Министерство на културата за 24 май
На 21 май 2015 г. на официална церемония на „Сцена 17” в Министерство на културата с
участието на министър Вежди Рашидов с престижните годишни отличия по случай 24 май –
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, бяха наградени творци
от различни области на изкуствата за техния принос в развитието на българската култура и
духовност.
Наградените членове на СБХ тази година са:
• „Златен век” – звезда,   грамота и парична награда: проф. Иван Газдов, Кеазим
Исинов и проф. Светослав Кокалов
• „Златен век” – печат на Симеон Велики, грамота и парична награда: Анастасия
Панайотова, Аделина Филева, арх. Богоя Сапунджиев
Награди от Обща изложба на СБХ 2015
Комисия – жури, назначена на основание решение на УС на СБХ прегледа представените
творби в ОБЩАТА ИЗЛОЖБА – СОФИЯ 2015  и определи следните награди:
Три равностойни награди на СБХ:
• Роман Проняев – „Фрагмент № 18“; Диптих "Албинос“
• Николай Караманов – „Релеф 1“; „Релеф 2“; „Фигура“
• Дария Василянска – „Интериор“; „Тишина“
Награда на фондация „Поддържане на изкуството в България“:
• Пламен Аврамов – „Фигура“
При обсъждането на наградите бяха номинирани и следните автори по реда на предложенията: Ирина Угринова, Даниел Лозанов, Яна Захариева, Херман Гшайдер, Евгений Йорданов,
Димитър Маламски, Катрин Томова, Мариана Маринова, Зара Буюклийска, Румен Чаушев,
Надежда Кутева, Валентин Топалов, Богомил Живков, Николай Янакиев, Виргиния Пенчева,
Красимира Друмева, Нина Русева, Цвятко Остоич, Десислава Денева, Радослав Нейчев, Нада
Орлова, Стелиян Стелиянов, Тоня Горанова, Радослав Маринов, Иван Стратиев, Николай Тодоров, Ивайло Леков и Милен Джановски
Резултати от конкурса за резидентска програма Ла Ескосеса – Барселона, 2015
За тазгодишната резидентска програма Ла Ескосеса – Барселона, 2015 журито се спря на
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кандидатурите на Атанас Гаджев, Мариана Маринова и Веселка Николова. От арт центъра
в Барселона ще изберат един от тримата кандидати, който ще им гостува през месец септември тази година.
Проф. Величко Минеков е първият носител на Националната награда „Константин
Величков”
На свое заседание от 11 май комисия в състав: председател Христо Харалампиев и членове
Атанас Чолаков, Георги Спасов, Борис Хаджийски и Александър Арнаудов взе единодушното
решение Националната награда „Константин Величков” да бъде присъдена на проф. Величко
Минеков, номиниран от Съюза на българските художници, Регионален музей – Пазарджик,
Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев”, Художествена галерия „Ст. Доспевски”. Връчването
на наградата стана в рамките на Величковите дни на 15 май в Драмататично-куклен театър
„К. Величков” – Пазарджик. Наградата е учредена през 2011 година и се присъжда за изключителен принос в развитието и утвърждаването на община Пазарджик като духовно и
културно средище.
По предложение на Съюза на българските художници на тазгодишния конкурс за академици (действителни членове) на БАН в категория „Изкуство и изкуствознание“ беше избран
проф. Крум Дамянов.
Творческа база „Архитекта“, град Черноморец
Черноморец е на 24 км на югоизток от гр. Бургас, на южния бряг на големия Бургаски залив, в близост до град Созопол.
Хотелът се намира на ул. „Дунав“ 4, на 100 метра от плажа. Разполага с 1 апартамент и 21
стаи с 2 и 3 легла. Всяка стая е с хладилник, телевизор, WiFi, самостоятелен санитарен възел
с душ и тераса.
Предлагаме нощувка на легло при настаняване в двойна стая: от един до три дни - 15 лв.,
от три до пет дни -12 лв., над 5 дни - 10 лв.
За да повече информация може да ни посетите във Facebook, регистрирани сме под следното наименование: Творческа база Архитекта гр. Черноморец.
За контакт:
гр. Черноморец, ул. „Дунав“ 4
Марин Маринов
+ 359 888 11 27 55
hotel.architekta@gmail.com
Международен дом на журналистите, к.к. Златни пясъци предлага и тази година специални цени за членовете на Съюза на българските художници.
За повече информация: www.sbhart.com, в раздел „Новини“.
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Юли 2015 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Изложба бакалаври НХА 2014 – 2015, ет. 1 и 2
3 – 11 юли
Откриване – 3 юли, 18 ч.
„Храм“ – изложба на Божидар Плазинич, ет. 3
8 – 29 юли
Откриване – 8 юли, 18 ч.
„Светлина“ – изложба на секция „Текстил“, ет. 1
16 – 30 юли
Откриване – 16 юли, 18 ч.
„Диалог III“ – изложба на Унгарски културен институт и дружество
„Български кул турен форум“, ет. 4
17 – 31 юли
Откриване – 17 юли, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба на Петър Ръсовски
16 – 31 юли
Откриване – 16 юли, 18 ч.

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Септември 2015 година
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
Конкурс за пребиваване в ателиетата на Сите де-з-ар, Швандорф и Мюнхен, ет. 3 и 4
8 – 22 септември
Откриване – 8 септември, 18 ч.
Изложба на Петър Станимиров /илюстрации/, ет. 1
9 – 24 септември
Откриване – 9 септември, 18 ч.
„Завръщането на пастирите“ – юбилейна изложба на Андрей Янев /живопис/, ет. 2
11 септември – 3 октомври
Откриване – 11 септември, 18 ч.
Изложба на Дончо Захариев /живопис/, ет. 1
29 септември – 13 октомври
Откриване – 29 септември, 18 ч.
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Изложба на творби от пленер „Арт пътеки“, ет. 4
30 септември – 13 октомври
Откриване – 30 септември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„Различен поглед към керамичното изкуство“ - изложба на секция „Керамика“
3 – 15 септември
Откриване – 3 септември, 18 ч.
„Острови по течението“ – кураторски проект на Илиян Лалев
Откриване – 18 септември, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Изложба на Бригите Хайнце – резидент по програмата за обмен с ГЕДОК Мюнхен
16 – 29 септември
Откриване – 16 септември, 18 ч.

Николай Янакиев - Портет на Георги Трифонов
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СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СБХ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕЗ 2016 Г. ПО СЛЕДНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБМЕН:
• 12 ХУДОЖНИЦИ ЗА СИТЕ ИНТЕРНАСИОНАЛ ДЕ-З-АР, ПАРИЖ (ДВА МЕСЕЦА)
• 2 ХУДОЖНИЦИ ЗА КЮНСТЛЕРХАУС ШВАНДОРФ, ГЕРМАНИЯ (МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА)
• 1 ХУДОЖНИЧКА, РАБОТЕЩА В ОБЛАСТТА НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА ЗА МЮНХЕН,
ГЕРМАНИЯ (ЕДИН МЕСЕЦ)
Условия за участие в конкурса:
1. Може да се участва и в трите конкурса едновременно.
2. В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват кандидати, които не са пребивавали в ателиетата в Париж. В случай че някой от спечелилите конкурса се наложи да прекрати престоя
си в Сите, независимо от причините, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ.
3. В конкурса за Швандорф участват всички желаещи художници на общо основание (ако
не са пребивавали в ателиетата там). Базата в Швандорф е специализирана за живопис,
графика (литография и дълбок печат), инсталация, керамика, скулптура, критика и теория.
Материалите и пътните се поемат от авторите. Възможните дати за Швандорф са от 1 март
до 15 април и от 15 септември до 30 октомври 2016 г. Авторите трябва да ползват немски
или английски език.
4. В конкурса за Мюнхен, който е по договор със Съюза на художничките в Бавария (ГЕДОК
Мюнхен), могат да участват само жени. Партньорската страна поема квартира и организира
изложба на поканената авторка. Кандидатките трябва да ползват немски или английски език.
Конкурсът е само по документи.
Необходими документи за всички конкурси:
1. Заявление, което можете да изтеглите от сайта на СБХ или да попълните на място
2. Творческа автобиография
3. Снимков материал, портфолио или каталог, представящ автора, критически текстове.
4. Разписка за платен членски внос на СБХ.
Подаване на документи – на 2 септември 2015 г. на ул. „Шипка” 6, 4 ет., от 10.00 до
17.00 ч. в Международен отдел.
Изисквания за изложбата (на кандидатите за Сите де-з-ар, Париж, и Швандорф, Германия):
• до три (3) творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства);
• до пет (5) творби в оригинал (за графика);
• списък и копия на публикациите (за изкуствоведи);
• репродукции (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)
Възможната експозиционна площ за стенни творби е до 6 л.м., за пространствено-обемни
до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж от автора и
не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален
(снимков) материал.
На същата дата (2 септември) участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби
на 3 ет., в сградата на ул. „Шипка” 6, от 11.00 до 17.00 ч.
Не се допускат студентски и дипломни работи, както и творби, участвали в други конкурси
на СБХ.
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Решението на журито ще бъде обявено на 8 септември при откриването (18.00 ч.) на изложбата на кандидатите. Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и документите си
в двудневен срок след датата на закриването й.
Спечелилите конкурса правят дарение на творби за СБХ, КОИТО СЕ ПОДБИРАТ ОТ КОМИСИЯ НА БАЗАТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАБОТИ В КОНКУРСА. Дисквалифицират се всички,
които не спазват регламента.
КОНКУРС ЗА КУРАТОРСКИ ПРОЕКТ
По идея на ръководството на секция „Живопис”, СБХ обявява конкурс за кураторски проект, който да проблематизира актуални аспекти на съвременното българско изкуство.
В конкурса могат да участват куратори до 40 годишна възраст. Проектите са свободни да
включат всички съвременни медии, като предимство ще имат тези, които в своята концепция
визират живописта като активна интегрална част в цялото многообразие  на  съвременни  
артистични артикулации.
Конкурсът ще бъде журиран от активно работещи художници и изкуствоведи в сферата на
съвременното изкуство.
Проектът, който спечели ще бъде реализиран през месец  декември 2015 г. на втория етаж
на изложбения комплекс на „Шипка” 6.
Кандидатстващите проекти трябва задължително да имат финансов разчет на необходимите разходи за реализация. СБХ се ангажира с осигуряване на бюджет до 5 000 лв.
Проектите могат да бъдат подкрепени и от външни спонсори. Срок за получаване на проектите – 15 септември 2015 г. в СБХ – секция „Живопис” или на имейл: anjibg@abv.bg.  Повече
информация можете да получите на тел.: 02 846 72 48 /Ани Шапкарова/.
Целта на конкурса и последвалата изложба е да активира рефлективността на младите
куратори и художници, на техните актуални визии за съвременно изкуство.
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 членове 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 „Керамика”, 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.
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА 2015
През месец декември се организира Националната скулптурна изложба.
Творбите се приемат на 1 декември от 10 до 17 часа в изложбената зала СБХ, ул.  „Шипка”
6, етаж 1.
Изложбата се открива на 3 декември от 18 часа.
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В изложбата могат да участват и художници, които не са членове на СБХ.
Всеки автор може да представи до 3 творби.
ТРЕТО НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 2015
III НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА – 2015 се инициира от Катедра „Рисуване” –
Факултет по изобразително изкуство, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Съорганизатори: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Община Велико Търново, Съюз на българските художници, Мининистерство на културата, Министерство на образованието и науката,
Сдружение „ФабриКата”
Цел:
Биеналето популяризира творчеството и контактите на български автори.
Биеналето стимулира развитието на млади художници.
Биеналето представя постижения в областта на рисунката.
III НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА – 2015  включва два модула:
1. Конкурсна програма
2. Кураторска селекция
Условия за участие в конкурсната програма:
1. Биеналето няма такса за участие.
2. Конкурсът е отворен за художници и студенти от цялата страна. Всеки автор
може да изпрати максимум 3 рисунки, създадени през последните две години.
3. Не се допускат учебни и дипломни работи.
4. Приемат се само рисунки на хартия (без винил, компютърна обработка, принтер,
фотографски прийоми).
5. Не се поставят ограничения по отношение на стилови и тематични предпочитания.
6. Рисунките да са оригинали, подписани от автора и негова собственост. Да не са
награждавани в други конкурсни изложби.
7. Размер – не по-малък от 70 х 50 см. Формати, различни от 70 х 50 и 100 х 70 смтрябва да бъдат подготвени във вид за експониране.
8. Творбите задължително се придружават от попълнен формуляр за участие и приложена кратка творческа биография за каталог и други публикации, свързани с биеналето.
Подписването на формуляра означава съгласие със статута. Формуляра можете да изтеглите
от сайта на СБХ: www.sbhart.com
9. Етикетите да бъдат попълнени с печатни букви (четливо) на български език.
10. Организаторите гарантират за сигурността на получените творби от датата на
приемането до датата на връщането, не поемат разходи за транспорт и не носят отговорност
за загуби или повреди при транспортирането. Връщането на творбите, в това число и на неприетите, е в едномесечен срок след закриване на изложбата (лично или за сметка на автора).
11. Експертно жури от представители на ангажираните с биеналето институции извършва селекцията и награждаването, които не подлежат на обжалване.
12. Участниците в биеналето получават безплатен каталог.
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КУРАТОРСКА СЕЛЕКЦИЯ „РИСУНКА И ИНТЕРМЕДИЯ”
Селекцията се осъществява в партньорство със Сдружение „ФабриКата”, като част от проект „3С – Култура, творчество, промяна – Дневен ред на творческите градове” и се реализира
с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.
Поканените автори нямат право да участват в конкурсната програма.
Награди:
Награда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – 1000 лева
Награда на Община Велико Търново – 1000 лева
Награда на Съюза на българските художници – творба от фонда на СБХ
Награда на Сдружение „ФабриКата” за млад автор до 26 години – 400 лева
Награди на спонсори
Срокове:
Приемане на творбите: 1 – 5 септември (включително)
Жури – 8 септември
Откриване – 22 октомври в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново
Адрес:
III НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА
Изложбени зали „Рафаел Михайлов”
ул. „Рафаел Михайлов” 1
5000 Велико Търново
Координатори зали „Рафаел Михайлов:
Станимир Борисов 0884 201225
Мария Маринова 0884 037556
тел./факс: 062 621525
e-mail: hall_r.mihailov@abv.bg
Координатори ФИИ – конкурсна програма:
доц. Младен Младенов 0887/493559
доц. Костадин Млячков 0888/812986
доц. д-р Деница Янева 0888/497434
Координатор ФИИ – кураторска селекция:
гл. ас. д-р Атанас Тотляков 0899 874803
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ЧЕТВЪРТО БИЕНАЛЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ ИЗКУСТВА с международно участие
Велико Търново - 2015
В периода 19 октомври – 19 ноември 2015 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Четвъртото биенале на църковните изкуства.
Организатори: Министерство на културата, Света Великотърновска митрополия, Община
Велико Търново,  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет на ВТУ,
Съюз на българските художници, Фондация „Покров Богородичен”.
Цел: Изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства:  иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото
оформление и богослужебната практика.
Участници: Художници, работещи в областта на църковните изкуства.*
Условия за участие:
• иконопис – до три творби;
• дърворезба – до три творби или три табла  с фотоси и проекти на реализирани творби;
• стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или
проекти на реализирани творби;
• утвар, текстил, графика, миниатюра и други – до три творби;
• мултимедийно представяне на реализирани творби.
Представените произведения и табла с фотоси да са във вид готов за експониране.
ЗАЯВКИ за участие в изложбата се приемат до 1 септември 2015 г. на електронен адрес:
theolog@uni-vt.bg или адрес: Светла Иванова, Православен богословски факултет, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” № 2.
Желаещите да участват трябва да изпратят качествени фотографии на творбите и попълнен формуляр за участие в електронен вид или по пощата. Формулярът можете да
намерите в сайта на СБХ: www.sbhart.com Организаторите се задължават да направят предварителна селекция на творбите по изпратените заявки за участие. В селекцията участват
членовете на катедрата организатор и поканените от нея утвърдени специалисти в областта
на църковните изкуства. Резултатите ще бъдат обявени на 11 септември 2015 г. в сайта на
Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.bg/, в сайта на ВТУ www.uni-vt.
bg и в www.pravoslavie.bg.
Творбите за изложбата се приемат от 12 до 15 октомври 2015 г. в   Изложбени зали в град
Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов“ 1, тел. 0884 037556 – Мария Маринова.
Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците.
Произведения, неотговарящи на обявените условия, няма да бъдат приемани. На гърба на
всяка от творбите или таблата авторът трябва да посочи наименование на произведението,
година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение и стойност.
След приключване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или на посочения адрес за сметка на автора.
Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 месец след приключване на изложбата.
Всеки автор ще получи сертификат за участие в биеналето и CD-каталог. Електронният каталог ще бъде публикуван в сайта на Православен богословски факултет http://pbfvt.pravoslavie.
bg в www.pravoslavie.bg и във фейсбук страницата на специалност „Църковни изкуства”.
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Православен богословски факултет
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
ул. „Теодосий Търновски” № 2
гр. Велико Търново
тел: +359 62 618243, 0878 653444
e-mail: theolog@uni-vt.bg
Официален сайт на ПБФ: http://pbfvt.pravoslavie.bg/
Facebook: Специалност Църковни изкуства
* Автори, които към момента на провеждане на Биеналето се намират в бакалавърски
курс на обучение в това направление и все още не са придобили съответната образователна
степен, нямат право на участие.
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ДРАМА „ВАМПИЛОВ“ ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ТЕАТРАЛЕН ПЛАКАТ – ИРКУТСК, РУСИЯ
Вторият международен конкурс за театрален плакат с участието на Съюза на руските художници ще се състои в рамките на Театрален фестивал на съвременната драма „Вампилов“
в Икрутск (Русия) през месец септември 2015 година.
Основната цел на конкурса е развитието на театралния плакат като форма на изкуство,
заздравяване на междукултурните връзки и предоставяне на възможност за участие в конкурса на артисти от цял свят.
Ще има две категории:
• Класически плакат
• Рекламни видео клипове на постановки за градски билбордове, интернет и електронни
медии
Конкурсът ще се проведе в два етапа:
1. Интернет конкурс. Всички изпратени електронни версии на плакати ще бъдат качени на
сайта: www.postercontest.org. Официалното гласуване стартира на 1 август и продължава до
31 август. Всеки може да гласува за любимия си плакат.
2. Финален етап. 5-членното жури ще избере 70 плаката и 20 видео клипа за постановки за
по-нататъшно експониране в Театралния музей през септември 2015 по време на фестивала.
Накрая на изложбата журито ще обяви 3-ма победители за всяка категория. Дипломите на
победителите и наградите ще бъдат присъдени на авторите за тези творби.
Според резултатите от интернет гласуването победителят от двете категории ще бъде
награден с диплома и награда.
Публиката, която ще посети изложбата, ще може да гласува за една от творбите. Според
това гласуване ще бъде присъдена награда на публиката.
Изисквания към творбите
Постери от 2012 до 2015 от всякакви представления.
1. Плакатите могат да бъдат изпълнени във всяка техника, формат A1, във формат *tif
(*jpg) при резолюция най-малко от 150 dpi.
2. Рекламните видео клипове могат да бъдат във формати avi, fla, mp4 и да продължават
не повече от 40 секунди.
Работите трябва да се изпратят заедно с формуляр за участие на имейл plakat2015@bk.ru

13
брой

03/2015

СБХ бюлетин

к о нкурси
до  25 юли 2015 година.
Формуляра можете да изтеглите от сайта на СБХ www.sbhart.com
Можете да изпратите по 2 творби за всяка категория.
Избраните от журито творби ще бъдат принтирани от Организационния комитет.
Връчването на наградите ще бъде по време на заключителната церемония на Фестивала.
Всички участници, чиито творби са преминали първоначалната селекция, ще получат диплома
за участие.
Ще бъде подготвено и видео от награждаването, което ще бъде пуснато в интернет.
Първият международен конкурс за театрален плакат се състоя през 2013 година в рамките
на Международния театрален фестивал „Срещи в Одеса“ с участието на Държавната театрална агенция в Русия и Театралния съюз на Русия. Участие взеха 144 автори от 17 държави,
включително Русия, Украйна, Япония, Финландия, Израел и бяха изпратени над 400 плаката.
За контакти: Александра Лобанова
(+38)-067-955-9122; (+7)-926-484-06-70
e-mail:  plakat2015@bk.ru
http://www.postercontest.org/
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМИКС И БЛИЦАНИМАЦИЯ
РУСЕ 2015
„СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ – МОСТ НА ЕТНОСИ И КУЛТУРИ“
Целта на организаторите на конкурса е чрез средствата на комикса като връзка между литература, изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура да се обединят и стимулират
различни творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.
Изисквания и правила
Конкурсът се провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация.
Могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без ограничения
на професия.
1/ Категория традиционен комикс.
• Брой заглавия за участие: Авторите могат да изпратят до 3 (три) графики по 4
(четири) копия от всяка.
• Страници: Максимално до 6 /шест/ страници. Номерът на страницата трябва да
бъде отбелязан на гърба и.
• Формат: Форматът на изображението е А3, А4.
• Техника: Свободна.
• Сюжетът на творбите трябва да е драматургично завършен в рамките на изпратените страници.
2/  Категория блицанимация.
• Минимално времетраене на филма: 30 секунди                                            
• Максимално времетраене на филма: 60 секунди                                              
• Техника: свободна - куклена, класическа, 3D анимация                                              
• Формат: HD                                                                                                                  
• Кратък синопсис на филма до 500 знака; три дигитални рекламни фотографии от
филма.
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Необходими документи за участие
Попълнен и подписан формуляр, достъпен в www.libruse.bg и www.sbhart.com . Непълни
и неправилно попълнени формуляри няма да бъдат разглеждани. В случай на промяна на
данните авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката.
Адрес и срок за изпращане
Творбите се изпращат по пощата (важи датата на пощенското клеймо), краен срок 30.08.2015 г.
Адрес за получаване:
7000 Русе, България
ул. „Дондуков-Корсаков” № 1
Регионална библиотека „Любен Каравелов”
Международен конкурс за комикс и блицанимация
Филмите се изпращат онлайн във формат HD чрез dox.bg и други   на е-mail: service@
libruse.bg , libruse@libruse.bg
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА,
УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА
Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов” –
Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянна експозиция „Музей на комикса“,
като Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе придобива по силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали права по ЗАПСП,
в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите в рамките на културната
политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както
и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в конкурса е
равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като с подписа
си върху апликационния формуляр същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката.
Награди
1. Категория традиционен комикс.
• Голяма награда – 400 EURO
• Поощрителна награда – 50 EURO
2. Категория блицанимация.
• Голяма награда – 400 EURO
• Поощрителна награда – 50 EURO
Резултатите от конкурса се обявяват на 09.11.2015 г. Всеки участник, отговарящ на изискванията на конкурса, получава грамота и каталог. След предварителна селекция авторите
ще бъдат представени в каталога само с една творба. Всички получени творби се публикуват
на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg. Селекцията и
наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури. Изложба/презентация на допуснатите до конкурса произведения се представя пред русенската публика
и пред медиите.
За контакти и допълнителна информация:
E-mail: service@libruse.bg; libruse@libruse.bg
Тел.: + 359 82 820 126; факс: +359 82 820134; тел.: +359 878 574916
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КОЛАЖ – ПЛОВДИВ’2015
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Националната изложба Колаж се организира на всеки две години в град Пловдив през
месец октомври. B нея могат да вземат yчacтие всички xyдoжници от България,
пpoфecиoнaлиcти, дocтигнaли зpeлocт и твopчecки пocтижeния в изкycтвoтo нa кoлaжa и
които приемат условията на този статут.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1.Организатори на Национална изложба Колаж Пловдив`2015, са: Община Пловдив и Дружество на пловдивските художници (ДПХ), ул. Гладстон 32.
2. Националната изложба  Колаж Пловдив`2015 е под патронажа на кмeта нa града г-н
Иван Тотев и тази година ще честваме 15 години от организирането на проекта.
3. За подготовката и организирането на изложбата се създава Организационен комитет.
4. Оперативната работа се извършва от ДПХ.
5. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира от утвърден бюджет.
6. Журирането на творбите за участие и наградите на Националната изложба Колаж Пловдив`2015 се определят от седемчленно жури, съставено от изявени български художници
изкуствоведи и представител на Община Пловдив, утвърдено със заповед на ДПХ.
7. Експозицията на Националната изложба Колаж се подрежда в залите на ДПХ.
8. Откриване на изложбата (петък), 9 октомври 2015 г., 18.00 ч., в залата ДПХ, ул. Гладстон
32; закриване на 8 ноември 2015 г.
ІІІ. НАГРАДИ:
Наградният фонд на Националната изложба Колаж е 3000 лв.
• І награда –  1100 лв.
• ІІ награда – 1000 лв.
• ІІІ награда – 900 лв.
Наградените автори получават почетен диплом. Творбите на наградените автори остават
притежание на община Пловдив.
ІV. УСЛОВИЯ и РЕД ЗА УЧАСТИЕ:
1. Право на участие имат xyдoжници от цялата страна, които приемат условията на този
статут.
2. Творбите се получават на адрес:
4000 Пловдив
Дружество на пловдивските художници ДПХ
ул. Гладстон 32 за НИ КОЛАЖ
до Маргарита Джарова - куратор
3. Срок за получаване на творбите до 25.08.2015 г. (важи датата на клеймото) и в дните 24
и 25 август 2015 в залата на ДПХ, ул. Гладстон 32.
4. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите  до посочения адрес и
обратно, като посочат във формуляра името на куриерската фирма превозвач
5. Приемат се до три творби за участие, в подходящ вид за експониране.
- Техниката и материалите са свободни.
- Максималният размер на творбите не трябва да надвишават 100 см (ширина и 200 см
височина).
6. Представените творби да са авторски и собственост на автора
7. Всеки автор да посочи продажна цена на всяка творба в лева, като се съобрази, че комисионната при продажба е 20%.
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8. Всеки автор изпраща заедно с произведенията си:
- четливо попълнен формуляр, който можете да свалите от сайта на СБХ – www.sbhart.com  
(данните ще се ползват за съставяне на каталог)
- банкова разписка за платена такса за участие
- етикет с адреса за връщане на творбите
9. Таксата за участие е 30 лв и се заплаща по банков път на банковата сметка на ДПХ:
„Юробанк И Еф Джи България” АД:
IBAN BG26BPBI79241092252801
BIC BPBIBGSF – гр. Пловдив
При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява.
10. Всеки участник, подписвайки формуляра, дава своето съгласие и авторско право на
организаторите за промоционални цели на Националната изложба Колаж, Пловдив’2015 и ще
получа 1 брой каталог от изложбата, покана и плакат А3.
11. Организаторите гарантират и поемат сигурността на творбите, но не носят отговорност
за проблеми, възникнали по вина на куриерски служби.
12. Организаторите се задължават да върнат творбите на авторите в срок от 2 месеца след
приключване на изложбата.
V. СРОКОВЕ:
Срок за получаване на творбите:
25 август 2015 (важи датата на клеймото) по куриер на адрес: ДПХ, ул. Гладстон 32
На 22 (събота), 24 и 25 август 2015 от 11часа до 18 часа в изложбената зала на ДПХ на
ул. Гладстон 32
Журиране на 27 август 2015
9 октомври 2015, от 18.00 ч.  – откриване и обявяване на наградите на журито в залата
ДПХ, ул. Гладстон 32
8 ноември 2015 - закриване на изложбата
ЗА КОНТАКТИ
4000 Пловдив
Дружество на пловдивските художници ДПХ
ул. Гладстон 32
Маргарита Джарова, куратор на изложбата
тел. 0899372009
e-mail: m.djarova@abv.bg

Емил Стойчев - из цикъл "Меки сърца"
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ЗА СМИСЪЛА НА ОБЩИТЕ ИЗЛОЖБИ ДНЕС…
Общата изложба на Съюза на българските художници може да се определи като един
успешен експеримент. Много се говори и ще продължава да се спори за ролята на подобни
изложби днес, но някак си без да се случат достатъчно такива примери, няма как да правим
заключения. Самата аз прекрачих прага на залите с нестаено любопитство и се опитах по
детски да се освободя от предразсъдъците, които тази изложба провокираше в мен. Искаше
ми се да видя как самите художници възприемат подобна възможност за изява, защото една
изложба винаги е насочена в две посоки: към публиката, но и към авторите.
И интересът се оказа наистина голям: журито прегледа повече от 500 работи от над 200
автораи от няколко десетки града: София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен, Търговище,
Велико Търново, Перник, Монтана, Добрич, Ямбол, Пазарджик, Сливен и много други. Възрастовият диапазон също е обширен – от „доайени“ на българското изобразително изкуство до
най-младите представители на Съюза. В експозицията най-голям дял взима живописта – 86
автори, следвана от скулптурата с 40, графика и илюстрация – 24, графичен и рекламен дизайн – 11, керамика – 10, комикс – 9, текстил – 8, дърворезба – 7 и 7 автори, които представят
инсталации.

Роман Проняев - Диптих "Албинос"

Ограничения в темите, жанровете и техниките няма. Селекцията от творби, която зрителите
можеха да видят на 3-те етажа на галерията на ул. „Шипка“ 6 от 10 до 27 юни, представлява
една компилация, олицетворяваща макар и фрагментарно състоянието на българското изобразително изкуство в момента. Тя не може да очертава тенденции или да налага някакви
линии на развитие на едно или друго изкуство, но в нея със сигурност всеки от нас може
да открие любопитни творби, които ще имат своето място в историята. Подобни изложби не
залагат в себе си претенцията за изчерпателност, нито за представителност, също така не
носят и заряда на кураторските проекти с тяхната институционализираща роля. Те целят
единствено да предоставят на една голяма група от художници възможността да покажат
свои произведения пред публика. Ето защо това се оказва изключително ценно за тези ав-
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тори, живеещи извън столицата, които невинаги имат повод да представят творчеството си
извън рамките на своя град.
Трябва да се има предвид, че за една такава мащабна организация, събрала представители
на най-различни изкуства, подобни прояви са един подходящ начин да се даде възможност
за изява на автори от различни поколения. Това е изложба без ограничения и целта е единствено да се покаже именно тази разностранност и разнообразие на художествената продукция както в страната, така и в рамките на Съюза на българските художници. Не бива да се
приписват негативите от миналото на инициативи от подобен характер най-малкото защото
ситуацията днес е друга. В състоянието на икономическа и морална криза, в което се намира
българският художник, общата изложба като явление е една добра експозиционна възможност, която Съюзът на българските художници му предоставя. Именно това е и смисълът на
подобни професионални организации – да се грижат за своите членове по всякакъв начин, да
спомагат за социализацията на тяхното изкуство пред широката аудитория.
д-р Румена Калчева
СЛОВО ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА НА РУМЕН СКОРЧЕВ И ВАЛЕНТИН СТАРЧЕВ
В ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА“, КЮСТЕНДИЛ
Не знам какво е събрало двама толкова различни автори и като жанрови предпочитания,
и като пластическа стилистика, и като емоционален живот. Откривал съм много изложби и
на Румен, и на Старчето в различно време, в различни обществени и творчески конюнктури, и
по-малки, и по-големи, но при всички случаи всяка тяхна изложба, поне за мен, е поддържала
вярата и надеждата ми в смисъла и достойнството на мисията на художника.  Мисля, че освен
в авторската различност и приятелство срещата им тук е повече отговорност в съхраняването
и изграждането на духовна територия, в която живеят чистите творчески и човешки пориви. А
това се постига само с личен пример и личен принос.
Който познава, разбира и обича езика на пластическото пространство и форма знае какво
е Румен Скорчев за движението и самоосъзнаването на българското изкуство като израз на
сложни и дълбоки внушения, изкуство на изтънчена поетика и изящна пластичност и преди
всичко като духовна територия, върху която израснаха и се развиха едни от най-изящните и
красиви цветя на българската пластическа култура. В Кюстендил Румен показва част от цикъла „Закуска на тревата“ и серия рисунки.
Събуждането днес на митологията на „Закуска на тревата“ от един съвременен автор е
колкото изпитание за трайния живот на едно програмно произведение, толкова и личностно
преживяване на едно интимно пластическо пространство – разрушено и достигнало до нас в
една нова структура, в която формата е извън правилата, по-точно тя е в пластическото законодателство на Румен Скорчев. Мистерията на „Закуска на тревата“ на Моне е започнала много
преди нейното създаване и продължава столетия след това. Днес един художник се връща към
нея – анализира я, деконструира я и конструира наново като свой проблем, прозрял тайнството
на „Закуската“ и материализирал чрез рисунката своя вътрешен, пластически прочит.
Не знам дали лишената от духовност човешка чувствителност е знак на времето, или лесното
владеене на ефектите на съвременните изобразителни технологии са причина, но изкуството в
неговата мисия като духовно познание, като религия на високи естетически, нравствени и морални категории е мъртво. Дали липсата на професионална дисциплина, възпитание и критерии
са причина, но в определен смисъл майсторите на рисунката като че ли са на доизживяване,
което прави нейното съхраняване, владеене, разбиране и развитие още по-ценно за тлеещата
искра на духовния живот.
Рисунката е посвещение и когато един изключителен творец като Румен Скорчев е изградил
цялостния си духовен свят върху пространството на рисунката и този свят е жив и динамичен,
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това вече е надежда, че не всичко е загубено. Този свят е отвъд реалния и всъщност е една
нова реалност, която рисунката е конструирала в пространството. Реалните привидности са
изведени до една нова форма, извън академичните правила и познание и заедно с това носи
високата култура и изискан вкус на един изключителен професионализъм.
Когато става дума за висок професионализъм името на Валентин Старчев е от малкото автори, които са негова истинска и трайна мярка.
Един автор, който въпреки превратностите на времето, въпреки конюнктурните арт изстъпления, въпреки разрушителната стихия успя не само да съхрани мощта и силата на изкуството
си, но и го разви и извиси до една пластическа символика, необременен от литературни клишета. Валентин Старчев е скулптор, който не само разбира пластическия живот на формата,
но и владее нейната вътрешна структура, движението в пространството и извеждането й като
духовна материя. Неговата фигуративност е над определеността на сюжета, нейната мярка е
преди всичко пластическа. Светлината се плъзга като емоционална и смислова характеристика
върху динамичната структура на формата и загадъчна и неуловима, изчезва в пространството...
Валентин Старчев е Път в съвременната българска скулптура, по който мина преди всичко
нейната пластическа свобода, духовна дълбочина и личностна независимост.
Фигуративен, без да е илюстративен, пластичен, без да е абстрактен, Валентин Старчев дълбоко в себе си носи както уроците на европейската пластичност, така също и не по-малко
суровата първичност на националната традиция. Пластовете на времето като че ли са трупали
енергия и духовна памет, уплътнявали са, деформирали и отново формирали една нова пластическа форма, жива и структурна – колкото и драматично да е това послание на своето време,
толкова е и език на една лична артистична съдба.
Скулптурата е размисъл, колкото за трайния живот на пластическото познание, толкова и за
вечните стойности на битието...
Светлин Русев

Проф. Валентин Старчев - от изложбата
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НЕИЗБЕЖЕН И НЕЖЕН ПРИСМЕХУЛНИК
МИЛКО ДИКОВ НА 85 ГОДИНИ
Маестро Милко Диков ни е събрал днес да се насладим на ретроспективната му експозиция,
включваща най-новите му творби, наред с най-известните му рисунки, графики и карикатури.
Той е между най-награждаваните български карикатуристи, защото през годините винаги
успяваше и успява по свой, оригинален начин да отговори на питанките от всекидневието
ни и да ги превърне в удивителни визуални находки. А тези находки са колкото сатирични,
иронични и критични, толкова все по-често са лирични или направо тъжни.
Милко Диков притежава безспорната дарба да подчинява рисунъка на себе си, а не себе
си на своя рисунък – цветен или черно-бял, графично обогатен или щрихово пестелив, той
държи да е иносказателен, а не бъбрив, парадоксален, но не и показен. Предпочита да разчита сенките и тяхната индивидуалност, различна от нашата, предпочита умело да репликира
митовете за поръчаното вдъхновение или усмихнато удоволствие на змея да бъде наръган
от светец, какъвто е свети Георги.   
Какво още предпочита този майстор рисувач?
Да поставя персонажите си в изненадващи положения – един да разлиства евините прелести като приказна книга, а друг да е дяволчето между краката на Дявола. Но този еретичен
Еротизъм е без цинизъм, без профанско целомъдрие. Понякога героите му мъже са в клетката на най-малката обществена клетка. Художникът обича да се усмихва и на мъжете под
чехъл, на онези, които са подвластни на различните видове политически и идеологически
„изми“ и на тези, които дишат под зоркия поглед на любимата съпруга, много често по-силна
от по-силния пол.
Милко Диков нерядко финтира и фалшивия фанатизъм на нарочната набожност, много
често противопоставяна  на естествените щения на човешката ни природа, художникът обаче
пародира и лицемерната моногамия, защото Бог според него ни е дал даровете на секса не
само за простосмъртна радост, но и за расовото ни размножение.
Лицето на лицемерието, за което споменах, не е мимолетен мотив в творенията на Милко – и
в рисунките, и в карикатурите присъства двуличието на милитаристичното начало, което, за
жалост, и до ден днешен няма край, а го смятахме за погребано в ковчега на комунизма и
заровено като томахавка в гроба на Студената война. Но виждаме със собствените си очила,
че въоръжаването и превъоръжаването възкръснаха за Втори път, много преди Повторното
Проявление на Христа.
И тези уж отдавнашни  наблюдения на нашия именит маестро за повечето миролюбиви
люде се оказваха състояния с изтекъл срок на годност, а те стават неочаквано все по-актуални, актуализират се всяка година като демократично пробития ни държавен бюджет. Да
не говорим за семейните ни бюджетчета, които отново са в откровена опасност, ако братска
Република Гърция рухне и нашите левчета отново станат лъвчета без гриви и опашки. Тоест
отново се окажем като в онази работа на Диков, в която един полудивак в пещерата вместо
ловни сцени и извънземни пришълци рисува на стената параходки, автомобилчета и самолетчета. Което, ако стане, едва ли ще промени безсъвестното мислене на днешната глобална
масовка, която подражава на политическите си елити и не мечтае за постижимото, а бленува
за онова, което имат малцина от другите.
Художникът Диков никога не диктува правилата, по които според неговата естетика човекът трябва стане отново Човек. Той не проповядва как човечеството най-сетне ще се очовечи, но горчивината от очеизвадното несъвършенство на най-висшето творение на Господ  го
превръща в неизбежен и нежен присмехулник.  Защото Милко знае, че ако не трябва да воюваме с бедния духом, а с духовната мизерия, не следствието, а причината трябва да ни е на
прицел. Може понякога и да е отчайващо това тотално нежелание на масите да прогледнат
в нещо друго освен в безмозъчните зрелища, в преяждането с лоша храна и в препиването
с каквото може. Но за Милко Диков това не повод за ожесточаване, обратно, той притежа-
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ва добрината на опрощаващата и
нетърсещата въздеяние личност.
Нищо че при него черно-белият
поход на обществото ни крачи на
едно място, защото всеки отделен
индивид е завързан за крака на
съседния крачещ.
Този обществен застой няма
конкретен адрес – в тоталитарните
времена вървяхме под строй, водени не толкова от партията, колкото от страха от нейното биещо
сърце, а сетне невидимите въжета
на нашата взаимосвързаност четвърт век вече ни пречат да проходим в праведната посока като
общност, като народ, като национално осъзната нация. Значи ли
това, че строевата ни подготовка
е виновна да сме едни и същи във
всеки обществен строй, и при този
който строим, и при този който
разстройваме? Не знам. По-скоро
Милко Диков
знам резултата от това общо национално поведение – 1 милион българи загърбиха България, още толкова цигани напуснаха
местната ни цигания и половината на тях турци се потурчиха при бившите ни поробители,
които нямат империя, но имат държава.
Но да се върнем при визиите в тази изложба, в нея има изказани, недоизказани и съзнателно премълчани текстове, подтекстове и надтекстове. Тук има неща за всеки според
потребностите, за всеки според умствените му и духовни възможности. Едни ще се изсмеят
вътрешно на себе си, други няма да се познаят, трети ще си помислят, че това не се отнася
до тях. Истината обаче е, дами и господа, че в смешното и в трагичното на тези работи има
по нещичко мъничко от нас, което дано си остане толкова мъничко и да не ни превземе
окончателно отвътре…
Разглеждам тази юбилейна изложба като книга с избрани послания към мислещата част от
околната ни среда. Тя е сборник от умните умозаключения на един признат у нас и в чужбина
мъдрец с весело пламъче в окото, стиснал лулата на мира. Той и на 85 години продължава
да мечтае за по-малко войни между религиите и икономиките, за повече любовни битки в
постелите на бъдещето. Правете любов, а не война бе девизът на хипитата по време на Виетнамската война, тях днес ги няма, но го има маестро Милко Диков, който бащински, но без
да бъде нравоучителен, повтаря предупреждението: „Човек забравя за времето, но то никога
не забравя човека!“
Нека времето никога да не забравя кой е Милко Диков, както и художникът със същото име
никога да не бъде забравен от своите днешни и бъдещи почитатели!
Наздраве, маестро! За здравето на утрешния Ти ден!
Румен Леонидов
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ДУХЪТ ДИ КИРО. КЪСОВЕ ПАМЕТ.
80-ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР КИРОВ
Какво трябва да провокира една изложба? Емоция, спомен, въпроси или отговори. Зависи
от много неща. Най-важното от тях е гледната точка. Нека всеки я открие за себе си. Свободата на /съ/творчеството е едно от най-важните неща за нейния обект – художника Ди Киро.
Тази година се навършват 80 години от рождението на пловдивския художник Димитър
Киров. Духът на миналото, енигматичния, наститен с артистизъм и южняшка задушевност
пловдивдски климат е пренесен и в изложбеното пространство на галерия „Райко Алексиев“
в София. Редом с Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Христо Стефанов, Енчо Пиронков, Ди
Киро е душата на пловдивскката бохема. Експозицията е повод зрителят да надникне в света
на маестрото, да разтвори тежките, позабравени, привличащи с патината на времето следи на
десетилетията. Да потърси непознатото, да си припомни видяното и да подреди в съзнанието
си късчетата на една личностна еволюция. Отново.
Изложбата е композирана в две обособени пространства. Централната част съвместява големи, представителни произведения от различни периоди на творчеството на Димитър Киров,
преобладаващо собственост на съпругата на художника. Част от тях са показвани пред публика, но в различен контекст. Други не са включвани до момента в художествено обращение.
Но не това е най-важното, а духът, който носи тази експозиция. Аранжирана изключително
балансирано, тя включва произведения в тъмен тонален регистър, с няколко смислови и емоционални акцента. Различни по композиция, по смислова структура и формално изграждане,
произведенията напомнят за своя създател. Сред картините неизменно присъства образът
на балерината – съпруга, муза, спътница на маестрото, няколко портрета (макар и не емблематични за Димитър Киров), композиции, в духа на цикъл „Изгорялата икона“. Темата за
традицията е заложена както в стилистиката, така и в емоционалната употреба на широко
известни символи и изобразителни формули. Интересни, изразителни и маркиращи измерения
на модерното за Димитър Киров можем да открием в платната от Париж. Те носят топлота, откровена привързаност, живописно майсторство, пристрастие към фактурата, дисонанса, към
нервността на мазката с цел постигане на запомнящо се писъствие.
Изложбата носи юбилеен привкус. И отбелязва рожден ден. В първата част на залата е
подредена компактна серия от платна, в които художникът е запечатил 20 май през различни години – алафранги, абстрактни композиции, музикални и танцови „моменти“, както и
неизменни мигове от споделеното с Русалия ежедневие. Интересен и за съжаление единствен
акцент представлява мозаечният двоен портрет на художника. Композицията е знакова и
ярко напомня, че освен живописец Димитър Киров е известен и като монументалист. При него
монументалното е свързано не само с интереса към стенописта и мозайката. То е кодирано в
подход към формата, в стремеж към експеримент, в космополитния дух на един гражданин
на света.
Ретроспективната изложба в галерия „Райко Алексиев“ беше представена през месец май.
Нейно продължение е експозицията в Националната художествена галерия, открита на 4 юни.
д-р Даниела Чулова-Маркова
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ВАРИАЦИИТЕ В ЖИВОПИСТА НА ДИМИТЪР КИРОВ
ИЗЛОЖБА „ВАРИАЦИИ“ В НХГ, 3 ЮНИ – 26 ЮЛИ 2015
Артистичност, замах, музикалност на изображението, романтика – това е живописта на Димитър Киров. Автор, чието творчество е сложно и експресивно
– вариации от цветове, носещи
психологическо звучене.
Известен още като Ди Киро,
роденият в Истанбул художник
завършва специалност „Монументална живопис“ в Художествената академия, София, в класа
на проф. Г. Богданов. След като
излиза от академията, Димитър
Киров, почувствал своята артистична свобода, смело започва да
експериментира, като творческият му път трайно се обвързва с
Димитър Киров - Икона
Пловдив, където остава да твори
до края на живота си. Тук той става известен още през 60-те години с модерния си почерк и
новаторските идеи, които го свързват и с други автори от Пловдивската група – художници като
Георги Божилов, Енчо Пиронков, Йоан Левиев. Този период се характеризира с бунтарския си
характер и носи противоречиви отгласи от страна на художествената критика, въпреки привидното освобождаване на наложения сковаващ догматизъм от предходния период. От една страна
художниците, които дръзват да изявят индивидуалния си художествен светоглед биват обявени
за формалисти, отхвърляни от художествения живот, оспорвани, но от друга – стават обект на
възхищение и символ на модерно изкуство.
Тематичният обхват и пластическите и цветови решения в творчеството на Димитър Киров са
много разнообразни. Както казва и самият художник: „Всяка моя картина е различна, една с друга
не си приличат“. На това се дължи и наименованието „Вариации“ на експонираната в залите на
Националната художествена галерия изложба, посветена на 80-годишнината от рождението на
художника. Тя е с ретроспективен характер и се оказва своеобразно продължение към наскоро
откритата изложба в пространството на галерия „Райко Алексиев“. В експозицията са представени
творби от последните няколко десетилетия на XX и началото на XXI век, които са подбрани от ателието на художника от спътницата и музата в живота му – балерината Русалия Кирова.
Изложбата дава представа за широкия тематичен диапазон, в който се отличава серията
картини, посветена на музиката, балета, иконите, портретите на видни личности, както и серията
с пейзажи от „трите любови“ на автора – Париж, Истанбул и Пловдив. Умението да „чуваш“ живописта е качество, притежавано от малцина, но да можеш и да го претвориш с цвят – това е
присъщо само на творците, способни да погледнат отвъд условностите на естетическите рамки.
Живописта на Димитър Киров е монументална, мощна, експресивна, внушителна и като стил на
изразяване, и като въздействие. Фактурата, смелите колоритни решения, контрастните цветове,
динамичността на формата, гъвкавата вибрираща линия, условното пространство, съжителството в хармония на фигуративността и абстракцията очертават художествения облик на Димитър
Киров. Този синтетичен художествен похват, заложил на чистия изказ от съотношението на
линия и цвят, на контраста между ярки и звучни тонове го превръщат в автор с разпознаваема
лична иконография.
Наташа Ноева
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ЕДИН МИГ ИЗЯЩЕСТВО
ЛЮБЕН ДИМАНОВ В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ“
Любен Диманов е роден през 1933 г.
в град Кнежа. През 1959 г. завършва
специалност„Декоративно-монументални
изкуства”   в Художествената академия в
София при проф. Георги Богданов. Художникът трайно се насочва към графиката,
илюстрацията и рисунката. Паралелно с
това се изявява и в сферата на живописта
и стенно-монументалните изкуства.
През 1972 г. организира своята първа
самостоятелна изложба в Кнежа. Следват
изложби в София, Стокхолм, Лондон, Париж, Дюселдорф, Цюрих, Лион, Осло, Люксембург, Копенхаген, Виена и много други.
„Вечната и святата“ – в тази „рамка“
Любен Диманов съвместява образи и състояния, които свързваме с жената. Любим
образ, неотменно вдъхновение, повод за
размисъл, импулс или емоционален акцент, жената като обект на творчество
неотменно присъства на всеки етап от
създаденото от Диманов. Експозицията
съвместява 20 рисунки (вследствие на
селекция от 200) и няколко живописни
платна. Камерната обстановка на изложбеното пространство на „Арте“ е напълно
Любен Диманов - Пастирка
съзвучна с деликатността, която носят тези
рисунки. Любен Диманов и сега не изневерява на себе си – динамика, експресия и изящество
са трите думи, които излъчва експозицията.
Показаните произведения носят особена дискретност и уравновесена виртуозност, зад
която прозира силата на монументалната, синтетично изчистена рисунка и динамиката на
цветното петно. Основно изразно средство за Диманов е линията. Виждаме я в нейните богати разновидности – от пластичното изграждане на формата, през виртуозната трактовка
на движението до символната асоциативност на детайла. Макар и привидно еднообразни
като сюжет, рисунките носят разнообразие. Жената е показана в различни състояния и настроения. Естествено и непринудено. Пестелив на цвят, разнообразен на линии,  художникът
показва откровения, мисли на глас и не се плаши от непосредствеността. В рисунката показва
онази дисциплина на духа, която е възпитана у него като монументалист и която го е довела
до виртуозно познаване на формата и магнетичното й пресъздаване.
С Любен Диманов никога не може да бъде скучно. Той изненадва, провокира, създава
повод за размисъл, буди професионален респект и най-вече – кара те да се върнеш към картините му. Особено съм пристрастна към живописното му творчество. Колоритното богатство,
пластиката и простотата на показаната в експозицията „Пастирка“ непрестанно ме притегля
да се върна пак и пак, и пак....
д-р Даниела Чулова-Маркова
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„ПРИРОДНИ ДАРОВЕ”
ИЗЛОЖБА НА ДЕСИСЛАВА ДЕНЕВА В ГАЛЕРИЯ „АРТАМОНЦЕВ“
Десислава Денева отново
предлага интересен проект.
Този път се представя в утвърдилата се като място за
срещи с иновативни съвременни   художници галерия
„Артамонцев“.
„Природни дарове“ е продължение на досегашните
артистични търсения на
художничката. Противопоставянето и единството между дух и материя, между
спонтанно и вечно, между
хронология на преживяното
и трепета от предстоящото
рефлектира както в досега
познатите проекти на Десислава Денева, така и в
представения. Но „Природни
Десислава Денева - Да се гмурнеш в нощта
дарове“ носи и нещо ново…
И това е  акцентирането върху един от многото планове, които авторката наслагва. Пред нас
се налага специалното  и артистично индивидуално внимание върху Жената, многопластово
и нееднозначно представено… Жените, които виждаме, са нарисувани реалистично, без излишна идеализация, присъствието им е осезаемо, с подчертан акцент върху материалното,
плътското. Те са като прекрасен естествен резултат, като свръх плодородие, техните преливащи форми  са като неочакван  дар от природата, в който търсим знаци и смисли изпратени
свише. Но художничката е най-точна:
„Тя е нежна и жестока едновременно. Преливаща от живот, плътта приканва и привлича. Тя
е застинала и „позира“ или напротив, извивките й диктуват своя ритъм.
Изначалната женственост, като дар от природата е вечна художническа провокация.  Природата, неизменният учител за красивото. Тази хармония е силна и истинска. Тя е неподвластна на времето, което ни засипва със своята рекламно естетизирана, фалшива „красота“, модно
актуална, а всъщност преходна в своята изменчивост.“
„Природни дарове“ , проект на художничката Десислава Денева, представен в галерия „Артамонцев“ е особено сполучлив и заслужава нашето внимание, както и на всички ценители
на  иновативното в нашето изкуство. Десислава Денева ни предлага не само уникален артистичен поглед към „Жената“ като една от вечните теми в изкуството, а и успешно съчетава и
свързва на пръв поглед противоречиви стойности като вечно и тленно, реално  и имагинерно,  
природа и индивидуална воля.
Николай Маринов
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"4D” В ГАЛЕРИЯ „АЛГАРА“
ИЗЛОЖБА НА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, ИВАН СТОЙЧЕВ,
ЛЮБОМИР ВУТОВ И РУМЕН ЧИТОВ
През последните години галерия
„Алгара“ се утвърди като интересно
артистично пространство, където се
представят своеобразни и заслужаващи нашето особено внимание художници. Така е и сега. „4D” е наименованието на изложбата, която обединява четирима наши, съвременни
автори и разбиранията им както за
пространство и измерения, така и за
лично, авторско отношение към света и неговите видими и скрити феномени. Александър Димитров, Иван
Стойчев, Любомир Вутов и Румен Читов успешно ни въвличат в своите
имагинерни пространства, обединени
от желанието си  за съпричастност и
израстване.
Експозицията е естественият резултат от едно многогодишно приятелство, започнало в далечната
1991 г. Свързващото звено бе  собственикът на Matuschek Gallery, който, попадайки в България, пожела да
представи група български творци
пред немска публика. Като една част
от тази група четиримата приятели,
макар с утвърден и познат художествен стил, обединяват своите
емоционални и артистични измереЛюбомир Вутов
ния – Любомир Вутов със   своята  
експериментална скулптура, който
съчетава различни видове дърво и метал, Иван Стойчев с експресивната си, подчертано пластична и цветна живопис, Александър Димитров със съвършеното триединство между изящна
рисунка, индивидуална колористика и повествование, Румен Читов с неговото специфично,
познато на мнозина изграждане или пренареждане на пространство, в което се преливат
образи, знаци, емоции, движения…
Но най-точно за духа на съвместния проект е написаното от художника Румен Читов в
преслиста към изложбата:
„В разноликостта на допълването сме обединени от желание да съпреживеем чрез творбите си съзерцанието на късче живот, което с радост споделяме. Защото сред устойчивите добродетели на човека е и възторжената радост да гледа. Да гледа и вижда като
творец, съпреживявайки и създавайки своя космос, своя живот. Даряваме ви нашия различен
поглед върху един миг, прекрасен като целия живот.“
Николай Маринов

27
брой

03/2015

СБХ бюлетин

и з куство, думи
МАЩАБИ В ЛОКАЛНОТО
През втората половина на месец април в изложбените зали „Рафаел Михайлов”,  Велико
Търново, се реализира проекта „Мащаби в локалното” с куратор Илиян Лалев, сам участник в
проявата заедно с авторите Владимир Иванов, Цветан Кръстев, Красимир Карабаджаков, Красимир Добрев, Трифон Калфов, Георги Минчев, Силвия Лазарова, Константин Денев, Аделина
Попнеделева и студентите от Факултета по изобразително изкуство към Великотърновския
университет Любен Малчев и Деница Баликова.
Авторите са активни участници в художествения живот и са известни имена в съвременното българско изкуство. Те показват работи в цялото многообразие на изразни средства:
живопис, скулптура, инсталация, видео, фотография. Всеки от тях притежава силно изразена
творческа индивидуалност, но са обединени от общата концепция.
Идеята е да се говори за „малките” неща в живота, за обоснованите недоволства и разочарования, които преживява обикновеният човек, но не успява да изрази и общият мимезис
ги прикрива. Но художниците чрез собствения си опит и преживявания могат да предизвикат
обществото, разединено от корупцията, нравствената разпуснатост, глупостта, арогантността.
Годините на преход в България промениха изцяло ценностната система. Оксиморонът „мащаби
в локалното” насочва вниманието ни към друг такъв – „голямото малко” и цели да предизвика обществен дебат.
Творбата на Илиян Лалев „Янко и теорията за относителността” е съставена от две части –
видео и фотографски принтове. Съпоставката между гениалния учен Алберт Айнщайн и Янко
– българин от ромското малцинство, е нейният идеен център. Зрителят проследява подбрани
моменти от житейския и професионален път на Айнщайн – вижда снимки от неговия личен
живот и изписана прочутата му формула. До този цикъл са фотографиите, които представят
живота на Янко, който изтърпява сложни трансформации в личен и професионален план в
опитите да се справи с проблемите в живота си. Докато ги описва, Янко често повтаря израза
„Всичко е относително”. Физическата му прилика с Алберт Айнщайн и профанирането на теорията за относителността до вербален паразит е иронична алюзия с глобалните проблеми на
квантовата физика и физиката на оцеляването. Творбата навлиза в реалния живот и разкрива трансформацията на ценностите, мутациите, извращението на духа и е образ на социалната
реалност, в която живее немалка част от населението под натиска на дефицита – най-вече на
липсата на възможности за изграждане на смислена представа за личен избор.
Силвия Лазарова се представя със серия авторски фотографии – реплики на творби на
Пикасо и Енгър. Серията е със заглавие „ОКР – Обсесивно-компулсивни реминисценции”. Тази
тема продължава да вълнува художничката през последните години. Фотографиите са запечатали нейните най-близки хора, към които тя е болезнено привързана. До тях в по-малък
формат са поставени фотографии на известните живописни творби за сравнение и техният
хармоничен свят в умиротворена простота само подсилва страха какви ли нови изпитания ни
носи бъдещето. Известно е че обсесивно-компулсивното разстройство е свързано с тревожността, с натрапчивите мисли, които властно обременяват съвестта и предизвикват съмнения
и дисхармония, а резултатът е постоянна самокритика, самопрезрение, чувство на вина и
срам. Авторката се бори с тези проблеми, като дава свой отговор на тези състояния – можем
да ги преодолеем само ако търсим и получим подкрепата на своите най-близки хора.
Красимир Карабаджаков излага няколко живописни платна, обединени под заглавието „Десет забележителни места”. Той постига определени внушения чрез пространствени планове с
привидно несинхронизирани цветови хармонии. През последните години живописта му е все
по-концептуално усложнена, движеща се на границите на абстракцията и експресионизма.
Красимир Добрев показва серия изображения на войници, които извършват различни дейности и попадат в разни ситуации. Творбите само на вид са изградени на принципа на лишена
от логика съпоставка на образи. Всъщност при всяка от сцените върви скрит, вътрешен разказ, който ни среща с рутината, баналното, клишетата и те ни носят само униние.
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Силвия Лазарова - Обсесивно-компулсивни реминисценции

Трифон Калфов обвързва своите интереси в изкачването и покоряването на планински
върхове с професионалните занимания с изкуство. Резултатът е интересна инсталация, озаглавена „Пътеводител за катерачи”. Творбата представлява мащабно умален израз на отношенията Човек-Планина, не само в буквалния, но и в метафоричния смисъл. Зад схематичното,
черно-бяло, индиферентно изображение на вертикалните „пунктири” (маршрути), пресичащи
скалните масиви и невинаги стигащи до крайната цел, се крият усилията, напреженията и
рисковете на много хора, пожелали да приемат и преодолеят предизвикателствата на живота.
В този смисъл творбата може да се нарече и „Графика на преодоляването”.
Константин Денев интерпретира темата за все по-засилващите се проблеми в образованието. Той буквално илюстрира „потъването” на любознателността сред все по-големи слоеве
от обществото в инсталацията „Потъваща енциклопедия”.   Ето я една от причините, ако не
основната, за объркването, за загубените стойности, за липсата на модерно национално самосъзнание.
Дървената скулптура на Георги Минчев „Фрагмент от нещо по-голямо” на формално ниво
приема абстрактното решение, като залага на извеждане на природните качества на материала. Ефектът на контраст се получава от активното въздействие на няколкото празнини в
обема, които прекъсват компактността на монолита.
Основна тема в работата на Владимир Иванов е настъпилото реално отчуждение между
хората. Това е под различна форма повтарящ се мотив и в творбите на Цветан Кръстев, Аделина Попнеделева, Любен Малчев и Деница Баликова, където активно присъства социалнокритичният поглед към заобикалящата ни действителност. Това е аналитично отношение към
живота, което обяснява фактите и организира света по различен начин.
„Мащаби в локалното” е първата от поредицата запланувани изложби в дългосрочния
проект „Мащаби в ...”, който насочва вниманието на артисти и зрители към локално-глобални,
социално-екзистенциални, художествено-културни и политически проблеми в обществото ни.
Мария Андиркова
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ИЗЛОЖБА НА АВТОРИ ОТ ЛОМ В КРАЙОВА, РУМЪНИЯ
Изложбата, която беше организирана от представителството на СБХ в град Лом на 16 март,  
започва своята културна обиколка от град Крайова в Румъния. Проектът е израз на творчески обмен между българските автори и румънската публика.
Преместването й в Калафат и Тимишуара е провокирано от поканата на Николае Миркович
– представител на банатските българи в Румънския парламент. Този жест дава възможност
част от съвременното българско изкуство да се представи пред публиката на нашата северна
съседка.
Различието в концептуалните виждания на участващите автори е представено от жанрово
и стилово разнообразие, а също така и пълна свобода в избора на формат и техника. Представителството в Лом показва творбите на съвременни автори като проф. Бисера Вълева,
проф. Стефан Алтъков, доц. Лаура Димитрова, Любен Генов, Кирил Апостолов, Иван Манойлов,
Радослав Нейчев, Цветан Стоянов, Петко Петков, Николай Пенков, Вени Замфирова, Борис
Кръстев, Ибоя Здравкова, Мартин Милчев, Огнян Боянов, Галина Янакиева, Гълабин Цветанов,
Даниела Константинова, Виолета Иванова, Адриан Вилилянов, Ралица Кирилова и Гергана
Любомирова.
В изложбата няма ограничения в тематично отношение и всеки от авторите представя
своя индивидуален творчески възглед. Големият медиен интерес от страна на националната
румънска телевизия дава възможност на местната публика да се запознае с българското
съвременно изкуство.
За да бъде осъществен наистина пълноценно културният обмен между двете страни през
ноември 2015 г. в Лом ще гостуват автори от Крайова.
Ралица Кирилова
РЕГИОНАЛНА ОБЩА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА „ЗЕМЯТА НА БОТЕВ“ 2015
„Земята на Ботев“ е една от онези изложби, които българските художници очакват с нетърпение. Станала традиционна възможност за изява на автори от района на Враца, Мездра,
Монтана, Лом и Видин, изложбата предоставя трибуна на творците да покажат последните си
творби в категориите „Живопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Приложни изкуства“ и „Художествена фотография“.
Събитието е част от културната програма „Ботеви дни 2015”. Тази година в художествената
галерия „Иван Фунев” на Регионалния исторически музей във Враца бяха представени 28
участници със 72 творби. Журито отличи в раздел живопис „Небе“ на Бисера Вълева (Лом);
за скулптура – Красимир Кръстев за цялостно представяне и Цено Ценов (Враца); за графика
– Росен Спасов за творбата „Следи на времето II“ и за приложно изкуство – Пламен Петков
за текстилното пано „Пейзаж“. Определени бяха и две поощрителни награди за „Борба“ на
Александър Василев – Василевса и Теодоси Антонов – „Пирински орли“.
В изложбата преобладава живописта, в частност пейзажът. Това е разбираемо, тъй като
природата е основен вдъхновител на художника. Още повече, че когато тематиката е обвързана с определен регион, с неговите особености, паметници и хората, живеещи там, пейзажът
се оказва най-подходящ изразител на посланието на твореца. Впечатление правят творбите
на Бисера Вълева, заредени с особена енергия и драматизъм; изчистените, многопланови
пейзажи на Красимир Кръстев; експресивните картини на Димитър Качев; цветните експлозии
на Кирил Апостолов и други. Александър Василев – Василевса се отличава с интересна техника на рисуване, напомняща мозайка. Картините му са изградени фрагментарно и имитират
малките камъчета, от които е сглобена мозайката. Другата творба, с която авторът участва,
е картина от серията, работена с участието на български спортисти – в случая с Армен Назарян, треньор на националния отбор по борба, двукратен олимпийски, петкратен европейски и
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Бисера Вълева - Небе

трикратен световен шампион. Скулптурата, от друга страна, е по-абстрактна и необвързана
с никакви теми и идеи. В тази категория откриваме отново Красимир Кръстев, който е експериментирал в областта на художественото стъкло в комбинация с камък и метал. Пластиките
му показват изкусно познаване на особеностите на материала, благодарение на което авторът е успял да постигне усещането за прозрачност и преливане от форма във форма, така
характерни за арт стъклото. Интерес представляват също така и скулптурите на Цено Ценов
и Теодоси Антонов, както и абстрактните пластични композиции на Веселин Тодоров. Малко
участници има в разделите „Графика“ и „Приложни изкуства“, а художествената фотография
тази година за съжаление няма представител. В графиката, въпреки малкото участници, са
показани разнообразни техники – от класически, до дигитален печат. Типичният представител
на приложните изкуства е Пламен Петков с неговите тъкани текстилни пана. Експеримент
откриваме в творбите на „Земята на Ботев“ и „Свободен дух“ на Ивайло Филипов, който е
рисувал върху метал и опъната на рамка от необработено дърво животинска кожа.
Изложбата поражда усещането за пъстротата и разнообразието от художествени търсения, вдъхновени от природата и хората на този регион. „Земята на Ботев“ като тема не носи
ограничението на своеобразната рамка, в която биват поставени творците участници в една
такава изложба, а напротив – предоставя възможността за избор между много теми, жанрове,
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техники. Това е и скритото очарование на регионалните общи художествени изложби, че те
предполагат една свобода на творчество и изказ, както и спомагат за децентрализирането на
художествения живот у нас. Ето защо в последните години постепенно се наблюдава възстановяване на този изложбен формат, което е следствие от необходимостта да се удовлетворят
определени искания за изява. Търсенето в този случай определя предлагането и ние само
можем да приветстваме подобни инициативи.
д-р Румена Калчева
ЗА КНИГАТА НА РУЖА МАРИНСКА „ГЕО МИЛЕВ И ИЗКУСТВОТО“
Преди години в Столичната градска галерия бяха показани някои произведения, намерили
място в книгата. Те по безспорен начин доказаха избухналата енергия на българските творци
и ярката организираща роля на Гео Милев и списание „Везни“ за популяризиране на световните постижения в този период.
Съприкосновението с творчеството на автори, които създадоха облика на изкуството през
двадесетия век, като Кокошка, Кандински, Шагал, Шиле и други, обединени около „Дер Щурм“,
доказа и нашата съизмеримост. Творчеството на Иван Милев, Сирак Скитник, Иван Бояджиев, Цанко Лавренов, Николай Райнов е реален принос в общото движение за обновление в
изкуството.
Защо пиша тези редове?
От благодарност към Ружа, че е положила усилие професионално да осветли един от найхубавите периоди от българското изкуство, да покаже забравени автори и различни творчески съдби.
Независимо от следващите усилия в изкуството ни този период носи най-оптимистичната
нагласа на нашите творци към търсенето на нов изказ, на нови средства за споделяне, на
по-широк диапазон от вълнения, без подражаване на действителността, а със средствата на
изкуството, опредметени от авторската чувствителност на всеки творец. Проявите от този
период в българското изкуство ни съотнасят като равностойни участници в световното развитие на изкуството. Те бележат ярки творчески постижения.
Книгата е великолепно оформена от Христо Алексиев. Тя самата е произведение на изкуството.
Иван Б. Иванов
ЗА МАРА ЙОСИФОВА
Присъствието й в българското изобразително изкуство поражда атмосфера на възхищение
и респект. Нейният талант носи белега на богата личностна духовност, жизнелюбие, прецизност, строга и мъдра художническа позиция на човеколюбие и красота.
Европейската си култура и мащабност на таланта си отдаваше на младите хора, които с
нейна помощ правеха първите си стъпки в изкуството. Тя самата оставаше в моето съзнание
като първопроходец в много области. Всичко днес и завинаги във  времето ще отбелязва
етапно значение за българското и световно изобразително изкуство.
Днес с тези няколко реда си позволявам да напомня, че за развитието на българската култура не трябва да се премълчават делата на големи художници българи.
Отново искам да отбележа, че Мара Йосифова заслужено заема високо място в историята
на нашата и световна художествена култура.
Донка Първанова
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Мара Йосифова - Тракийско слънце

Когато декоративното изкуство само в себе си осъзнае психологическото състояние на
тона и цвета, когато в рамките на своята двуизмерност укрие усещането за пространство,
когато тези нови привидно скрити елементи влизат в композицията на един гоблен, тогава
той започва да живее и с живота на изящното изкуство. С по-сложния и дълъг живот на
изкуството, защото в него е унищожено безсмислието на украсата, защото в него присъства
вече съзерцанието, радостта, духовното изживяване, превърнати в естетически и философски
категории.
Материята и структурата на гоблена са само жива плът, без която и само в която, както у
човека, може да се роди чувството и мисълта. Духовността на човешката плът.
Гобленът от декоративно и обогатяващо интериора петно прекрачва този свой първоначален и естетически праг, за да стане свят, който носи вълнението, тревогата, сложната, многолика, многопосочна мисъл и изживяване на съвремието.
Тази е и крачката, която днес е направила в изкуството си Мара Йосифова. От изящните
красиви декоративни гоблени до изяществото на изящното изкуство. От света на орнамента,
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свързан с орнамента на народното изкуство, до съвременния свят, в който то е осмислено
като тонално и цветово усещане, като вътрешна сила. Това дава свободата на художника
да реши съвременно нови и сложни проблеми. Затова в тези нови гоблени стои възгледът,
проблемът на класиката на модерното изкуство. Може би Брак или Миро. Може би техните
проблеми, усетени и изживяни от французин, от испанец и от българка. Еднакво принадлежащи на европейското изкуство.
Художникът винаги носи в себе си не само съмненията, които съпътстват творчеството му, но
и страха за дълголетието на творбата си. Ужаса дали тя е устояла на времето пред самия него.
Мара Йосифова е прескочила и този праг.
Атанас Нейков – текст от архивите

ХІV ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”
Завърши ХІV областен конкурс за
детска рисунка „С очите си видях бедата”. Творбите са експонирани в Националния дворец на децата.
В конкурса участваха деца от столичните детски градини и училища с над
400 рисунки. Отличени бяха 61 млади
таланти, разделени в три възрастови
групи.
Малките художници бяха поздравени при откриването на изложбата от
директора на Националния дворец на
децата Татяна Досева, от заместникобластния управител на София област
Живка Първанова, от директора на Столична дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението” старши комисар Огнян Методиев и от председателя
на журито Йонко Бонов, представител
на Съюза на българските художници.
Изложбата е нагледен пример за
Боян Йорданов - Пожар
това, че децата са запознати с различните видове бедствия – както с техните прояви, така и с мерките за потушаването им.
Експозицията отразява добрата работа на педагози и специалисти, които са се постарали
да въведат децата в изкуството, запознавайки ги с бедата – природна или причинена от
човека, с любов и топли грижи. Показани са чудесни художествени творби – старателно
сътворени с толкова   въображение цветни рисунки, които говорят както за наученото от
малчуганите, така и за умението им да пресъздават бедата със средствата на изкуството.
Впечатлени сме от добрия усет за композиция, с приложено интересно цветообразуване,
оригинален и причудлив рисунък, какъвто е и самият свят на детето.
Лицето на бедствието е страшно, но то е смело и творчески преживяно от душите на децата
със средствата на изкуството. Нека добрият творчески дух да съпътства нашите малчугани и
да остане завинаги техен верен приятел.
Наградените произведения ще участват в националния конкурс за детска рисунка „С очите
си видях бедата”, който ще се проведе през есента.
Йонко Бонов
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ОПИТ ЗА ПОХОД НА ДУХА
ИЗЛОЖБАТА НА ЙОРДАН ТОДОРОВ В ГАЛЕРИЯ „АСТРИ”
Като в криминален разказ с неочакван край в този мъжки свят
водеща се оказва жената – обвит
в романтична тайнственост, балансиращ център на космични антиподи, каквито са слънцето и луната,
тъмнината и светлината, денят и
нощта... такава е оригиналната философска гледна точка на Йордан
Тодоров, изразена в неговата живописна изложба в галерия „Астри” под наслов „За жените, изгрева и луната”.
Авторът ни представя женското
мистично присъствие – и физически земно, откриващо своята сексуалност, но и извисено духовно
начало, без да принадлежи изцяло
на нито един от тези два изконни
полюса, намиращи се във вечно
противоборство.
Йордан Тодоров пресъздава
идеалния образ на жената, като
явно я оттегля от контекста на
съвременността ни, поставя я в
идеализирана среда, търсейки
внушенията и специфичните форми
и колорит, характерни за  движеЙордан Тодоров - Самота
нието на романтизма, същевременно използвайки специфични детайли за стила ар нуво.
Естетическият резултат е една до известна степен наивна идеализация, към която може
да се добави определението „ефектна” или „работеща”, тъй като е изпълнена на прилично
професионално ниво. Художникът се отнася с внимание към детайла и изработката, постига
добро изграждане на формата. Светлината и по-точно светлосенъчните особености са определящи в неговите композиции. Те са важно и многообразно средство за изграждането на
художествените образи в изобразителното пространство.
Централният образ в платната му е идеализираната гола женска фигура. Сред изпълващите със съдържателност предмети са свещите с хвърлящи ефектни отблясъци пламъчета,
старинни ръкописи и книги, говежди черепи, открояват се вълнообразни елементи, драперии,
балкони и еркери, крепени от атланти или от флорални детайли, носещи внушение за пластична декоративност.
Търсейки открито в извънвремеви рамки женското начало, всъщност  Йордан Тодоров със
средствата на своето изкуство е изразил стремежа си към измеренията изобщо на човешкия
дух, за което рамката на Земята е твърде тясна. Потребен е небесен полет към необозримото
за простото човешко око трансцендентно начало. Тази експозиция е опит за такъв космичен
поход на човешкия дух.
Йонко Бонов
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На 28 май отвори врати новият Национален музеен комплекс „Квадрат 500“. В
ремонтираната сграда са обединени колекциите на Националната художествена галерия и Галерията за чуждестранно изкуство.
Близо 2000 произведения са разположени в
общо 28 зали на четири етажа. Част от изложените творби са на български автори, а
друга – представя изкуство от Европа, Азия,
Африка и Америка. Идеята за Национална галерия „Квадрат 500“ се развива повече от 16
години, през които се сменят седем министри
на културата.
На 26 май във фоайето на театър „Никола
Вапцаров“ в Благоевград се откри изложбата „Спомен за Христо Бараковски“, организирана по повод 3-годишнината от неговата
кончина.
Мраморна плоча в памет на починалите на
26 и 27 май миналата година –   художника и график Георги Пенчев (1924 – 2014) и
сестра му, видната поетеса Станка Пенчева
(1929 – 2014), беше поставена на родната
им къща в Сливен по инициатива на скулптора Николай Султанов и други техни съседи, с подкрепата на ученици от Хуманитарна
гимназия „Дамян Дамянов“, Художествена
галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, и обществени организации.
От 1 юни до 17 юли в галерия „Икар“ ще се
състои живописната изложба на Стефано и
Иван Поповски.
От 12 май до 16 юли Емил Стойчев гостува на Националната художествена галерия с
колекция от 122 живописни платна, създадени в периода 1950 – 2015.
„Голяма част от произведенията са от моята лична колекция. Изложбата няма окончателни контури освен тези на времето. Всяка
картина има своя функция и значение в това
време. Става въпрос за кодове, които създават уникалността на моите картини. Не бих
използвал думата "стил", която е способна да
заключи художникa в една формула, дa го
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"облече" в един – единствен костюм. Изложени са няколко цикъла. Един от последните
е „Мракът“, който показвам за първи път“ –
споделя авторът.

Емил Стойчев - Японски птици

Галерия „Нюанс“ излага колоритните платна на художника Иван Михайлов – Жани.
Изложбата, която включва маслени платна
и керамични пана, озаглавена „Светът на
Жани“, се откри официално на 17 юни и ще
продължи до 1 юли.
На 5 юни академик Румен Скорчев получи званието „Почетен гражданин на Трявна“,
присъдено му на тържествено заседание на
Общинския съвет. На 6 юни беше открита изложба от негови творби – живопис, графика
и рисунка, подредена в новата художествена галерия на Трявна. Експозицията беше
открита от именития композитор академик
Георги Минчев от БАН.
Излезе от печат каталогът на Дора Николова, посветен на живота и делото на
Кирил и Методий. Каталогът е на български,
италиански и английски и е предназначен
за последната изложба на авторката в Рим,
която се откри в Посолството на Република
България на 24 май.
Иван Кънев показа последните си творби
в изложбата „Продължавам да рисувам“ на
4-ия етаж в галерията на ул. „Шипка“ 6 от

хроника
21 май до 3 юни. Пейзажите на Иван Кънев
впечатляват със своята искреност и непринуденост, с липсата на излишна повествователност и илюстративност. Той успява
майсторски да улови природата с нейния
променлив характер и да пресъздаде това,
което заобикаля обикновения човек в неговото ежедневие.

се да построя наново структурите, да надмина видимата обвивка на обекта. Рисуването
е моят собствен начин да създам нова реалност, която да надхвърли „земното“ – казва
авторът за своето творчество.

Кирил Христов - Рисунка

Иван Кънев - Църквата Св. София

Художникът Живко Иванов представи
най-новите си платна на 20 май в галерия
– книжарница „София Прес”. Авторът е осъществил над 50 самостоятелни изложби, като
част от тях са в Българския културен институт в Берлин, в германската галерия „Любке”, в Белгия, Холандия и Чечения, в галерия
„Biscuit Factory” в Нюкасъл, в Сърбия и др.
Експозицията продължи до 12 юни.

В галерия „Червеното пони“ в Пловдив от
16 до 31 май се състоя последната изложба
на Мариана Маринова „Оазис“. „Картините
на Мариана Маринова приличат на прозорци,
широко разтворени към някакъв невероятен,
цветен, омагьосан свят, вероятно съществуващ като паралелна действителност на онзи
неясен и негативен дразнител, който наричаме ежедневие и обикновено римуваме с определението „сиво” – казва за творчеството
й изкуствоведът Филип Зидаров.

Мариана Маринова
Следобедна светлина
Живко Иванов - Празник

Кирил Христов показа последните си
творби – живопис и рисунка, обединени под
мотото „Work in progress“, от 19 до 30 май
в галерията на ул. „Шипка“ 6. „Изучавам видимото, за да мога да изобразя невидимото.
Рисувам каквото ме обкръжава, стремейки

На 15 юни 2015 г. в ХГ„Станислав Доспевски” Марин Маринов представи своята
четиринадесета самостоятелна   изложба
„Акварелни опуси“, в която показа новите
си работи, създадени през последните три
години. Авторът има участия в множество
национални и международни изложби в София, Рига, Берлин, Сао Пауло, Москва и Прага.
Работил е в областта на сценографията, пла-
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ката, пространственото оформление и живописта. Носител е на награди за сценография,
на почетен знак „Станислав Доспевски” и три
пъти на почетния знак на град Пазарджик.
През 2014 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Пазарджик”.
На 22 май. в Историческия музей – Дупница с подкрепата на община Дупница и в
рамките на Майските празници на културата, беше открита 13-та изложба „Идентичности”. Проф. Свилен Стефанов   откри изложбата, в която участват 35  антикомформистки настроени художници, елиминирали
комерсиалното изразяване в творбите си.
Представени са живописни интерпретации
или нетрадиционна работа върху платното,
монтажни техники, колажи, асамблажи с банални и иронични предмети, индустриални
продукти, скулптурни обекти, инсталации,
дигитализирани фотографии и визуални
практики с концептуални послания.
Николай Янакиев откри самостоятелна
изложба „Портрети“ в столичната галерия
„Средец“ на Министерство на културата. Изложбата се състоя от 8 до 19 юни и включва
22 портрета на известни хора на изкуството
– художници, актьори, режисьори, музиканти,
колекционери или на такива, които работят в
сферата на културата (Светлин Русев, Емил
Стойчев, Иван Вукадинов, Илка Зафирова,
Татяна Лолова, Йосиф Сърчаджиев, Джони
Пенков, Мая Новоселска и Теди Москов, Теодосий Спасов, Ценко Минкин, колекционерите Боян Радев и Ангел Симеонов и други).

Николай Янакиев - Генко Генков
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Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил стана инициатор на Студентски пленер, чието начало
беше поставено през 2014. В пленера „В духа
на Майстора” взеха участие 18 студенти от
катедра „Живопис” и „Скулптура” в НХА. Проектът се реализира в село Шишковци от 12
до 26 юни 2015 г. и е утвърден от МОН. На
26 юни в залите на ХГ „Владимир Димитров –
Майстора” се откри изложба на студентските
творби, създадени по време на пленера.
„Посвещение в черно и бяло на Данчо!“
се казва последната изложба на Светлин
Русев, която художникът откри на 14 юни
на ул. „Цар Асен“ 53 в София. Изложбата е
в памет на Йордан Кацамунски, който скоро
напусна този свят.

Светлин Русев - Посвещение

СГХГ представя 33-ма млади живописци
в кураторския проект на Мария Василева
„Внимание: прясна боя!“. Изложбата ще се
състои от 10 юни до 6 септември и има за
цел да представи разнообразните посоки в
работата с живопис през последните години
у нас на тези млади художници, чиято средна възраст е 30 години.
На 28 май в галерия „Академия“ се откри
тазгодишната изложба на десетте номинирани млади автори от България за наградата
на музея ESSL: Боряна Чернева (НХА), Ангел
Чобанов (НХА), Симеон Дамянов (НХА), Мартин Иванов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий),
Илиана Канчева (НХА), Иван Кашлаков (НХА),

Константин Костов (НХА), Калина Мавродиева
(НХА), Мария Стамати (НХА) и Миглена Йончева-Николова (НХА).
От 16 до 31 юли в галерия „Академия“
се състои юбилейна изложба живопис
случай 80-годишнината от рождението
художника Христо Симеонов. Изложбата
се открие на 16 юли от 18 часа.

ще
по
на
ще

Христо Стефанов
Поетично за големия адронен колайдер

На 15 юни в Клуба на дейците на културата в Смолян се откри изложба на Владимир
и Мартин Кирови – баща и син. Изложбата
представя последните творби – живопис и
скулптура на двамата художници.
Юбилейна изложба на Спас Балев бе открита на 21 май в галерия „Серякова къща“
в град Троян. Изложбата бе посветена на
75-годишнината на художника керамик, дизайнер и живописец, майстор на портрети и
пейзажи. Творчеството на Балев бе представено от председателя на СБХ Любен Генов,
негов ученик в Националната гимназия по
приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в
Троян.

Йордан Кацамунски - Фрагмент
In memoriam
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МИХАИЛ НИКОЛОВ /1925 – 2015/

Завършва Художествената академия, специалност „Графика“ в класа на проф. Илия Бешков
през 1957 година. От същата година е член на СБХ.
Работи като художник в Пионерски дом, Бургас, а от 1966 – като художник проектант в СП
„Културен отдих и украса“. Бил е заместник творчески секретар на групата на художниците
в Бургас от 1973 до 1976 година. През 1886 отново е избран на тази длъжност.
Участва редовно в общи, национални и регионални изложби у нас, негови графики са участвали
в изложби зад граница в Швейцария, Германия, Полша, Чехия, Унгария и други.
Награден с орден „Кирил и Методий“ I, II и III степен.

АРХ. ХРИСТИНА КОНСТАНТИНОВА-ДОЧЕВА
/1948 – 2015/

Завършва Художествената академия във Варшава, Полша през 1977 година, специалност
„Вътрешна архитектура“.
От 1985 година е член на САБ, а от 1997 – на СБХ, секция „Художествено пространствено
оформление“.
Дълги години работи като архитект на свободна практика.
Участвала в реализирането на редица проекти, оказала неоценима помощ на СБХ при осъществяването на решения в сферата на интериорния дизайн и градската среда.

ХРИСТО ТОДОРОВ /1935 – 2015/

Завършва специалност „Сценография“ във ВИИИ „Николай Павлович“ през 1961 г. в класа на
проф. Георги Каракашев, член е на СБХ от 1970 година. Член е и на Съюза на артистите в
България.
Дълги години работи като художник постановчик в Българска национална телевизия, където е оформител на над 400 телевизионни постановки, представителни концерти, забавни
програми, хумористични новели, новогодишни програми, обществено-политически, детски
и младежки предавания и други. Участва в повечето общи, национални и регионални изложби
у нас, прави и няколко самостоятелни. Участва в представителни изложби на българското
изкуство в Япония, Русия, Холандия, Норвегия, Франция, САЩ и други. От 1978 г. е председател
на Художествения съвет на художниците постановчици.
Носител на орден „Кирил и Методий“ I, II и III степен; орден „Червено знаме на труда“ и
званието „Заслужил художник“ (1985); II-ра награда за сценография от Националния преглед на
театрите за постановката „Тази малка земя“ на Георги Джагаров в Народния театър (1975).
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НИКИФОР РУСКОВ /1944 – 2015/

През 1970 година завършва Художествената академия, специалност „Илюстрация“ в класа
на проф. Чуклев.
Илюстратор е на повече от 550 книги.
Участва в общи художествени изложби у нас и в чужбина, реализира десетки обекти в
областта на декоративно-монументалното изкуство. Автор на илюстрации за списание
„Космос“, както и на много книги, най-забележителни от които са илюстрациите на „Рио
де ла Плата“ от Карл Май (1970). От този период до настоящия момент прави цялостни
оформления на книги, илюстрации в периодичния печат и други. Творбите му са с разнородна
тематична насоченост – художествена и детска литература, научни издания.
Художник на книги-игри, а също и на много книги на фантастична тематика. Работи като
илюстратор за списание „Осем“.

ЙОРДАН КАЦАМУНСКИ /1943 – 2015/

Завършва „Живопис“ в Академията за изящни изкуства в Белград през 1971 г. в класа на Младен Сърбинович и Раденко Мишевич.
Член е на Съюза на българските художници от 1972 г.
Участва в общи художествени изложби в България и в представяния на българското изобразително изкуство във Великобритания, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Кувейт,
Полша, Румъния, Русия, Франция, Холандия, Япония, Китай и др. Организира и много самостоятелни в различни градове на страната, както и в чужбина.
Носител на няколко престижни отличия: награда за живопис на Комитета за култура
(1978); награда на СБХ „Владимир Димитров – Майстора” (1983, 1987); награда за живопис „Захарий Зограф” (2007).
Творчеството му е лирично, самовглъбено, като успява да изгради една нова реалност
вътре в картината. Разработва повтарящи се мотиви – интериори със загадъчни женски
фигури, цветя, дървета, пейзажи, а живописта му съчетава в себе си по неповторим начин
крехкост и сила, тайнственост и яснота, дълбина и достъпност.

БОРИСЛАВ РУСИНОВ /1946 – 2015/

През 1965 година завършва специалност „Керамично стъкларска декорация“ в Техникума за
керамика и стъкло в София, а след това „Декоративна и монументална скулптура“ в класа на
проф. Даскалов в Художествената академия.
Прави самостоятелни изложби в различни градове в България, както и в чужбина: Германия,
Франция и други. Участва в общи и национални изложби на българската скулптура, в биеналета, симпозиуми и международни изложби.
Работи в областта на монументалната скулптура и малката пластика.
Негови творби са притежание на държавни, общински и частни галерии у нас, както и на
частни колекционери в Европа и Америка, Музей на модерното изкуство в Женева и Международен олимпийски комитет в Лозана.
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ЕДИН ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА ИЗКУСТВОТО
ПОЧИНА СЪЗДАТЕЛЯТ НА МУЗЕЯ НА ГРАФИКАТА В БАД ЩЕБЕН
Д-Р ВОЛФГАНГ ШРАЙНЕР
Д-р хонорис кауза Волфганг Шрайнер – познавач на изкуството и колекционер, почина
на 4 юни 2015 след дълго боледуване. Той живя с убеждението, че изкуството може да
прокара мостове както между отделните хора и региони, така и между общества с
различни социални системи. Така той служеше като посланик на европейския дух и като
гражданин на света. И тъй като той и съпругата му Щефани Барбара Шрайнер произлизат от Източната и Западната част на Желязната завеса, то този културен мост
се заражда по напълно естествен път.
Още по времето на Студената война д-р Шрайнер става част от източноевропейското изкуство и донася „западното изкуство“ в Източна Европа. В Бад Щебен – разположен на границата между ГДР и ГФР, идеалното място за своята дейност. Като директор на Международния концерн Монхайм в Източна Европа той често придружава
проф. Петер Лудвих по време на неговите пътувания. Вдъхновен от този меценат и
колекционер, д-р Шрайнер също бива завладян от света на изкуството. Искрата се запалва от една картина на Вернер Тюбке, която той купува през 1976 година. С течение
на годините той се превръща в изключителен познавач на графичното изкуство. Създава огромна колекция от съвременни графични творби от ГДР и Източна Европа. Щефани
Барбара Шрайнер обогатява тази колекция с още творби на художници от ГДР. По този
начин те създават единствена по рода си колекция, обединяваща Изтока и Запада.
През 1994 година тези двама ентуасиастите създават Музея на графичното изкуство
на Фондация Шрайнер в Бад Щебен. Вече 21 години ежегодно в музея се провежда по четири изложби на съвременна и преди всичко фигуративна графика, които обогатяват
културния живот на региона. Освен това могат да се видят и фотографии, живопис,
керамика и скулптура. Характерни са и изложби на световноизвестни творци.
Двойката дарява дългосрочно колекцията от ГДР (повече от 2000 графични листа,
които, исторически погледнато, окончателно финализират през 1989 година) на германския Национален музей в Нюрнберг с идеята цялата колекция да достигне до идните
поколения. Колекцията от ГДР бива показана в множество големи изложби, съпроводени
с каталози към тях.
Източноевропейската колекция е подарена на Бавария, която спомага за създаването
на музея. През 2014 година в Музея на графиката бяха показани множество произведения
от Източна Европа.
Музеят разполага с богата графична колекция от около 3000 произведения от 15 страни. През последните години тя рязко нараства чрез дарения и се очаква още да се обогати.
Д-р Волфганг Шрайнер стои неуморно в центъра на този музей. В продължение на много години той е председател на фондацията и отговаря за художествено-естетическата насоченост на музея. Тази дейност от 2011 година насам се изпълнява от съпругата
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му Щефани Барбара Шрайнер, която започва да се занимава интезивно с нея. Делото на
семейство Шрайнер трябва да бъде продължено в същия дух. Волфганг Шрайнер беше
високо ценен като меценат и като човек. Той поддържаше международен приятелски
кръг и лично подкрепяше много творци. Беше изключително почитан поради умението
деликатно и приятелски да създава връзки. Отдаваме му голям респект и почит за
неуморния му принос към света на изкуството.
Официална пресинформация на Музея на графичното изкуство на Фондация Шрайнер в
Бад Щебен
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СБХ бюлетин

Пламен Аврамов - Фигура
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Николай Караманов - Релеф 2

продукт на месеца
MUSSINI 35 ml.
Маслени бои на
смолна основа
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www.facebook.com/kobaltpaints

www.kobalt-online.com

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

