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с ъ общения
Уважаеми колеги,
На 4 юни 2014 година, по време на 17-тото редовно общо събрание на СБХ се взе решение да се удължи мандата на сегашното ръководство с 2 години.
СБХ ще получава в продължение на една година информациония бюлетин от Международната асоциация за монументална скулптура (AIESM) 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 ще получава в продължение на една година 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 осигурява професионалното заснемане на всяка изложба в залите на съюза. Авторите
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при
следните условия:
• членове на СБХ – 75 лв. за заснемане на цялата изложба или 5 лв. за кадър
• нечленове на СБХ – съответно 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
• цените са без ДДС.
ЛИЧЕН ПРОФИЛ В УЕБСАЙТА НА СБХ – sbhart.com:
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. За целта членовете на
СБХ, платили членския си внос, ще получат индивидуална парола за вход в системата. При
заявено желание на имейл press@sbhart.com или по телефона всеки автор получава пароли
за достъп – по електронна поща, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ след
проверка за платен членски внос.
Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен.
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.
За периода на туристическия сезон 2014 хотел „Фламинго” в курортния комплекс „Албена”
предоставя на СБХ и един мезонет № 608. Свободните смени са от 16.07 до 3.08 и от 11.08 до
31.08, като цената на човек за нощувка е 70 лв. за членове на СБХ и 90 лв. за гости.
Покана за изложба „Какво се случи?”
Секция „Живопис” обявява предстоящата изложба „Какво се случи?”.
Изложбата търси и провокира остра артистична рефлексия спрямо социално-политическата, икономическата, нравствената и културна ситуация в годините на т. нар. „Преход”.
Желаещите да участват могат да кандидатстват с:
1. Фотографии на 3 броя живописни творби на посочената тематика, без ограничения на
формат и материал
2. Кратка творческа автобиография
Материалите да бъдат изпратени на адрес: kakvoseslu4i@abv.bg или на хартиен носител

02
СБХ бюлетин брой

04/2014

до СБХ, секция „Живопис”, Ани Шапкарова.
Краен срок за получаване на материалите: 15 октомври 2014 година
Селекционно жури ще определи участниците. Основни критерии за оценка са силно и проблемно разработена тема и висок художествен резултат.
Изложбата ще се състои през месец декември на два етажа на „Шипка” 6.
ИЗЛОЖБА НА НОМИНИРАНИТЕ И НАГРАДЕНИТЕ АВТОРИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИЗЛОЖБИ
НА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА
И ГРАФИКА
На 7 октомври 2014 г. в София официално ще бъде открита заключителната изложба от
Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика, на която ще бъдат
връчени големите награди.
В заключителната изложба-конкурс участват всички наградени и номинирани автори от
шестте регионални изложби, проведени в периода 2013–2014 година. Журито има право да
определи с колко творби да бъде представен всеки автор. Във финалната изложба творците
участват със свои творби, които не са наградени в регионалните изложби.
Задължителен формат на творбите:
• за живопис максимален размер височина до 200 см х ширина до 200 см;
• за графика максимален размер до 80 см х 120 см;
• за скулптура максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см
Приемане – 1 октомври 2014, СБХ, Галерия ул. „Шипка” № 6, I и II етаж
Жури – 6 октомври 2014
Откриване – 7 октомври, 18 часа
За контакт: Ани Шапкарова 02 / 846 72 48
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
АВГУСТ 2014 ГОДИНА
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
София Комикс Експо 2014, ет. 1 и 2
Отворена за посещение от 19 август
откриване – 3 септември, 18 ч.
Фото стил, ет. 4
19 – 30 август
откриване – 19 август, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125
Фондация „Йордан Парушев” – конкурс за млади автори „Хартията в 		
съвременното изкуство”
6 – 28 август
откриване – 6 август, 18 ч.
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ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
София Комикс Експо 2014, ет. 1 и 2
19 август – 15 септември
откриване – 3 септември, 18 ч.
„Медална скулптура” посветена на 33-тия конгрес на FIDEM, ет. 4
2 – 15 септември
откриване – 2 септември, 18 ч.
Конкурс за пребиваване в Сите дез ар, Париж, ет. 2
19 – 30 септември
откриване – 19 септември, 18 ч.
Генчо Симеонов /карикатура/, ет. 4
18 – 30 септември
откриване – 18 септември, 18 ч.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ “ 125
Изложба на Емил Бачийски /скулптура/
2 – 15 септември
откриване – 2 септември, 18 ч.
Изложба Илияна Дончева /живопис/
23 – септември – 12 октомври
откриване – 23 септември, 18 ч.
ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
Мирена Златева – България, Наташа Радклиф –Англия
/медална скулптура и рисунки/.
1– 5 септември
Изложбата ще е съпътстващо събитие на 33 Конгрес на ФИДЕМ,
който ще се прове де от 2 до 6 септември 2014 в София.
Изложба на Юлиана Текова, живопис
10 – 30 септември
откриване – 10 септември, 18 ч.
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СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОБЯВЯВА КОНКУРС МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СБХ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРЕЗ 2014 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. 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.
2. В конкурса за Швандорф участват всички желаещи художници на общо основание (ако
не са пребивавали в ателиетата там). Може да се участва и в трите конкурса едновременно.
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 2014 г. Авторите трябва да ползват немски или английски език.
3. 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. Молба
2. Творческа автобиография
3. Снимков материал или каталог, представящ автора, критически текстове.
4. Разписка за платен членски внос на СБХ.
Подаване на документи – на 16 септември 2014 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 (16 септември) участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби
на 2 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 19 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.
ВАЖНО: Условията за кандидатстване в „Ла Ескосеса” – Барселона ще бъдат обявени
към края на годината поради доуточняване на договорните отношения!

Международна изложба за автори с увреждания
Международната изложба за автори с увреждания ще се проведе от 25 октомври до 3 ноември т.г. в Tottori Prefectural Museum в префектура Тоттори, Япония. Изложбата е в рамките
на 14-ия фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания, организиран от Министерството на здравеопазването, труда и социалното благоденствие на Япония, префектура
Тоттори и община Тоттори.
Срокът за изпращане на творбите е 1 август – 22 септември 2014 г. Церемонията по награждаване на най-добрите творби се планира за 1 ноември т.г.
Организаторите на изложбата предвиждат няколко парични награди.
Повече информация и формуляр за участие можете да намерите в сайта на СБХ:
www.sbhart.com.

МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ПЕЧАТ TROIS-RIVIÈRES, КАНАДА
Международното биенале за съвременен печат Trois-Rivières, най-голямото събитие в Канада, насочено към графиката, и ще се проведе от 21 юни до 6 септември 2015 година.
Приемат се заявки за участие от професионални художници, които използват печатните
техники в творчеството си. Регистрацията ще се състои от 1 юни до 28 септември 2014 година.
Формулярът за участие и условията са достъпни на английски, френски и испански език на
сайта: www.biectr.ca или на сайта на СБХ: www.sbhart.com. Формулярът може да бъде попълнен и върнат онлайн или по имейл.

KULTURKONTAKT AUSTRIA – 2015
Резидентска програма KulturKontakt Austria обявява 50 резиденции във Виена за 2015
година.
Целта е да се осигури възможност за опознаване на австрийската арт сцена и културна
среда и да се осъществят контакти с австрийски артисти.
Резидентите трябва да реализират проект по време на своя престой.
Когато това е възможно, ще се осигуряват безплатни билети за панаири на изкуството и
книгата, пърформанси в Tanzquartier, международния фестивал „ImPuls Tanz” и други събития.
Има възможност за активно участие в програмата „Автори – резиденти на училище” на
KulturKontakt Austria (програмата включва събития и уъркшопове в австрийски училища).
Резидентската програма е насочена към автори, живеещи извън Австрия и завършили
своето обучение.
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Изискват се базови работни познания по немски или английски език.
Възрастовата граница е 40 години, т.е. участници, чиято рождена дата не трябва да бъде
след 31 декември 1974.
Не могат да участват автори, които вече са били резиденти по някоя от програмите, организирани от KulturKontakt Austria, австрийското министерство на образованието, изкуствата
и културата и австрийското федерално консулство.
Приемат се заявки в следните дисциплини: визуални изкуства, фотография, видео, дизайн,
композиция, литература, литература за деца и юноши, превод, образование по изкуствата,
куратори.
Дължината на престоя зависи от дисциплината:
• Резиденция от 3 месеца за визуални артисти, фотографи, дизайнери, композитори, видео
артисти;
• Резиденция от 1 до 2 месеца за писатели и преводачи;
• Резиденция от 1 месец за куратори и учители;
Повече информация на http://www.kulturkontakt.or.at
или на сайта на СБХ: www.sbhart.com.

ПРАВИЛНИК НА ИЗЛОЖБА - БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ” – МОНТАНА
1. Цели: Да стимулира интереса на българските художници към Радичковите произведения
и Северозапада като цяло.
Да насърчи творческите изяви и контакти на творци от различни поколения.
2. Организатори: Община Монтана, Съюз на българските художници /СБХ/, Регионален
исторически музей /РИМ/ - Монтана, Представителство на СБХ - Монтана, Дружество на
художниците „Тенец”- Монтана, провежда се под патронажа на кмета на община Монтана.
3. Регламент: Могат да участват всички художници, които представят творби, създадени
през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и
конкурси.
3.1. Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.
3.2. Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.
3.3. Максимален размер на творбите 100 /сто/ см. Творбите се предават в подходящ
за експониране вид.
3.4. Творбите трябва да бъдат предадени за журиране в зала „Кутловица”- Монтана,
от 10 до 20 септември в годината на провеждане на изложбата, като задължително се попълва приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие.
Авторите от страната да изпращат творбите си на адрес:
3400 Монтана, бул. „Трети март” №64, зала „Кутловица”
За контакт: Дончо Планински - тел.: 0886064441
Заедно с творбите изпратете и попълнения формуляр, който можете да изтеглите от сайта
на СБХ www.sbhart.com.
3.5. Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители
на СБХ и община Монтана, назначено със заповед на кмета на община Монтана.
3.6. Изложбата се открива в първия понеделник на месец октомври в художествена галерия „Кирил Петров” и зала „Кутловица” - град Монтана.
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4. Награди:
4.1. Награда на СБХ - 1000 лв.
4.2. Награда на името на Йордан Радичков от община Монтана - 1000 лв.
4.3. Четири равностойни награди във всеки раздел - по 800 лв.
4.4. Награда за млад автор /до 30 години/ от сдружение „Приятели на Радичков” 500 лв.
5. Наградените Творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров”.
6. Допълнителни Условия:
6.1. Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат.
6.2. Транспортните разходи са за сметка на авторите. Творби, непотърсени един
месец след приключване на изложбата, остават собственост на РИМ - Монтана.
6.3. Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на
творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.

СЕДМО НАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ
В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО – ПЛЕВЕН
Организатори: Община Плевен, ХГ „Илия Бешков”, СБХ – София, СБХ – Плевен; с помощта и
подкрепата на Министерство на културата, Фондация „Св. св. Кирил и Методий”. Провежда се
под патронажа на кмета на град Плевен.
Цел: Биеналето е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременни тенденции
и постижения в областта на малките форми в изобразителното изкуство в национален мащаб.
Стимулира творческите изяви и контакти на българските художници от всички поколения.
Време и място: ХГ „Илия Бешков” – Плевен; 24 октомври /петък/ от 17 часа и продължава
до края на годината
Краен срок за получаване на творбите: от 1 до 10 септември /всеки ден/ в ХГ „Илия Бешков”, Плевен, или с куриер.
12 септември – журиране
Адрес:
Седмо биенале на малките форми
Художествена галерия „Илия Бешков”
5800 Плевен, бул. Скобелев 1
Куриерски офис ЕКОНТ – Хаджи Димитър
Условия за участие: Всеки художник може да участва в трите категории /живопис, графика и скулптура/, като за всяка от тях се заплаща отделно такса за участие:
- Живопис – до 3 творби с максимален размер на една от страните /без външна рамка/ 60 см
- Графика – до 3 творби с максимален размер на една от страните до 30 см Графиките да
се изпращат без рамка и стъкло, в тубус или подходяща опаковка, на която да пише: „ВНИМАНИЕ! Печатни материали, не прегъвай!
- Скулптура – до 3 творби с максимален размер на една от страните до 60 см, без да се
включва размерът на принадлежащия постамент.
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- Творбите, предложени от участниците, да са създадени задължително през последните 2
години и да са собственост на автора.
Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна и да се попълват с печатни
букви на български език.
Във формуляра за участие авторът дава съгласие творбите му да бъдат откупени, като сам
определя цената в български лева или евро.
Заплащането на таксата и подписването на квитанцията означава съгласие с регламента на
биеналето.
Неприетите творби могат да се получат от галерията или ще бъдат изпратени на автора до
30 дни след откриването.
Разходите по транспортиране на творбите до ХГ „Илия Бешков” и обратно са за сметка на
авторите.
За щети, нанесени на творбите по време на транспортирането, организаторите не носят отговорност. При желание участниците сами застраховат творбите си. Организаторите не поемат
разходите за застраховки.
Всеки участник получава каталог, представящ всички приети автори с по едно произведение,
а наградените с цялостното им участие.
Заплаща се такса за участие в размер на 10 лв., включваща организация и реклама на изложбата, както и каталог за всеки участник. Заплащането на таксата за участие се отразява и
заверява в квитанцията към формуляра.
Участници, изпращащи своите творби с пощенски или куриерски услуги, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да
прилагат в пратката копие от документа за платена такса по банков път.
Такса за участие не се връща на автори, чиито творби са отпаднали от журиране.
ОББ ПЛЕВЕН, ул. „Сан Стефано” 4
BIC: UBBSBGSF
СМЕТКА №: 1057869320
IBAN: BG29UBBS80021057869320
Жури: Творбите се селектират и оценяват от професионално и компетентно жури от представители на СБХ – София и община Плевен.
Награди: Журито на седмото биенале на малките форми – Плевен 2014 присъжда следните
награди:
- Голяма награда на СБХ – София – 1200 лв.;
- Награда на МФ „Св. св. Кирил и Методий” – 1000 лв.;
- Награда на община Плевен – 1000 лв.;
- Четири равностойни награди по 800 лв. /предвидените равностойни награди се разпределят
в основните раздели на биеналето – живопис, графика, скулптура и млад автор до 30 години/;
- Двадесет почетни дипломи за участие;
- Авторите, спечелили награда, задължително предоставят една от участващите творби за
фонда на биеналето;
- Носителят на голямата награда прави самостоятелна изложба на следващото биенале.
Други: Условията за участие и информацията по организацията могат да бъдат получени на
www.plevengallery.com, www.art-pleven.com и на тел.: 064/802047.
Формулярите за участие се получават на горепосочените сайтове: от СБХ и сайта: www.sbhart.
com, художествените галерии и представителствата на СБХ в страната. Молим да се попълват
всички полета четливо, с печатни букви.
В случай че творбите се върнат на организатора поради неточен адрес и не бъдат потърсени
от автора до една година, организаторите ще считат, че участниците се отказват от собствеността си върху тях.
Организаторите си запазват правото на фотографират или публикуват фотоси на творбите за
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нуждите на биеналето, каталози, медийна реклама и други.
При желание авторите могат да направят дарение за биеналето, като го заявят във формуляра за участие. Творбите постъпват в колекцията на фонда на галерията, от който се
организират изложби в страната и чужбина. Издава се специален сертификат за дарение.

АРТ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО
„РАДИОТО И КОМУНИКАЦИИТЕ В 21 ВЕК – МОСТОВЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО“
По повод юбилея „80 години БНР – Властелинът на ефира“ националното радио стартира
арт проект „Радиото и комуникациите в 21 век“. Отправяме покана към българските творци в
областта на изобразителното изкуство да предложат своя индивидуален креативен поглед по
темата. Селекционна комисия от доказани авторитети и професионалисти ще определи произведенията, които ще бъдат включени в изложбена експозиция, чиято премиера ще бъде в
рамките на „Есенни салони на изкуствата – Гранд хотел Поморие“. А след това, в навечерието
на 80-годишния юбилей на БНР, изложбата ще бъде представена и в СГХГ, и в Мраморното
фоайе на БНР. Десет от най-добрите творби ще бъдат премирани и ще станат собственост на
Българското национално радио. Така най-големият продуцент на българска музика, каквото
е Радиото, ще направи и първата крачка към меценатство и в други области на българското
изкуство.
Условия за кандидатстване:
В проекта могат да кандидатстват творби на български автори в областите: живопис,
скулптура, графика, арт колаж, съвременни форми на декоративни изкуства;
Всеки автор може да участва с не повече от 2/две/ творби;
Творбите следва да са със следните параметри:
• Живопис – до 120/120 см;
• Скулптура – до 1 куб.м;
• Графика – до 100/100 см;
• Арт колаж – до 1 куб.м;
• Съвременни форми и декоративни изкуства – до 1 куб.м.
Награден фонд на арт проекта: 15 000 /петнадесет хиляди/ лева
Срок за предаване на творбите: 30.09.2014 г на адрес:
София 1040
бул. „Драган Цанков“ №4
Информационен продуцентски център
тел.02/866 59 62
Транспортирането на творбите до БНР и обратно е за сметка на авторите.
В СРОК ДО 15.10.2014 СЕЛЕКЦИОННАТА КОМИСИЯ ЩЕ ОБЯВИ ТВОРБИТЕ, ДОПУСНАТИ ЗА
УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ
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„Волността в изкуството”
изложба китайска съвременна живопис
Художниците, чиито произведения са избрани за изложбата „Волността в изкуството”, са
група с академична подготовка, която се отличава със силен творчески порив и обръща повече внимание на оригиналността, техниките на рисуване и социалните внушения. Всички те
са активни на съвременната китайска арт сцена и имат огромен принос за развитието на китайската маслена живопис и образованието в Китайската художествена академия в Ханджоу.
Град Ханджоу се намира в китайската провинция Джъдзян и притежава огромно историческо и културно наследство. Първо, историята на производството на коприна в Ханджоу може
да бъде проследена до епохата на културата Лианджу (около 3400 – 2250 преди Христа).
Второ, на 24 юни 2011 година културният пейзаж Западно езеро (West Lake), единствената и
толкова обичана езерна област в Китай, е официално вписан в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Западното езеро често се сравнява с печата на
Ханджоу. Пресъздавайки особеностите на пейзажа на Цзяннан с туш и вода, се създава един
уникален човешки и художествен разказ.
В своята история, която датира от повече от 2 200 години, Ханджоу е като бляскава перла
на югоизточното крайбрежие на Китай, с естествен блясък и хуманистичен гланц. Една древ-

Лу Ци Вечно и временно
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на китайска поговорка казва: „Суджоу и Ханджоу са земен рай“. В исторически план Ханджоу
и местността около него са област със значителна селскостопанска производителност. След
като посещава Ханджоу по време на китайската династия Юан, Марко Поло го провъзгласява
за „най-бляскавия град на света”. В дългия ход на историята древната столица, заобиколена
от три страни от „покрити с облаци възвишения” и от четвъртата страна - от самия град, е
привличала много императори и аристократи, както и тълпи от книжовници, чието временно
пребиваване тук е вдъхновило богатството от оди за възхвала на Цзяннан (т.е. района на юг
от река Яндзъ).
Въвеждането на маслената живопис в Китай е не само пътуване на европейската култура
към Изтока, но и пренасяне, реформиране и приемане на европейската култура на китайска
културна земя.
Новаторското поколение като Ху Бейхун, който през 1919 година заминава за Париж, за да
учи в Националното училище за изящни изкуства (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts),
а по-късно и Лю Хайсу, който специализира пост-импресионистично и фовистично изобразително изкуство, търси от гледна точка на китайската живопис и западното изкуство авангардна перспектива в световното развитие на изкуството. Лин
Фенмиян директно представя идеята си за постигането на
междинно положение между китайското и западното изкуство и започва да изследва източната култура на чужда
земя, като междувременно се пробужда от своето отдаване на натуралистичния стил на маслената живопис. Научен
от своя професор, той възприема традициите на китайските народни изкуства като Дунхуан фреските и глинените
скулптури в момент, в който западното изкуство по съвпадение търси модернистични елементи в изкуството на Изтока, опитвайки се да ги присади в маслените картини след
като ги пренесе от чужбина. Всички те изпълняват мисията
на своето време и посвещават живота си на преноса и
създаването на маслена живопис в Китай. Техните усилия
ги превръщат в най-влиятелните преподаватели по изкуство. Като временно пребиваваща художествена категория, в процеса на пренасяне и разпространение, маслените
картини са били изправени пред неизбежното предизвикателство на сблъсъка и конфликтите, като същевременно
са постигнали интеграция с китайската култура и нейните
Чън Хунцин - Нощта
национални естетически усещания.
Цай Уанпей не би могъл да избере по-идеално място за художествено училище от Ханджоу, което и до днес е запазило до известна степен спокойствието и очарованието, което
всички други големи градове в Китай изглежда са загубили. В Париж срещата на Цай с Лин
Фенмиян го подтиква през есента на 1927 година да предложи на Лин да създаде първата
национална художествена академия. Цай и Лин убеждават Циан Менлин, ректор на Третия
Университет Сун Ятсен (днешния Университет в Джъдзян), да им наеме няколко сгради в неговата градина край езерото Ли Юан и на 28 март 1928 година е открита Академията Ханджоу
от Цай Юанпеи. Като първо висше учебно заведение по изобразително изкуство в страната,
китайската художествена академия е пионер в областта на съвременното китайско художествено образование и заема уникална позиция в света на изскуството както на национално,
така и на международно равнище.
Освежаването на визията за реалистичната маслена живопис започва от произведенията
на поколението, родено след 50-те години на миналия век като Ху Джън`ю, Лу Ци, Уан Ютиен
и Жън Джъджун. Те се учат при майсторите на френския модернизъм и след това при тези
на неокласицизма, или дори по-далеч, а оттук, през 90-те години на миналия век се появява
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и новата реалистична школа в Китай. Творбите на тези художници преминават постепенно
от директните дебели щрихи на импресионизма към скритите и фини щрихи на класицизма,
като същевременно се стремят към класическата, математическа пропорция на фигурите и
предметите, които изобразяват. Те търсят много повече връзките, които формират щрихите,
отколкото реалистичното изразяване на външната светлина и цветовете, като същевременно
показват своето предпочитание към европейските класически маслени бои с тъмно кафяви
тонове. Никога не отразяват старателно истинността на реалистичните или битови теми, дори
я държат на подходящо разстояние. Вместо това изразяват китайската хуманистична емоция
въз основа на тяхното разбиране на принципите на европейския класически естетизъм. Разбира се, тези художници се характеризират с много разнообразие по отношение на изразните
средства. Произведенията на Ху Джън`ю притежават фин и нежен, но същевременно твърд
и формиращ образността смисъл. Жън Джъджун се опитва да отрази обема на фигурите и
отношението им към пространството с изключително рационални щрихи. Образите на рибите
в художествените произведения на Лу Ци са надарени със здрава духовна сила, а натюрмортите на Уан Ютиен се стремят към простота и честност при изобразяването на неговите
привидно реалистични образи.
Всички те се опират най-общо на разбирането си за реалистична маслена живопис. Не е
трудно да се установи добавянето към техните
произведения на собственото им художествено
творческо умение. Техните картини са пропити
с особени хуманитарни чувства – съзнателно
или не. Сред поколението художници, родени
главно след 1960 година, Чан Цин и Цуeй Сяодун изобразяват в картините си подразбиращи
се значения със силно усещане за реалност.
Независимо от това, в сравнение с други художници, те рядко откриват поетическа нотка
в живота, но обикновено изследват от самостоятелна или индивидуална гледна точка някои
дребни детайли, които често се пренебрегват,
за да открият истината за човешката природа.
Те съзнателно избягват да изобразяват грандиозни социални теми, а вместо това се съсредоточават върху разкриването на тривиалностУан Ютиен. Чист кристал 3
та и нормалността на личния живот. Чан Цин
изобразява фигури на обикновени хора, живеещи в съвременните градове и изследва чувството за хумор, а Цуeй Сяодун се впуска в изобразяване на своите лични духовни пространства. Тези автори непрекъснато търсят подходящи езикови модели в техните преувеличени и
дръзки картини, за да разкрият по-добре психологическото състояние на героите си и никога
не се ограничават до използването на традиционни реалистични модели.
Ан Бин е художник, който учи и завършва докторантура в Обединеното Кралство. Той
постепенно изгражда своя художествен език при изобразяването на хора от етническите
малцинства, в които майсторски преплита своето умение за скулптуриране на звука с акварелната техника и свободното рисуване на щрихи. Уън Дансиен е формирал своята лична
перспектива на маслена живопис след възприемането на елементи от народните изкуства,
която се смесва с енергичността и широтата на културите на Си’ан. Той включва битови елементи, като същевременно разгръща в произведенията си могъща панорама и величествена
атмосфера, допълващи основния естетически тон на неговите произведения с ориенталски
характер.
Атмосферата в пейзажите на Хъ Хунджоу и Цуeй Сяодун е изградена от натура. Но вместо

13
брой

04/2014

СБХ бюлетин

и з куство, думи
да имитират пейзажа пасивно и
обективно, те съзнателно го деформират. Начинът, по който се
обръща по-голямо внимание на
експресивността и преувеличението на характеристиките на естествения живот, а не на неговия
архетип, засилва атрактивността.
Творците виждат нещата със сърцето си, в резултат на което природата отразява психологическия
свят на художниците и техните индивидуални чувства към нея.
Сю Дзин, роден в края на 50-те
години и изучавал маслена живопис в Художествената академия
в Джъдзян (сега Китайска художествена академия), е сред първата група от студенти, които се
учат от Марин Върбанов и неговите художествени произведения
несъмнено притежават характеристиките и качествата, присъщи
за неговия стремеж да установи
диалог с вътрешния си духовен
Сю Дзин - Вълшебното дърво
свят. Над неговите картини е надвиснал мъглив облак от тъга. В тихата гора и странните същества в гората ние можем да
почувстваме светлосенките, изкривеното тяло, втвърдяването и ретроспекцията на времето в
дадена сцена. Когато сме изправени пред тези картини, ние неволно потъваме в създадения
от него невероятен свят, който изглежда принадлежи към граничните зони на духа. Светът
се състои от свободни линии и странни цветове, което създава неясно пречупване на реалността.
Художниците, които участва в тази изложба, с биографични данни като тези по-горе, се
очаква да отговарят на точно определен и предвидим мироглед. Те обаче са фокусирани
върху няколко различни китайски стила и теми, като изразители на една отделна културна
или социална идентичност. Те не използват клишета, разказват своите собствени истории и
правят своите собствени артистични жестове.
Показването и изследването на пълната картина на китайската маслена живопис е важна
тема в съвременните мултикултурни изследвания. Обстоятелството, че маслената живопис,
която носи европейски културен ген като своя визуална характеристика, може да пусне
корени и да даде плодове в Китай, е типичен пример за културна глобализация. Именно тази
транформация от временно пребиваваща форма в локално китайско изкуство е сякаш превъплъщение на един вече нов по своята същност код.
Маслените картини на Цзяннан в Китай не са имитация на европейската маслена живопис.
Не е толкова важно дали китайската маслена живопис притежава или не характеристиките
на оригиналния източник в чист вид; по-важно е какво се трансформира и как художниците,
които рисуват с маслени бои, са развили креативно източния чар от маслената живопис и по
такъв начин са създали предпоставки за изкуството да засили съвременните си характеристики в настоящата епоха.
Асадур Маркаров
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Изложбата "Волността в изкуството" - съвременна китайска живопис, се осъществява с
любезното съдействие на Институт Конфуций София

Институт Конфуций София към Софийски университет „Св. Климент Охридски” е образователен и културен център, насочен към преподаването на китайски език и разпространяването
на китайската култура в България. В института се преподава китайски език под различни
форми и програми, които да отговарят на интереса и необходимостта от изучаването му в
България. Институт Конфуций организира различни културни прояви като концерти, изложби, презентации, също така и честване на традиционни китайски празници, които представят
бита, обичаите, символиката на традиционния китайски календар.
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Слово по повод откриването
на изложбата на Любен Зидаров
В навечерието на 24 май един наш приятел, художник, съизмерим с най-доброто, което се
създава в света на изкуството – извън пазара, извън политическите и конюнктурни пространства, ни разказва приказка за доброто и злото и се надсмива над човешките слабости
и суета.
Любен Зидаров ни среща с избрани илюстрации от основните произведения, които е разработвал. Една среща, която дори и за тези, които познават творчеството му, налага същностни
изводи колкото за уникалността на самия автор, толкова и за дълбочината и отговорността, с
които изведе илюстрацията от обикновен изобразителен фон на текста до изкуство със свой
самостоятелен живот извън словесната рамка. Проникновен читател, независимо дали става
дума за Андерсен, Александър Дюма, за Яворов или за Николай Райнов, със сигурен и остро
характерен изобразителен език, с цялостно познаване на време, епоха, битови белези, Любен
Зидаров споделя прочетеното, извисява го до чистотата на детските представи и заедно с
това го приземява до скептицизма на възрастните.
Илюстратор от световна класа, извън регионалните пространства, самобитен живописец,
уникален талант и личност – артист, в който странно съжителстват немската педантичност и
организираност, източната чувствителност и един изтънчен усет за самоирония, която може
да си позволи само творец без комплекси за малоценност.
Който е надниквал в творческата кухня на Любен Зидаров, който е имал възможност да
разгръща уникалните макети на неговите книги, не може да остане равнодушен пред тези
неповторими – в един екземпляр авторски издания!
Имам чувството, че всеки от тези големи автори и произведения, с които ни среща той, е
намерил своя проникновен и добронамерен читател, който е верен на автора без да загуби
обаянието на личната си артистична чувствителност. Нещо повече – изобразителният прочит
на Зидаров с острото си чувство за хумор, с неизчерпаемото си въображение и почит към текста по един неуловим и естествен начин приближава автора, и го превръща в част от самите
нас, в нашия Андерсен, в нашия Николай Райнов, в нашия Карл Май… и т.н.
Срещнали един път виденията на Любен Зидаров, вече е трудно да си ги представим разказани пластически от друг автор. Той не просто илюстрира – неговата истина започва от
характерната рисунка, за да свърши със същностната характеристика на произведението.
Всяка ретроспекция малко или много е рискова и с това, което е показано, и с това, което
не е показано и постигнато. Срещата на различни във времето произведения е среща и на
автора със себе си, със собствените си стремежи, видени и постигнати от енергията и илюзиите на младостта до опита и мъдростта на зрелия автор. За щастие днес се срещаме с един
автор, странно хармоничен и завършен във всичките си проявления. Но ако трябва да бъдем
верни на смисъла и духа на това дело, негов дом не е изложбената зала, колкото и да е голяма – пластическото и духовно пространство на Любен Зидаров е извън мерките за голямо
и малко, в него е всичко, до което се е докоснало неспокойното въображение на автора,
неговите измерения са във всичко, с което ни извисяват, опитомяват, вълнуват и култивират
хилядите страници на илюстрираните автори.
В това пространство ние ще намерим и себе си, и истини, с които времето и човечеството са
оцелели, въпреки безумията, които сами си е сътворило.
Има един автор, към когото Любен Зидаров има особени пристрастия и към когото няколкократно се завръща без поръчки и ангажименти за издаване – Андерсен! Дори само посветеното на него да беше оставил Любен Зидаров е достатъчно да осмисли един творчески живот
и да оправдае нормалните неприятности и усилия по пътя.
А че кралят е гол – вече години наред го виждаме благодарение чистотата и смелостта
на онова малко момче, което го посочи с пръст, и нито медийните машини на времето, нито
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политическите кроячи и шивачи успяха да го облекат и покрият срамотите му. Кралят продължава да е гол!
Позволявам си да завърша с един от уроците на Любен Христов Зидаров – „да не се вземаме много насериозно, ако искаме сериозно да си свършим работата.“ Не знам дали той го е
измислил, но той е живото доказателство, че можеш да бъдеш безкрайно сериозен и когато
си иронично добронамерен.
Благодаря ти, Любчо!
Светлин Русев

Любен Зидаров - Илюстрация
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Тогава и сега
Творчеството е нагон.
Намалее ли силата му,
художникът става импотентен.
Стилът – това е човекът – характер, темперамент, култура. Стилът се
оформя в първите години след приключване на
образованието – 25-30.
Стилът е физиономията
на автора; почеркът, издаващ природата, манталитета, възпитанието.
След 30-тата година стилът се избистря,
утвърждава, темите се
разширяват, търсенията
растат. Рисуването става
необходимост на деня.
В следващите десетилетия особено важно е
онова, което художникът
е натрупал като познания, култура. И жизнен
опит.
Битието на човека – с
драматични, дори трагични събития, на периоди парализира творческия процес. Отърсвайки
се от кошмара на преживяното, човек осъзнава, че ударите на Сатурн
са били необходимото
чистилище, през което е
трябвало да пропълзи,
за да намери спасителГеорги Петров - Без название
ното щастие в четките. И
да прозре, че творчеството е нагон, неудържимо сладострастие, чиято сила расте в десетилетията. Не при всички. Само при призваните.
Поглеждайки назад, художникът вижда себе си – промените в стила и темите, промяната на
цветовете и техниката – онова, което се нарича „еволюция”, метаморфоза, която е протичала
без план, без контрол, без анализ. Като че ли неосъзнато. Съзнателно е това, което той /
художникът/ желае още: работа, работа, работа...
Надежда Кутева
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Слово от откриването на изложбата на Иван Русев
Навремето в една изключителна изложба в Южния парк младият, току-що преминал христовата възраст Иван Русев беше подкарал своя каменен пастир към едно непознато пластическо
пространство, в което времето е спряло в своята вечност. И днес все още, като че ли тръгнал
някъде от началото на Сътворението, Пастирът води към „Обетованата земя” своето каменно
стадо. И ако тогава, макар и в необичайна среда, ставаше дума за изложба, когато видях за
първи път във вестник снимка на проекта „Каменният град”, бях поразен! Толкова странно,
красиво и недействително изглеждаше всичко, като свят от друга планета. А „другата планета”
беше тази, сякаш целуната от Бога природа в Илинденци, в която Иван Русев вече толкова
години се разпорежда и разпределя като Саваот светлината и мрака между душата на природата и волята за съзидание на нейните греховни деца, познали спасителната илюзия да бъдеш!
Сега се чудя какво прави това сурово, първично и мощно изкуство в лъскавото пространство
на изложбената зала?! Иван Русев отдавна е извън традиционните мерки за изкуство. Артистът,
който работи като обикновен труженик от пробуждането на деня до късния залез, превърнал
„Каменният град” в свой дом, днес се е изкушил като нормален художник, приискало му се и на
него да бъде като другите и е пренесъл късчета памет отпреди някакви си 60 милиона години
и много повече, привидно облагородени, но всъщност заредени с онази духовна енергия, която
може да постигне само този, който познава и обича душата на камъка като Създател.
Иван Русев владее пластичната форма в нейния емоционален израз, разбира вътрешното
движение на масите и плановете като организация и енергия на пространството, а пространството строи като територия на духа. Откъртен от тялото на природата като груба и сурова
материя, мраморът е върнат на живота, възвисен от любовта на скулптора, от една дълбока
човечност и изтънчена пластичност. Природата е родила отново себе си чрез съдбовната обреченост на художника – останал в нея като духовно послание на своето време.
Обикновено човешката намеса е разрушила много от това, с което природата ни е дарила.
Иван Русев се сроди с нея, опази и себе си, и нея от стихията на разрушението. В „градежите”
на Иван Русев, независимо дали са от пръст или камък, природата, докосната от ръката на
строителя, послушна и покорна, ни разкрива своята вътрешна красота и тайнствения смисъл на
„каменните фенери” с мъждукаща светлина на надеждата.
Пластик по душа, концептуалист по смисъл и действие, познаващ суровата първичност на
материята и мистерията на камъка, Иван Русев го дари с много труд, топлина и обич, а той,
признателен, му разкри началото на познанието на непознаваемото.
Това е. Другото е „Каменният град” със своята неизвестна възраст преди много, много милиони години и една душа на художник, неизвестно откога и откъде изпратена да живее в него.
Светлин Русев

Иван Русев - от изложбата
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„Преди 60 милиона години - реката”
На Иван Русев по повод откриването на изложбата
Милиони години водата дълбае
камъка. Милиони години камъкът
удържа водната стихия. Тече реката и пробива някъде, а другаде
заобикаля. Движение и статика.
Форма – отсъствие – пространство...
Един скулптор става на шейсет
години. Една милионна част от
60-те милиона, в които не спира
своя бяг реката. Може би същата,
която той ни е събрал да видим в
изложбата сега.
И тъй като са нужни слова, не
мога да не уважа авторитетността на вече казаното и да не се
съглася напълно с думите на Памукчиев: „Творческите откриИван Русев - от изложбата
тия на Иван Русев респектират
със своя вътрешен мащаб, с яснотата на категорично изведена и радикално отстоявана
артистична лексика, с цялостно завършен идеопластичен синтез. Иван дълбае и разкрива
своите пластични интуиции, строи и зида своята духовна кула, за да ни дари с отвоювания
от камъка изначален смисъл.”
Скулпторът сам споделя: „...Заобикалящата ни природа. Умението да гледам така, че да
вземам полезните й уроци. Тук в понятието природа имам предвид човека, оставящ своята
следа през хилядолетията във вид на изградена и ерозираща във времето култура...”; „…Ние,
хората, обикновено тръгваме по някоя привлекателна пътека, която във времето се оказва сериозен път, смисъл на живот, изпълнен с трудности и удовлетворения. За мен това е
пътят, който извървявам…”
Днес, изкачил поредния си връх, отново се е озовал в подножието на следващия, който му
предстои да покори. И гледайки го някъде отдолу, си мисля:
Може ли камъкът да се превърне в пространство?
Във въздух, в светлини и сенки?
Може ли камъкът да стане на вода? Да потече.
Но не като в приказката, дето момъкът надхитрил великана, а истински.
Може ли камъкът да се превърне в звук и музика?
Възможно ли е с камъка да се лети високо горе?
Възможно ли е камъкът да слее далечно минало и бъдеще?
Всичко това как става? Магия ли е? Що е?
Иван Русев е скулпторът. Той знае. Питайте го.
Ако не може да ви отговори ясно, вижте това, което е създал.
Влезте в ателието и се потопете в пространството на формите и сенките. Спуснете се в
подземната река. Ще разберете.
Тръгнете по пътеките нагоре, за да усетите небето.
Това е пътят. Неговият.
Любен Генов
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Пътят на Долорес Дилова
към "ЕДНО ДРУГО МЯСТО"
В галерия „Арте” от 29 май до 11 юни можеше да се види експозицията „Едно друго място”.
Авторката е Долорес Дилова, а изложбата е истинско предизвикателство и за познавачи, и
за непредубедени зрители. Долорес Дилова показва 23 платна, създадени във Велинград
специално за галерията. Пейзажите отразяват гледката от ателието на художничката, но те
са толкова разнообразни, че предлагат възможна разходка за зрителя. Картините – различни
по размер, но сходни като състояние, носят спокойствие, притихнала хармоничност и особена
мека съзерцателност, зад която се крие динамичното противоборство на цветовете.
Долорес Дилова има усет към контраста, към драматичните състояния, които притаява зад
собственото си усещане за стабилност и духовно опиянение. В тази изложба тя представя на
публиката пейзажи-състояния и пейзажи-натюрморти. Художничката винаги се опира на натурата, но никога не забравя да погледне към себе си, да отрази осезателно своите вълнения,
емоции и духовни състояния. Пустите брегове, чадърите, сините, тюркоазените и сребристите
хармонии тук, в тази експозиция, са изместени от уклон към топлата гама – червено, виолетово, богато кафяво. Централно място във въздействието на изложените произведения заема
типичното за Долорес Дилова живописно майсторство. Голям професионалист по посока на
богатия, полихромно нюансиран сложен цвят, тя винаги намира място и за контраста. Енигматично, ярко присъствие в изложбата за мен имат три малки по размер, но големи по звучене
пейзажа. В тях
има
отмерено
богатство
на
цветове, пленерна чистота на
пространството,
експресивно полагане на тона и
изразително използване на контраста. Тези малки,
магнетично
притеглящи „бисери” носят живата изразителност
на непосредствения контакт с
натурата и зрялото, осмислено
спокойствие на
уверената ръка
на своята създателка.
Платната в галерия „Арте” са
експонирани
в
Долорес Дилова - от изложбата
съзвучна с тяхното въздействие среда. Червеният фон на стените прави излъчването им балансирано, подчинено на изявено единство. Картините нямат заглавия. В контекста на планираната цялост на
експозицията те не са и нужни. Всяко платно е своеобразна спирка от пътя към „едно друго
място”, до което ни отвежда Долорес Дилова със своята пълна с откровение, страст, опиянение и експресивен заряд експозиция.
						
Даниела Чулова-Маркова
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Слово по повод изложбата „1+1”
на Радостина Доганова и Ксения Бергерова
Много е трудно да говоря за нещо, за което бих предпочел да мълча. Сигурно сте имали такова преживяване след хубав филм – часове наред не ви се иска да пророните и дума. Повечето от нещата в тази изложба ми действат по този начин. И бих ги гледал дълго – и по отделно, и като съзвучие в общото пространство. Наистина една от магиите на изобразителното изкуство, неговата мистична обаятелност, сякаш е закодирана в способността му да удължава
мига. Или обратното –
да вкарва в един кадър
безкрайността.
Когато слушаме музикално произведение
или четем художествен текст ние възприемаме творбата постепенно, звук след звук,
дума по дума. Бавно
вървим към нейната
завършеност и цялост,
следвайки и логиката
на създаване. Когато
гледаме картина, още
при първото съприкосновение се изправяме
лице в лице с нейната
условна завършеност.
Край и начало, повърхност и дълбочина
са събрани на едно
място в един и същи
момент. Но ако се оставим задълго на живописта, ако потънем в
Радостина Доганова - от изложбата
картинното пространство, ако я гледаме и днес, и утре, и дни наред, ще можем ли да проумеем нейната дълбочина,
изобщо смисъла й, да стигнем до проникновение, да проследим процеса…? Имаме шанс да
уловим и онова, което думите не отразяват.
Но да се върнем тук и сега, в тази зала, обгърнати от живописните феерии на Ксения и
Радостина. Не бих ви занимавал с алюзии на тема живопис и музика, но влизайки вече няколко пъти в това пространство, откровено имам усещането, че съм в концертна зала и слушам
една след друга творби на Пат Матини и Кит Джарет. Чистата, ярка и електрична цветност, характерна за живописта на Бергерова, проблясваща в някои от акцентите и при Доганова, ми
звучи като ефектните модулации от фленджъра на китарния гений. Едновременно акустични
и плътни, тоналностите в платната на Радостина, независимо от конкретността на сюжетната
линия в някои от циклите, ми напомнят за виртуозните и същевременно сурови импровизации
на изумителния пианист.
Но ако все пак се абстрахираме от тази звучност и се отдадем на тишината на живописта,
ако оставим словесната игра и се насочим към неназовимите усещания, ако не се подвеждаме
по логиката на съществуващите все пак образи? Остават характерната пластичност и специфично въздействие на индивидуалностите. Доганова и Бергерова. Едно + Едно.
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България – Словакия. София – Братислава. Пресичащи се пътища и неслучайна среща.
Както ни уверява изкуствоведката Ксения Летрихова, двете художнички работят заедно
в едно ателие в продължение на пет години – общо начало и общ път в търсенето, нови решения на творчески проблеми и задачи. Днес, дванадесет години по-късно, те ни представят
платформи, различни по форма и идеи. Живописта им – специфична, оригинална, различна
като колорит, усещане и темперамент. В творчеството си Радостина изминава постепенно
пътя към абстракцията, към структурната живопис. Търсенията на Ксения са между фигуративно и абстрактно с влияние от Изтока. И двете убедително присъстват на сцената на
съвременното изкуство в Словакия. И както всички ние виждаме – и в България. Общата
им изложба представя творчески концепции на двата живописни свята, които се пресрещат,
влияят си взаимно и се отдалечават.
Ето какво Летрихова конкретно пише:
„Радостина Доганова носи в себе си различна емоционалност и творческо светоусещане,
повлияно от миналото й в България. Светоусещане, което днес, след години прекарани в
Словакия, по естествен път се преплита с творчески импулси и тенденции, характерни за
локалното културно пространство.
Пейзажът, като синоним на емоциите, е в основата на творческата й концепция. Нейните
търсения преминават зад границите на пейзажа и се отправят към абстрактцията. Тук
не става дума за отказ от видимата реалност, а за проникване към нейните много по-дълбоки слоеве, към единност на материя и енергия, към единност на усещания и живописни
структури.
„От външните импулси Ксения Бергерова приема само тези, които резонират с нейното
възприятие на живописта, личния й опит и художествените стойности, които иска да
постигне в творчеството си. В този смисъл тя изследва живописта и изразителността
на отделните елементи в тяхната взаимна хармония – един колористичен синтез на тема,
настроение, пространство и време. На платното художничката се ръководи от интуицията, мисълта й се оставя да бъде носена от процеса на живописване. Често се вдъхновява
от случаен импулс, от взаимодействието на цветовете, които я провокират дотолкова, че
понякога прерисува наново почти завършена картина.”
Любен Генов

Ксения Бергерова - от изложбата
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Световете на Дария Василянска
Големите имена в изкуството са успявали да създадат свои силно персонализирани естетически светове, носещи в себе си завладяваща образна поетика, разпознаваем стил на
изразяване, сериозни смислови и етически ракурси към природните и човешките състояния,
творческа мъдрост и свръхпрофесионално отношение към художествения език. Такъв е и
артистичният свят на Дария Василянска.
Тя намира неговия живописен образ още в началото на пътя си – в онези трудни времена
на 50-те и 60-те години на ХХ век, когато в българското изкуство е наложена строга, тоталитарна идеологическа и естетическа нормативност.
Може би като някакво спасение от нея Дария Василянска търси тоновете на една живописна и пластична система, която включва в себе си чистотата и непосредствеността, свободата
и виталността на едно, условно казано, детско отношение към света и живота и към тяхното
образно превъплъщение. Изглежда, любовта й към този начин на изразяване, който в световното изкуство има своите респектиращи опори и представители, е толкова силна и трайна, че
и досега, независимо от очевидното развитие и промени, тя му остава вярна.
Със сигурност там, в приказната идиличност на сцените, в топлия и романтичен театър на
човешки чувства и природни състояния, тя намира спасение не само тогава, но и по-късно,
и още повече сега – спасение от битийния хаос, от непоносимите обществени и личностни
дисонанси.
Вероятно се спасява и от тежестта на собствената си ерудиция, от страданието и тъгата на
интелектуалеца, който разпознава и осъзнава горчивите истини на живота и смъртта.
Всъщност всички религии и философии са създадени, за да дадат по своя различен начин
и път спасение от мисълта и страха за крайността на човешкото същество. Изкуството като
духовна трансформация на материалния живот притежава и пресъздава още нещо много
ценно и уви, непостижимо в реалните човешки и обществени отношения – хармонията – това,
което се търси и изследва като мечтана утопия, това, заради което малкото останали духовни
хора не могат без изкуство.
Струва ми се, че Дария Василянска е намерила своята хармония в своето изкуство и затова не се уморява да измисля и рисува образите на вглъбени и замечтани с някаква лека
тъга жени, да придава на ясните им и едри лица някаква своя иконност, да ги поставя в
романтични дворове и градини, да ги обгръща с цветя и плодове, да среща младостта и старостта. В своите поетични сцени тя съзира и голи женски тела, и майки с деца, и многолюдни
семейства, но и себе си в спомена за стара градска къща с асми, градини и детски люлки.
Великолепните тихи пейзажи завършват тази атмосфера на романтично съзерцание и мечтателност, на вселенски покой и човешка умиротвореност – състояния, които вероятно тя носи
в природата си като болезнена мечта и утопичен порив.
Изключителният акорд в този свят на нежни звуци и добронамерени усмивки е самотният
пианист пред черното пиано в празната синя стая – чист и лаконичен образ, изразителна
метафора в един безспорен шедьовър.
Но Дария Василянска има и друг свят в своето изкуство – този на гротеската, на екстатичните човешки състояния и страсти, на обществените пороци и трагедии. В известната й
серия „Подлези” тя поглежда със състрадание към социалното подземие, към странните му
персонажи, към просяците в инвалидни колички, към кучешките глутници. Няколко потресаващи женски лица изразяват с изключителна експресионистична сила състояния на страх,
самота, отчаяние, безнадеждност, ярост, дори шизофренност. С известната си унищожителна
ирония тя представя съвременното общество, препълнено с гротескови лица, шутове, клоуни
и леки жени, преливащо от сладострастие, похот и примитивност. С огромно въображение и
свободна игра тя създава фантазните образи на хора и животни, на хора, превърнали се в
животни и участващи в някаква развихрена вакханалия в абсурден и надреален дух. В този
свят пространствата са наситени с фигури, тревожността и френетичността доминират, а
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експресионистичният жест в живописното изграждане е силен.
Опитах се да посоча два образни и смислови свята в изкуството на Дария Василянска, които
тя поетично е нарекла „усмивки и гримаси”, и които представя в мащабната си изложба през
юли на целия първи етаж в Градската художествена галерия – Варна.
В тази импозантна експозиция тя показва работи от един над тридесет-годишен период. В
една от шестте зали са експонирани великолепни черно-бели тушови рисунки, сред които изключителни с обаянието и чистотата си са „японските майки с деца”. Рисунките подсказват, че
и в живописта си Дария Василянска изгражда формата и пространството с един изразителен
линеарно-декоративен стил.
Всъщност в нейното изкуство времето и възрастта изгубват значението си, защото живото
детско чувство и наслаждение и зрялата мъдрост на вкуса и опита се сливат в едно силно и
рядко срещано „преклонение пред живота”. Употребих известната фраза на големия европейски хуманист Алберт Швайцер. С това преклонение пред живота Дария Василянска е създала
и създава толкова много красиви и умни творби, в които разказва с любов и загриженост
за важните етически и духовни състояния на човека, за драматизма на битието му, за жадуваната хармония и красота на преживяването и общуването, за тишината и музиката на една
по-висша природа.
Дария Василянска отдавна е заела своето високо място в йерархията на националното ни
художествено и културно пространство и тези, които тя е допуснала до своята интелектуална
и артистична добронамереност, със сигурност са привилегировани.
Румен Серафимов

Дария Василянска - Синьо
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100 години от рождението на Марко Бехар
Художник с открита гражданска позиция
Навършиха се сто години от рождението на големия български художник
Марко Бехар. В продължение на четиридесет години той се утвърждава като
майстор на графиката, карикатурата и
живописта. Автор е на изразителни социални сатири, с които отразява дълбоките класови контрасти в страната ни
през 30-те и 40-те години на миналия
век. Създава смели образци в областта
на политическата карикатура, както и
експресивни графични цикли. „Творбите
му – изключителни като художествена
сила и наситени с изострена гражданска съвест – ще останат в съкровищницата на българското изкуство” – отбелязва в монографията си, посветена
на Марко Бехар, издадена през 1987 г.,
проф. Иван Маразов.
В пластическо отношение изкуството
му се разделя условно на два периода
– от 1933 до 1949 г. и от 1955 до 1973 г.
Първоначално художникът сътрудничи на вестник „Жупел”, а по-късно и
на вестник „Стършел”, на който става и
заместник главен редактор. Сътворява
едни от най-силните образци на художествения реализъм, в които лицето на
пролетариата е представено с въздействаща художествена изразителност.
Художникът си служи често пъти в своето изкуство със символи, алегории, метафори. Автор
е на стотици рисунки, отличаващи се с експресивна въздейственост. Художникът използва
майсторски изразителните възможности на черно-бялата графична техника.
Марко Бехар е роден на 12 март 1914 г. в село Каяджик (сега Скалица), Ямболско. Изразява
своята открита гражданска позиция в хиляди рисунки, графики и карикатури. През 1935 г. се
включва в Дружеството на новите художници. През 1949 г. е приет за член на Съюза на българските художници. Заминава за Ленинград, днес Санкт Петербург, където учи кавалетна
графика в Института за изобразителни изкуства „И. Е. Репин”. Завършва го през 1955 г., за
да започне вторият му творчески период. Създава няколко графични цикъла, сред които са
„Еврейски бедствия”, „Политически лагери” (1944), „Минало” (1956 – 1959), „Човешкото тяло”,
„Любов и отмъщение”, „Биография” и др. Прави серия рисунки, сухи игли и литографии. Години наред работи в Израел, Италия и Франция. Предимно през втория си творчески период
сътворява около триста живописни платна с дълбоко чувство към колорита – портрети и
композиции, в които основен обект е човешкото тяло.
Марко Бехар напуска земния свят на 15 септември 1973 г. в София, завещавайки ни характерното си изкуство, в което изразява открито своите граждански и естетически позиции.
Йонко Бонов
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СЕЛМА ТОДОРОВА
В ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА”, КЮСТЕНДИЛ
Каквото и да се казва за реалистичната живопис, за или против, изложбата „Реинкарнации”
на Селма Тодорова, открита на 3 юни в галерия „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил,
идва да ни докаже едно – тя, независимо от превратностите на времето и измененията, през
които преминава, все още е актуална, вълнува и има да предложи.
Изложбата на Селма Тодорова е колкото голяма и многопластова, толкова и съкровено
лична – по съдържание и като обръщение. Застъпени са няколко сюжетно-тематични линии,
обединени около темата за прераждането (от лат. „reincarnatio” – повторно въплъщение),
схващано от авторката и като път на взаимодействие на иреално ниво между древногръцки
богове и богини, митологични същества и обикновени хора от различни епохи. Включените
произведения, реализирани през последните седем години, са разпределени в отделни серии
– „Завръщане в Обетованата земя”, балетна, нежива природа. Обвързването на антични и
ренесансови прототипи с конкретни личности от историята или със съвременни хора (най-често това е самата авторка или нейните близки и приятели) е показателно за едно специално
отношение от нейна страна и желание за диалог със зрителя по въпроси, засягащи изконни
духовни, философски и житейски категории.
В триптиха „Сезоните на живота”, макар и вече показван пред публика (Национален арт
център „Форум” – София, 2012), се
преплитат елементи на портрета,
пейзажа и фигуралната композиция.
Неумолимите закони на вселената,
заключени в кръговрата на краткия
човешки живот, са представени в образите на три жени (млада, на средна
възраст и старица) на фона на един
и същ пейзаж, но в три сезона – пролет (зад момичето), лято (зад зрялата
жена) и есен (зад възрастната дама).
Изпълнени със средствата на академичния етюд, илюстративно-приказната панорама в далечината сякаш
е продължение на техния вътрешен
свят – цветен, хармоничен и безбрежен.
Селма Тодорова не е художник,
който търси ефектното, лесно постижимото и общохаресваното в изкуството. Залагайки на изпитаните
класически изразни похвати, изискващи сериозна подготовка, практика и отделено време за техническото
изпълнение, тя ни поднася теми, общочовешки по значимост, абстрактни като помисъл, обаче във вид визуално-правдоподобен и достъпен
за зрителя. Своеобразен диалог с
Платон провежда мъжът (съпруг на
художничката) с червено сако, ново
произведение, показва се за първи
Селма Тодорова - Диалог
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път. Червеният цвят гори в заобикалящата го студена тъмнина от сивосинкави тонове. Странна среща с великия философ, тежки размисли на неспокоен дух...
„Пророк” е заглавието на още една картина, за която прототипът отново е човек, също така
близък и скъп за художничката – баща ѝ. Косо осветление, контраст между светлина и сянка,
поглед насочен към бъдещето. Разглеждайки хилядолетната история на юдейския народ в
съвременен аспект, старозаветното пророчество е явление, което в различни вариации на
проявление продължава до ден днешен. В серията „Завръщане в Обетованата земя” представата за време изчезва. Избраните персонажи са съвременни израелци, но те биха могли
да бъдат и други хора, изобразени в същата атмосфера много отдавна. Всеки от нас ли може
да бъде пророк? – Да, ако се вслушва в сърцето си. Възможно ли е да предвидим нашата
съдба? – Да, нека погледнем на делата си. Вероятно верните отговори невинаги ще са такива.
В иносказателен план балетната серия, по-специално триптихът „По балета „Зорба Гъркът”,
може би в най-чист вид изразява главната идея и цел на изложбата – осъществяване на
взаимовръзка на ирационално ниво между измислени (художествени, митологични) и реални
(исторически личности) образи и събития от различни измерения на нематериалната и материалната действителност. В творбата присъстват театрални мотиви от едноименния балет по
музика от Микис Теодоракис.
Селма Тодорова вече сподели, че за нея е чест да представи своята изложба „Реинкарнации” именно в галерията, в която обитава духът на Майстора. А има ли по-подходящо място?
д-р изк. Румяна Александрова
Светлина vs Сянка
От 15 до 25 юли в галерия „Средец” беше представена изложбата „Светлина vs сянка” с
произведения на художниците Селма Тодорова от българска страна и Луиджи Пеназа от
италианска.
Експозицията е под патронажа на Община Тренто – Италия и със съдействието на Министерството на Културата – България.
Представянето на повече от 90 платна на двамата художници в Градската галерия на Тренто през месец март тази година постави началото на нов културен диалог между Тренто и
София – сътрудничество, което има и исторически корени.
Инициативата е част от проекта „Между два свята” на Асоциация „Граждани на света”,
която има за цел да представи както различното, така и общото между двете културни реалности.
И двамата автори от години работят в областта на портретната живопис, а силният контраст в изразните средства показва в нова светлина връзката между класическата и сюрреалистична живопис.
Луиджи Пеназа е потопен в сянката на подсъзнанието, в търсене на онези състояния, които
не биха могли да бъдат изразени по друг начин, освен чрез минималистичния език на сюрреалното свързване на цветове и форми – плод на продължително търсене и натрупан дългогодишен опит. Художникът посочва като колоси в своето развитие Салвадор Дали и Йозеф
Бойс, в чиито търсения и изказвания той разпознава своята идентичност и чувствителност. За
да достигне до онзи момент, който няма никога да бъде завършен, а ще продължава да се
разгръща в едно метафорично преминаване на субектното послание на художника към неутралния поглед на реципиента. И както Луиджи Пеназа казва: „Точно липсата на завършеност
предизвиква търсене на смисъл у този, който се спре да гледа”.
В противовес на картините на „Сенчестата страна” са картините на Селма Тодорова, с класическия език на средствата, които тя владее до съвършенство, предлагайки на зрителя друг
поглед на реалността, вдъхновен от шедьоври на класическата живопис. Образи огряни от
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светлина, търсещи своя вътрешен свят. Спокойните и умерени тонове преливат в един пълен
с живот човешки облик и върху тази база се разгръща поетичният, нежен нюанс на едва
доловимите състояния на личността. Селма Тодорова е добре познат на българската общественост автор, нейните търсения както със средствата на акварелната техника, така и с тези
на маслената живопис, предизвикват постоянен интерес у зрителя.
Възможността да се представят заедно, тези на пръв поглед толкова различни, а в същност
взаимно допълващи се автори, отговаря до голяма степен на динамичното ни ежедневие, в
което е не само възможно, но и наложително, диалектическото съжителство между силни
контрасти.
Куратор: Надежда Симеонова

Иван Савов – юбилейно
Една представителна ретроспектива привлече вниманието на колегите художници и ценителите към втория етаж на „Шипка” 6, където от 3 до 19 юни Иван Савов беше събрал
творбите си – от първите опити като портрета, който 15-годишният юноша прави на баба си,
до работите от последните години.
Намирам изложбата за изключително важна в изложбения календар на СБХ.
Първо, защото представя творчеството на автор, активно и многостранно участвал в художествения живот през годините. Без да бъде сред нашумелите имена, Иван Савов е работил
сериозно и постиженията му респектират с майсторство и висока професионална култура.
Второ, тази изложба даде възможност да направим преглед на развитието на цялото българско изкуство през последните 4-5 десетилетия. Публиката можеше да проследи пътя на
живописта ни – от стилистиката на 60-те години с търсенията на нов език до днес.
На какво бих обърнала специално внимание?
Изненадващ за мнозина беше цикълът абстрактни картини, рисувани през 60-те години,
без шанс да бъдат показани тогава. Опитите на младия художник да овладее една естетика,
чужда на българската традиция, заслужават най-висока оценка.
По същото време Иван Савов рисува портрети на хора от своя кръг, които привличат с
нестандартна за този жанр образност и удивително точно проникване в характера. Сигурна
съм, те заслужават да заемат място в портретната галерия на онова време. Ранните пейзажи
на художника също се вписват в общата тоналност на 60-те години с интимна чувствителност
и деликатна, сложно нюансирана живопис.
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Не можем да не оценим интереса на Иван Савов към енкаустиката, практикувана от него
далеч преди да стане модна. Той се обръща към тази древна техника, за да въплъти образи
от нашето Възраждане, които все повече го вълнуват с навлизане в творческата му зрялост.
Изобщо интерпретацията на старините са специална тема в изкуството на художника. Роден в Сливен, израсъл в атмосферата на живи предания за миналото на този край, Савов е
намерил свой начин да пречупи традицията в образ. Архитектурните му стилизации са чисто
негови. Негови са и типовете, и мотивите, които извлича от миналото.
Този път към живите недра на историята го води през последните години към създаване
на серия голямоформатни композиции с атрактивна сюжетика и разгърната образност. И тук
той стои особено на общия фон, следва своя, вътрешно мотивирана линия.
Особен анализ изискват неговите сценографски работи. Зад гърба си Иван Савов има над
250 балетни и оперни постановки в страната и чужбина. С основание този дял от неговото
творчество заемаше половината изложбена зала. И привличаше вниманието.
Взискателност към себе си, отговорност при решаване на художествените проблеми, но и
жива артистичност бележат пътя на Иван Савов в изкуството.
Ружа Маринска

Иван Савов - На банята, на среднята
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Изложба на Бил Виола в София
в подземията на Сердика, 21.06.2014
Изложбата се организира благодарение на „Водна кула арт фест” и дългогодишните
усилия на Ния Пушкарова да покани Бил Виола да участва във фестивала, а комисар на
изложбата е Надежда Джакова.
В София е представено само едно произведение на Бил Виола „Посещение”, но това е достатъчно проявата да бъда отбелязана в изложбения календар на сайта на автора и презентацията да се нареди сред събития като голямата ретроспективна изложба в Тейт Модърн и
Гранд Пале в Париж.
По изричните изисквания на студиото на Бил Виола видеото се излъчва на 65-инчов
плазмен екран със стерео звук. Техническите подробности са важни за автор, за когото са
характерни перфекционизъм и простота при изпълнението като Бил Виола. Водата и огънят
се превръщат в символи на прага между живота и смъртта и са запазен знак за творчеството му.
12-минутното видео е от серията „Трансфигурации“ и е създадено от допълнителните
материали от серията „Океан без бряг“ на Виола за Венецианското биенале от 2007 година.
Видеоклиповете за сериите „Трансфигурации“ и „Океан без бряг“ са заснети в един-единствен дубъл и са показани без монтаж или редакция, но със значително забавено темпо.
Видеото показва две жени, които идват към зрителя, в „зърнисто“ черно-бяло изображение, минаващи през стена от стичаща се вода, като накрая жените се показват във висококачествено цветно изображение, преди да изчезнат обратно през водната преграда. Виола
описва как първоначалното си вдъхновение за „Посещение“ получава от поета суфист и
мистик Ибн Араби, от стихотворението „Мъртвите не са мъртви”, от африканския поет и разказвач Бираго Диоп, както и от лични преживявания, присъствайки на смъртта на майка си
и баща си през 90-те.
„Творбата „Посещение“ се отнася до временно, преходно състояние. За мен окончателното
„посещение“ е крайното състояние на нашето земно съществуване... Когато разширим възприятията си и се вгледаме отвъд собствения си живот, ние разпознаваме тази човечност
като цяло и целият естествен свят е в непрестанно състояние на „превръщане“, а съществата в този свят постоянно идват и си отиват безспир” (Бил Виола).
Неслучайно е подбрано и мястото за презентиране на творбата „Посещение“ в София –
подземието с древните останки на Сердика. То осигурява най-естественото преминаване за
зрителя от цветния, видимия живот на улицата към подземието, изпълнено с тъмнина – символично и сетивно прекрачване от света на живите към света на мъртвите.
Надежда Джакова
Куратор на изложбата
Изложба „Графичните ателиета на Миро”
в Националния музей на българското изобразително изкуство
15.05 - 15.06.2014
„Графичните ателиета на Миро” не е единствено изложба, която гостува в залите на Националния музей на българското изобразително изкуство, а отворена покана към художниците от цял свят да се включат в програмата на фондация „Пилар и Хуан Миро”. Фондацията
е създадена, за да запази спомена за Миро и за графичната му работа жив и да продължи
да популяризира изкуството на графиката. През 1981 г. Хуан Миро дарява на град Палма,
Майорка, ателиетата за графика, където работи върху своите графични серии.
„Ателиета за графика на Миро са място, което е по-живо от всякога”, казва на откриването на изложбата Елвира Гомес, директор на фондация „Пилар и Хуан Миро”. Кратко
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3-минутно видео въвежда зрителя в обстановката
на ателиета – активен център, в който автори от
цял свят гостуват, творят, срещат се, разговарят,
споделят идеи. Ателиетата до ден днешен успешно
следват волята на своя създател: да се поддържа и
развива графичното изкуство.
На всеки две години се присъжда и награда
„Пилар Жонкоза&Сотбис” за художествен проект,
свързан с медиите на тиражираното или серийно
изкуство: графика, фотография, скулптура, видео и
др. Отпускат се и няколко стипендии за участие в
курсове и семинари, организирани от фондацията.
Наградите, семинарите, резидентните програми,
изложбите са основните приоритети в работата на
фондацията и пример за добра практика как се
следва дарителската воля на художника.
Изложбата включва пет проекта, реализирани
през последните 20 години от художниците: Волф
Фощел, Уейн Кротърс, Демокрасия, Антонио Миралда и от младия творчески тандем Патрисия Гомес и
Мария Хесус Гонсалес. Освен това се показва пълният творчески процес - макет, матрица и проверка
на състоянието, на серия IX „Els Gossos“, която Хуан
Миро изработва в тези ателиета.
Проектът „El gossos” („Кучета”) включва серия
произведения – общо девет, отпечатани в различни
техники на графичното изкуство: литография, акватинта, sugar-lift. Наименованието идва от случайно
оставени следи от кучета върху художествено произведение на Миро. Изложбата проследява целия процес на графичното отпечатване: от оригиналния проект, през плочата до
крайния отпечатък.
Произведението на Волф Фощел, живописец и мултимедиен художник, е първото от серията творби, възникнали по време на резидентната програма, инициирана от фондацията.
Проектът Сараево 3 Fluxus Pianos 1995 е резултат от тревогата, която Сараево предизвиква
у Фощел като пример на бруталност от най-новата ни история. По време на своя престой в
ателиетата той създава серия офсетови литографии, представя fluxus happenings с три пиана, които трансформира чрез различни машини и предмети: триони, вериги, телевизори и др.
Антонио Миралда е мултидисциплинарен каталунски художник, който от 60-те години
насам експериментира с фотография, кино, скулптура. Участва в световноизвестни форуми
като Касел Документа в Германия, във Венецианското биенале и други престижни сцени за
съвременно изкуство. В изложбата е включено негово произведение, създадено по време
на семинар в ателиетата. „Papa stomacal après Miro” разглежда темата за храносмилането
чрез рентгенова снимка на стомаха на самия художник, наложена върху рисунката на Миро
„Pomme de terre” („Картоф”).
Изложбата включва и най-новия проект, създаден в ателиетата, на младия творчески
тандем Патрисия Гомес и Мария Хесус Гонсалес. В серия фотографии те запечатват материалния архив на бившия затвор в Майорка. Фотографската обиколка преминава през мястото, вече изоставено, носещо в себе си историята на много съдби, издраскани спомени по
стените.
Надежда Джакова
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БЪЛГАРИЯ НА КАРТА
Винаги ми е било любопитно как един чужденец, който посещава за първи път нова страна, улавя характера й и вижда нейните особености. И как би претворил тези впечатления в
изкуство?
Елвира Лантенхамер показва своята визия за България чрез карти – изчистени знаци за
определени места, които е видяла и са я впечатлили. Пребивавайки във Велико Търново по
резидентската програма за обмен между Съюза на българските художници и сдружението
на жените – художнички ГЕДОК Мюнхен, тя има възможността не просто да опознае нашата
страна, но и да живее за известно време в онази туристическа, историческа част от нея, която
така впечатлява чужденците.
Елвира прави такива карти още от 1997 година като свидетелство за местата, които е посетила, сведени до знак, който отбелязва спомена за тях. Материалът е ръчна индийска хартия,
която тя оцветява с яйчена темпера така, че да личат следите от четката. Както самата тя
казва, това е от изключително голямо значение за работата й, тъй като чрез тях най-ярко
се пресъздава емоционалното състояние. Казва също, че се вдъхновява от ранната италианска живопис, която в съчетание с опита й като реставратор формира начина й на работа
днес. Всичко това е видимо от картите по стените на галерията: Партриаршията във Велико
Търново, хълма Царевец, Рилски манастир, София, Костанцалиевата къща в Арбанаси... Те
въздействат както всяка сама за себе си, така и като едно цяло – колективен спомен за едно
приключение в една нова страна.
В основата на творчеството на германската художничка е цветът в неговата чистота и
интензивност. Той се свежда до символ, чрез който се маркират отделните места на картатакартина. Това се вижда в работата „Мечтата на Недко”, която чрез цветни петна пресъздава
картата на един разказ за мечтаното място.
Цялата експозиция звучи наистина български: белите стени на галерията в съчетание с
червените и зелени „карти” въздействат като българският флаг, който, също както тях, се
свежда до символ.
Румена Калчева

Елвира Лантенхамер - Мечтата на Недко
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Изложба „Екслибрис” на Галина Павлова
в Столична библиотека, зала „София”
Галина Павлова е художник, чийто талант я
поставя сред имената на едни от най-видните
представители на родната ни графика. Тя принадлежи към генерацията автори от времето
на демократичните промени и е от ония млади
и смели творци, които прибавиха към традициите на съвременната ни графика и илюстрация
новаторските си търсения в пластичния език
с използването на класическите и най-новите
дигитални техники. Галина работи и в областта
на карикатурата, плаката и графичния дизайн.
Това е 24-тата й самостоятелна изложба, в която
са включени над 150 екслибриса. Това са миниатюрни произведения в един жанр на графиката, твърде популярен в Европа още от средновековието, но в България до скоро считан за
граничен и еклектичен. Галина използва за екслибрисите класическите графични техники като
комбинация за цветен печат на гравюра върху
метал от офорт, акватинта, инталио и също моГалина Павлова - Клара
нотипия. Много рядко, но и много успешно тя се
обръща към новите дигитални техники в графиката. Ярките цветове, тоналното им преливане,
красиво стилизираната контурна рисунка и детайли са в стилистиката на графичния й език.
Малкият формат на изображението, т.е. на екслибриса, който има функция на етикет на
притежателя на книгата или библиотеката и осъществява връзката се него, с човека, който
има отношение към книгата, като към произведение на изкуството. В същото време екслибрисите на Галина са израз на нейните художествени мисли, представи, които тя реализира в
графичните техники. Оригиналът на графиките й съдържа автентичността на нейното духовно
постижение. Що се касае до специфичните изисквания на жанра, екслибрисите на художничката могат да се разглеждат и изолирано, извън съдържанието на книгата и на тази личност,
чиято собственост е индикирана. Но тук е видимо, че това са графики малък формат, с приложен понякога кавалетен характер – напр. серията „Танго”.
Представените в изложбата екслибриси показват една богата графична галерия, с голямо
разнообразие на идеи, на цветове и на теми. Зад това се крият и многобройните изяви на
авторката в различни международни изложби и форуми на графичното изкуство в България
и в чужбина. Разглеждайки тази галерия с миниатюри, си даваме сметка колко интелектуално
отговорно е подходила Галина към това „творение за избраници”, както наричат екслибриса,
вписвайки в по-голямата част от произведенията своето име.
Ако проследим задължителните атрибути – т.е. текстовете, които се вграждат в изображенията, отчасти можем да идентифицираме участията на художничката в различните международни изложби и конкурси като напр. библиотеката „Бодио Ломнаго”, Италия, биеналето
в Синт Никлас, Белгия, конкурсите в Гданск, Прешов, Габрово, Русе, участия, донесли международно признание и награди. Застъпените теми „За любовта”, „Виното и лозето”, „Хлябът”,
„Сънят на Икар”, „Нишката на Ариадна”, „Спорт”, „Празненства” авторката възприема като предизвикателство, за да изрази своите умения в доброто владеене на шрифт, печатни графични
техники и художествено изразен език. В други екслибриси четем имена на музиканти, лекари,
поети и личности, с които чрез екслибриса се запознаваме.
Но най-същественото за произведенията на Галина, което им придава неповторимост, е
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това, че в тях са покрити не само естетическите критерии при съвместяване на изразните средства със сюжета, вица. Най-същественото е в пластичния каламбур, направен с оня
ведрост на интелектуалния човек, който може да се усмихва над вечните човешки драми с
добротата на мъдрец. Малко ирония, малко игра на въображението, там, в преобразяването
на формата в знак-символ, в преобразяването на линиите в знаци, в думи. И тогава в малкия
формат на графичния отпечатък магията се случва и пространството се отваря, но само… за
просветени. Затова гледаме, четем, мислим и преживяваме в графичния свят на Галина, защото това е свят на въображение, умение и възхищение.
Пламена Димитрова-Рачева

Иван Кънев
Слово от откриването на изложбатa
Когато държавата блъфира своите граждани,
проблемът не е в цената на парното и тока, а
на самия живот. Пред фона на тази очевидна
трагедия застанаха хора, готови да превърнат
културата единствено в шоу. В същото време
земята ни е обрасла с бурени, сред които напълно забравихме и пътеките на светците ни,
и какво означава да обичаме и как да даваме
любов на хората...
Иван Кънев е чувствителен, понякога е болезнен, но той е много скромен човек. Научил се е
да прави картини и сякаш с всяка една показва благодарността си към страната и културата, които са му дали тази възможност. Идеална
професия, чийто престиж се заплаща. Заплаща
се най-вече с умението да оставиш след себе си
смисъл за нещата, които си направил.
Определям го като рационалист, който знае,
че онова, което е в него, не се е появило случайно. Витгенщайн казва, че когато окото срещне нещо красиво, ръката иска да го нарисува.
Светът на Кънев е по-сложен от внушенията
на думата „красиво” при първо четене. Този му
Иван Кънев - Пейзаж
свят, характерният му свят, е усоен, порутен, заглъхнал, покрит с мъх, но здраво прострян върху земята, горд със своята упоритост...
Ако не знаех, че говоря сред публика от по-сериозни хора, бих определил начинът му да
пресъздава видимото като суб-монохром...
Разглеждано като цяло, творчеството на Иван Кънев е едновременно разнообразно, но и
радикално цялостно. Когато гледаме тези и останалите му картини, виждаме ги като от един
жанр, но сякаш и не принадлежат единствено към него. В редица от тях поезията на мълчанието кара времето да се забавя. Липсата на ярка фабула не означава липса на интересна визия. Напротив, визията е дълбока, тя крие „бездна от поезия”, както има израз от Паустовски.
Призванието му на художник се съчетава с професия, която, убеден съм, нито я е желал,
нито предвиждал в началото на своя път или сред мечтите си: музейния работник, галериста...
Помня го от драматичните дни на 1989. По улиците вървяха тълпи със свещи и разнообраз-
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ни послания. Постепенно нещата се размиха, избледняха, но онази паметна неделна сутрин,
посветена на Райко Алексиев, едва ли някой от присъствалите ще забрави. СГХГ, на която
Иван Кънев бе директор тогава, изключително по негова инициатива върнаха към паметта
няколко десетки творци и явления. Щъркелов, неизвестни творби на Евгени Поптошев, Тодорка Бурова, затворническите дневници на Никола Танев... Работата е там, че много преди
тези събития художникът сякаш се е оказал зрял за думите на великия Сирак Скитник (един
също забравян художник, когото Кънев има шанса и смелостта пръв да представи през 1965
в родния град на Сирака – Сливен), а тези думи са: „Когато след време по-спокойно бъде
направена преценка на съвременното изкуство, ще стане ясно, че то е било най-непосредственият и верен изразител на трагедията, която преживява нашата култура, че то първо е
уяснило смътните съмнения и крушения на човешката душа сега.”
Ще завърша само с една молба: поколението на онези много важни и преломни 60 години
в нашата култура вече не е така представено сред нас. Пазете тези безценни хора! И да им
се поклоним, докато са живи...
Калин Николов

Колоритният свят по пътя на художника
В изложбата, наречена „По пътя”, разположена в галерия
„Сезони”, в София, художникът Калин Балев
представя съществен
етап от своето творческо развитие, в който
първите работи са от
1992 г. Голяма част от
експонираните произведения са живописни
композиции, които имат
декоративно-монументална въздейственост.
В тях авторът наслоява
естествени материали
и структури, оформени
от природата или преминали през вторична
технологична
обработка – камък, пясък,
Калив Балев - Танц в огъня (триптих)
миди, мозайка, желязо,
въжета... Интересна техника, даваща възможност за многопластова релефна изразителност,
която авторът определя условно като пясъчна живопис.
Естествено оформените камъни, използвани от артиста, му дават често пъти идеи за характерни образи, чрез които художникът пресъздава светове, наситени с мистичност, езотеричност или пък с окултна въздейственост. За някои от платната си Калин Балев е вдъхновен
от духа на горещите нестинарски традиции, от живописните нюанси на тези древни танци,
люлеещи земята ни от незапомнени времена. Внушенията за тези изобразителни персона-
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жи изпълват картинното пространство с динамични движения, обогатени с ярък колорит,
претворени с балансирана естетическа мярка, без какъвто и да било намек за реалистичен
буквализъм или илюстративност.
Завършил специалност „Графика” в Националната художествена академия в София, специализирал във Флоренция и Урбино, Италия, Калин Балев като похват тръгва към своята
пясъчна живопис от тежката техника на офорт и акватинта. Така, както преодолява съпротивата на металната графична плоча, той издрасква налепения предварително пясък върху
рисунката, изпълнена на картон, след което търси монументална въздейственост с обемни
природни структури.
В динамичните мотиви от образи и разнообразни състояния, с които са изпълнени показаните произведения, в странични наглед детайли можем да открием множество самостоятелно
въздействащи композиции. Един колоритен свят, преливащ от живот, окъпан в яркоцветна
светлина, разкриващ внезапно своите лица, притулени зад сложните композиции и релефните
наслоявания.
„По пътя няма победа и край – обосновава названието на изложбата си Калин Балев. –
Всеки ден е стремеж да бъдеш по-добър. Понякога си съвсем близо, а понякога не... Много е
хубаво да намериш собствения си стил, чрез който да изразиш видяното.”
Очевидно е, че „По пътя” е метафора за автора, която той подплатява в изкуството си с
оригиналната образност на своята пясъчна експресивност.
Всъщност изложбата разказва за личното пътуване на художника през света на изкуството. Пътуване на споделени преживявания и неуморни творчески търсения.
Йонко Бонов

Атанас и Димитър Коцеви
Атанас и Димитър Коцеви са добре познати автори, които няколко пъти показват свои творби в пространствата на 4-тия етаж на галерията на СБХ на ул.
„Шипка” 6.
Завършили „Живопис” и „Стенопис” в Художествената академия, двамата братя през годините развиват
концепциите си на базата именно на академичните
уроци. В последните години те работят най-вече в
областта на рисунката, която се явява една бърза и
непосредствена медия за изказване на авторските им
идеи. А тези идеи се концентрират около човешката
фигура и композицията, стигайки до една условност,
която понякога граничи с абстракцията.
Рисунките на Атанас Коцев са определено по-интимни и чувствителни, докато Димитър Коцев насища
своите работи със социални смисли.
Сегашната изложба на Атанас и Димитър Коцеви
представлява както диалог между двама творци, така
и степен на автономия що се отнася до личния стил.
Между тях могат да бъдат доловени редица аналогии, но истински общото се състои във вътрешната
експресия и в човешкия смисъл на непосредственото
рисуване.
Димитър Грозданов

Атанас Коцев - Рисунка

Димитър Коцев - Рисунка
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ЛАУРА ДИМИТРОВА
ОБРАЗИ И ТЕКСТ ВЪРХУ ХАРТИЯ
И тази година поредният международен „София хартиен арт фест”
се превърна в едно
от водещите събития
в културния живот на
столицата, представяйки отново разнообразни варианти на творческите експерименти
с хартия на артисти
от България, Франция,
Германия, Финландия,
Норвегия, Италия, Испания, Великобритания,
Шотландия, Швейцария,
Швеция, Словения, Полша, Турция, Гърция, Аржентина, Япония, Корея.
Повод за откриване на самостоятелната
изложба на Лаура Димитрова,
озаглавена
„Хартиени
послания”
(08.05–26.05.2014) в кафе-галерия „ФотоСинтезис” е наградата
за български автор в
5-тата международна
изложба-конкурс
за
хартиено изкуство малък формат от миналогодишното издание на
фестивала.
Известна
Лаура Димитрова. Хартиено послание
със своите трайни интереси към изкуството от хартия, нейните произведения всеки път ни очароват с онази лекота
и непринуденост в изказа, характерни за материала, от който са направени.
Лаура Димитрова е от тези колеги, винаги отворени да споделят знания и умения. Независимо дали това ще се случи пред студенти (като преподавател по декоративни изкуства и
комбинаторика в специалност „Изобразително изкуство”, ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”),
или по време на нейната презентация (13 май) в кафе-галерия „ФотоСинтезис” тя ще разкаже
в детайли за изразните средства и техниките в своето изкуство – за монотипните, но никога
еднакви отпечатъци с шаблони от хартия, за хартиената каша върху текстил, за колажите отгоре и за рисунките с туш и перо, за изписаните текстове, на които е автор, и за посланията в
тях. За разлика от онези дълги, достигащи понякога 15 метра свитъци (фризови композиции),
изпълнени на готварски ленти, в настоящата изложба форматът е класически правоъгълен –
картини от рециклирана хартия или на платно.
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„Старомодните писма върху хартия си отиват, попадат в архива или се превръщат в
произведения на изкуството...” – с тези думи авторката посочва кой е изворът на вдъхновение за нея, а именно – собствените мисли, думи, чувства и действия. Стилизираните очертания (растения, животни и жената майка), заключени в отделните шаблони ни пренасят
в епохата на праисторическите пещерни рисунки, сякаш за да ни напомни да надникнем в
собственото си минало с очите и критериите на съвременния оценител. С опростени, но
изискани линии и равни локални петна в нюанси на кафяво, сиво, охра, червено, разположени
безгрижно в пространството, тези произведения очакват нашето време и внимание, очакват да ги „прочетем”.
Изкуството на Лаура Димитрова се отличава със сполучливо съжителство на различни техники на работа с хартия и текстил. И двата материала, по-често срещани в приложните изкуства, взаимно се допълват в експресивна хармония от цвят, рисунък и текст. Нейните творби
отлично се вписват в цялостната визия на разнолики изложбени и неизложбени пространства
не само поотделно, но също и заедно с произведенията на други автори в общи художествени
проекти. Освен със самостоятелната си изложба в кафе-галерия „ФотоСинтезис”, организирана от фондация „Аматерас” в рамките на тазгодишния международен „София хартиен арт
фест”, тя взема участие и в още едно от събитията – Международната изложба конкурс за
хартиено изкуство малък формат в галерия „Арт Алея”. Представя три собственоръчно изработени книги от рециклирана хартия, илюстрирани с монотипни отпечатъци, рисунки и текст,
изпълнени с акрилни бои, туш и перо. Малки по размер, от тях струи необяснима топлина и
уют, бидейки едновременно художествени произведения и предмети с утилитарна стойност. И
макар да не можем да ги поставим в нашата библиотека при останалите книги, те не спират
да ни разказват – за красотата, за изкуството, за авторката.
А тя, със своя дългогодишен творчески опит, голям брой участия в изложби (самостоятелни
и групови), пленери и проекти у нас и в чужбина, спечелени награди от престижни конкурси
(Сите де-з-ар – Париж, 2012; Шесто биенале на малките форми в изобразителното изкуство –
Плевен, 2012; Почетен знак на областния управител на Стара Загора за дарител на Третото
балканско квадринале на живописта – Стара Загора, 2012), определено има какво да ни разкаже. Пък ние оставаме в очакване да ни направи свидетели и на следващи си нови „истории”
– да ги „прочетем”, а защо не и да ги „допишем”...
д-р изк. Румяна Александрова

Защита на дисертация на Дочка Кисьова-Гогова
„Визуалните решения в българския плакат и провокациите на времето (1944-1989)” е темата на докторската дисертация на изкуствоведа Дочка Кисьова-Гогова, чиято защита се
състоя на 20 юни 2014 година. В състава на научното жури са имената на проф. д-р
Иван Газдов (научен консултант), проф.д.изк. Чавдар Попов (председател на научното жури),
доц.д.изк. Незабравка Иванова, доц. д-р Саша Лозанова, проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев.
Дисертацията включва увод, три глави и заключение, като илюстрациите са с представителен
характер и дават информация за целия разглеждан период.
Изкуството на плаката в България, проследено в рамките на един четиридесет и пет годишен период, е предмет на тази дисертация. Макар и близък във времето до нас, разглежданият период не е специално изследван досега. Различни жанрове на плаката в България и етапи
от развитието му са проучвани, но в този контекст до днес не са разглеждани.
Основните цели и задачи на проучването се припокриват и са свързани с проследяване
възходящия път на развитие на българския плакат във време сложно и противоречиво. За
решаването на тези задачи се:
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- анализира плакатът в европейските демокрации и страните от социалистическата общност по това време и се търсят сходствата и
различията помежду им;
- проследява се развитието на плаката у
нас от 1944 г. в продължение на четиридесет
и пет години след това;
- показват се постиженията на българското
плакатно изкуство във всяко едно десетилетие от периода, които са в основата на напредъка му през годините;
- изтъкват се причините за възхода и обратите в развитието на българския плакат и се
представят движещите сили за преобразяване
на формите и визуалния език в плакатното ни
изкуство през годините 1944-1989. Очертаването им дава възможност да видим по-добре особеностите във всички направления, които в
някаква степен влияят върху визуалните решения и разкриват прогресивния път на плаката
в България.
За обобщаване приносите на дисертацията в научнотеоретична посока трябва да се каже,
че за първи път се прави изследване на плаката в България за целия период на социализма.
Ценността е и в актуалния поглед, който е насочен към развитието на визуалния език на
българския плакат от началото до края на социалистическия период в историческото развитие на България и в контекста на предизвикателствата, които тогавашното време отправя
към това изкуство. Методичните приноси са в систематичното проследяване развитието на
българския плакат и неговия визуален изказ в един неголям, но съществен отрязък от еволюционния му път. В научноприложна посока ползите са свързани с уникалността на темата,
която може да има своята приложимост при обучението на студентите както от Изящния и
Приложен факултет на Националната художествена академия в София, така и в други учебни
заведения у нас.
И.Д.
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Дискусия по повод изложбата
„Неразказаната абстракция” – 16.05.2014
/текстът е със съкръщения/
Свилен Стефанов: Аз първо искам да поздравя двамата куратори Станислав Памукчиев и
Петер Цанев, които са се нагърбили със задача, която е доста тежка. Първо, да ти дойде наум
подобно нещо в България е много интересен ход, стъпка в неизвестното и по тази причина е
наистина смело. Територията на абстракцията е много трудна, защото тя наистина е неразказана, а е неразказана може би защото се е и неслучила, независимо от тази изложба. Ако се
замислим през последните 30 или 40 години колко често сме били свидетели на изложби с абстракция, колко често сме били свидетели на появата на групи например, които да извеждат
концепции относно нея или различните й направления, то по-скоро отговорът би бил клонящ
към не, отколкото че в България се е развивала някаква абстрактна тенденция.
От една страна, тази изложба е налице и ние виждаме едно историческо развитие на художници и произведения, които са се случвали в посоката на нефигуралното. От друга страна
обаче, в художествения живот къде бяха тези работи, колко видими бяха те и каква беше
тяхната социализация, как бяха обговорени? Наистина е неразказана.
Ето защо подобни изложби са изключително ценни, те показват отклоненията от правилото
в една епоха и после случването: някъде плахо, някъде концептуално, някъде експресионистично е това, което определяме като абстракция.
Що се касае до българският авангард ключовата дума по-скоро е експресионизъм. За
абстракция е малко пресилено да се говори в този период. Българският интелектуалец като
цяло и българският художник са доста предпазливи тогава. А когато се случват десетилетията на абстракцията от края на Втората световна война до края на десетилетието на 50-те
години, това е всъщност силовото десетилетие на институционалното й съществуване. Никога
преди това, както и никога след това тя не е била на такъв пиедестал в западното изкуство.
А какво се случва в България през 50-те години? Точно обратното. Аз не бих казал, че
социалистическият реализъм не е абстракция, той е такава сам по себе си, но в онзи смисъл, в който тя се развива в обществата с либерална социална постройка. Да не говорим,
че под „формализъм” преди всичко се има предвид абстракцията, тя е крайната форма на
разбирането на тази заклеймяваща дума. Дори когато имаме привидности на абстракция, тя
всъщност не е такава със същинското й
значение, тъй като невинаги нефигуралното означава абстрактно... Тъй като тя е
преди всичко търсене на духовното измерение, в своя класически вариант не може
да се определи като комбинаторика: ляво,
дясно, цветно, червено, зелено, горе, долу,
това не е просто комбинаторна практика.
Как и в какви точно моменти на българското развитие и в какви неформални, нефигурални принципи дори след 1980 година ние можем да намерим допирни точки с
това, което по някакъв начин се е случило
в хода на мейнстрийм на абстракцията на
Запад? Аз си спомням периода, в който
страшно много художници се появиха със
свои абстрактни неща някъде между втората половина на 80-те години и първата
на 90-те. Имаше нещо като бум тогава,

41
брой

04/2014

СБХ бюлетин

и з куство, думи

Станислав Памукчиев - Нощите

което може и да не си го спомняте, защото както се появи той, така малко към средата на 90те години изтля по някакъв начин, прегазен от доминантата на концептуалната тенденция. И
дори тази поява тогава не беше много сигурно доколко е концептуално осъзната проява на
абстракция, стъпила на определени принципи на развитието на класическата западна такава.
Станислав Памукчиев: Аз имах леки опасения, че абстрактното изкуство, съдържайки в
своята природа енигматична закритост и оказвайки особено в българската действителност
комплексна съпротива, да бъде обговорено, ще ни създаде затруднение. Сега виждам, че
разговорът се опитва да навлезе по същество в проблематиката.
Става въпрос за един продукт, който се е родил в нашата координатна система в друг
времеви отрязък, в друга социокултурна ситуация. Нашето изкуство много по-късно, благодарение на духовната интуиция и любопитство в тази зона, ще роди самотните усилия на
изключителни фигури, които днес гледаме с респект и уважение.
Например в изложбата най-ранното произведение е от 1957 година на Никола Даскалов
от колекцията на Св.Русев. Бих искал да разкажа един много особен и показателен случай.
В 60-те години Стоян Сотиров е председател на Съюза на художниците, ходи по провинцията,
укрепва групите, прави новия модерен Съюз. Някъде се среща с Никола Даскалов, който му
показва свои неща. Стоян Сотиров е респектиран от това, което вижда, но след малка пауза
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го съветва: „Не ги показвай, защото не мога да те спася.”
Друг важен пример е Кирил Петров, който, в своето отшелничество в Сталийска махала
записва в тефтерче, наречено „Практика” свои сентенции, резултат на дълго самонаблюдение,
на живот в уединение и аскеза и стига до максима, до теза, която теоретиците, философите
на абстрактното изкуство формулират още в началото на века. А именно, че въпросът „какво”, изцяло се съдържа във въпроса „как”. Това е обръщане на гледната точка и се стига до
разбирането, че формата сама по себе си е сюжет, тема, съдържание, че има самодостатъчен
свой актив и може да бъде поле на самостоятелно изследване.
Естествено преносът на идеи е трансформиран, силно деформиран и някак си получава
съвсем друг вид, дори някои хора са склонни да си зададат въпроса дали въобще е имало
български абстракционизъм, което мисля, че е крайно изказване по темата. Съотнасянето
между тук и там винаги е съществувало и е дало странен резултат със своите напрежения.
Като всяка малка, локална и затворена система тя стига до свои резултати, които по странен
начин се отнасят към големия разказ. В същото време са заредени с изключителна виталност
поради балканския си произход и друга културна памет, носят в себе си нещо много по-различно и тук не трябва да изпадаме в комплексираност за това, че нещата са се случили по
някакъв интуитивен, неясен начин и с голямо закъснение. Те просто са резултат на друго
социокултурно развитие и на друга културна памет, дълбинно кодирана в племенните ни
кодове.
Никой от художниците не стига до ясна теза, до своя концептуална програма за това, което
прави, нито е имало колективни, групови платформи. Всичко е било в малки, уединени пространства, например софийски кръгове около Иван Кирков и Веса Василева, отшелничеството
на Иван Георгиев – Рембранда, опитите на Георги Баев.
Петер Цанев: Важен въпрос е доколко са историографски претенциите на тази изложба,
тоест това ли е българската абстракция, това ли са нейните параметри за тези шест десетилетия?
Абстрактното и абстракцията са нещо, което наистина дефинира модерното изкуство, но
също така са и нещо, което в момента е в много сериозен етап на теоретично преразглеждане. Това започна още в средата на 90-те години, тогава се появиха втора или трета вълна
изследвания върху произхода на абстрактното, на неговите корени. Концептуалната абстракция през 90-те години, или по-точно абстракцията в българското пространство съвпада с
преоткриването на големия ресурс и пренасочването към концептуалните стратегии в изкуството. В този смисъл е много интересно българската концептуална абстракция с какви
акценти е, защото самата „концептуална абстракция” като термин възниква 1991 г. по време
на една изложба в Ню Йорк. Но тя е много по-различна от това, което ние тук можем да
припознаем като такава.
Когато започнахме да правим тази изложба с проф. Станислав Памукчиев решихме наистина да заложим в концепцията да присъстват като инструментариум тези шест категории
(признавам, че те са наши тези категории), които са в диалог с определени автори и през
последните няколко години коментират и пренареждат генезиса, произхода на абстрактното,
а аз бих казал до голяма степен класическото, родословно дърво на абстракцията.
И накрая за да завърша, съм си подчертал тук, в това тефтерче, една мисъл на Кирил
Петров, че обичайно състояние в изкуството е колкото художници, толкова и индивидуалности, тоест идеята за изкуството като един краен индивидуализъм, което е заложено според
мен в абстрактното като категория, освен универсалното и абсолютната дефиниция за изкуство, за художник.
Димитър Грозданов: За мен е по-интересна съвременната, актуална проблематика, която
тази изложба поставя, примерно къде граничат абстракция и инсталация, концептуално изкуство и т.н.? Всички тези въпроси се задават от изложбата, не в латентен, а в много динамичен
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вид и те биха ни помогнали да разсъждаваме.
Има един много странен парадокс в генезиса на българската абстракция, който е свързан
пак с „Кресчендо” и Кирил Кръстев, с трите или четири негови манифеста, публикувани 1922
година. Тогава в контактите с футуризма и дадаизма той ги кръщава ту футуристични, ту дадаистични. Те се явяват някаква теоретична обосновка на абстрактното изкуство, независимо
от тези негови генеалогични връзки с авангарда по това време.
Относно зараждането на абстракцията, тя възниква много по-рано от въпросната композиция „7” на Кандински или от неговия знаменит акварел, който се публикува винаги като първата абстракция. Всъщност тя се заражда още през 19 век и може да се каже, че с раждането
на модернизма, едва ли не от средата на 19 век, започват такива тенденции.
Аз виждам най-голямото достойнство на тази изложба в това, че тя ни разкрива един
възглед върху абстракцията, едно поглеждане назад към историята, която при нас е много
по-дълбока. Достатъчно е само да привлечем като примери един Сирак Скитник и т.н., който
между другото е контактувал с Чавдар Мутафов и Кирил Кръстев на тези теми, доста десетилетия по-рано.
В известен смисъл българският абстракционизъм е много по-богат и по принцип може да
се говори за такова явление, не само че би могло, но и трябва. Странното е, парадоксалното
е, че се говори чак сега толкова сериозно. Теоретизирало се е, писало се е, в различни глави
влиза като намеци и т.н., но тази изложба би трябвало да ни покаже, че българският абстракционизъм е съществувал, съществува и най-вече има свои специфики.
Свилен Стефанов: Що се отнася до интерпретациите в българското изкуство, и преди Втората световна война, и след това могат да се правят много уговорки... Не може в един и същи
момент да говорим за Дада, футуризъм и в същото време за абстрактно изкуство. В известен
смисъл е малко пожелателно това извеждане, малко на индуктивен принцип, но би могло,
това е възможен ход.
Красимир Илиев: Здравейте! Първо, приветствие към кураторите и организаторите на изложбата, наистина, по-добре късно, отколкото никога. Има какво да се допълва към тази
много добра първоначална първа крачка, дано да продължи по някакъв начин и под някаква форма.
За мен първите абстрактни картини, които имаме ние като факти, са правени или 20-те или
30-те години от Сирак Скитник.
Много сериозна тенденция има, тъй като, както знаем, тук имаше цензура, но в приложните
изкуства тя беше съвършено различна, тоест там имаше една много по-мека нейна форма.
Непременно трябва да говорим за това, че в приложните изкуства имаше дори една цяла
школа, тази на Марин Върбанов, която създаде течение да се правят не масови картини, а
пластики от текстил, които бяха чиста абстракция.
По-възрастните си спомнят вероятно, че имаше една изложба без жури, която ние очаквахме с нетърпение – какво ще покажат художниците, когато няма жури. И се оказва, че тя
се получи, по моя гледна точка, много посредствена, защото тогава художниците явно не
можеха да извадят от своите ателиета нещо, което се прави встрани, дори някакви опити. Но
тогава ситуацията в изложбата за повечето мои познати, с които коментирахме, също художници, беше точно една работа на Марин, която беше скулптура от метал и въже – чиста форма
на абстракция по темата, по която говорим сега.
Кирил Василев: Кураторите са се опитали да съчетаят очевидно два подхода – единия
историографски, а другия организаторски и може би вече, що се касае до историографския
подход, беше поставен въпрос кои са най-ранните творби в абстрактното българско изкуство? И аз съм съгласен, че трябва да се върнем много по-назад. Най-ранните творби, които
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аз познавам, са няколко акварела на Бистра Винарова.
Следващият въпрос, що се касае до този историографски подход, е има ли важни имена,
които липсват тук? Мисля, че могат да се посочат някои, например в сферата на скулптурата
– Галин Малакчиев липсва, той има няколко действително абстрактни неща.
Що се касае до типологията, сериозен проблем са тези категории, които кураторите са се
опитали да изведат и които изискват отделни дискусии. Изключително важно е да не ги възприемаме, аз се надявам, че кураторите нямат претенция така да се каже с етикети отново
да мебелираме абстрактното изкуство в България, а да ги възприемаме като прагматични
ориентири в полето, което ни интересува.
На следващо място бих казал, че действително тази изложба настоява за едно пренаписване на канона на българското изкуство през ХХ век, особено втората половина на този век.
Това, което на мен ми липсва в нея, е действително контекстът. Ако вие не сте много добре
запознат с историческия и културен контекст
и влезете в изложбата, ще добиете грешно
впечатление за един поток от работи, за една
мощна традиция, която се създала.
Не на последно място, интересен е този момент, че по време на комунистическия период
абстрактният тип изкуство е затворен заради
идеологическия натиск. След 1989 година то
отново е затворено в подземието заради друг
тип идеологически натиск, който идва вече
самоналожен свободно от хората, които са активни и които смятат, че в момента, така да се
каже, е дошло времето на концептуализма, че
в изкуството има следване на някакви ясно
обособени стилови, концептуални, теоретически и т.н. модели и ето сега е дошло времето
на концептуалните работи и няма какво да
се занимаваме с абстракцията. В този смисъл
това е репресирано изкуство в кавички, разбира се, за някои от периодите и това е особено интересен проблем в България.
Свилен Стефанов: Точно така, то е исторически прескочено изкуство, в известен смисъл.
Аз продължавам да бъда все пак малко
по-рестриктивен и ще ви кажа защо. Що се
отнася до първата половина на ХХ век, имайте
предвид, че не всичко, което прилича на абСвилен Блажев - 5-II
стракция е абстракция. Когато говорим например за Сирак Скитник и когато го свързваме с идването на Маринети, това е точно така. Имайте предвид обаче, че самият футуризъм не развива и не предполага абстракция, тъй като
той за съжаление е социално ориентирана тенденция и точно затова е ултраавангардна, тъй
като цели създаването на нова природа човек. Тук става въпрос за определен тип социално
инженерство, което изключва абстракцията. И това, което прилича на абстракция, чисто формално не бива да се подвежда като такава. Аз нямам нищо против широките интерпретации,
това така го пускам като възможен ориентир.
И второто нещо, това е не само при Сирак Скитник – там където говорим за експресионизъм, футуризъм и въобще за неща, които са близки и по някакъв начин се родеят с абстрактното, имайте предвид, че все пак то е претенция за отиване в друг свят, за света на идеите, за
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духовното все пак. Докато при футуризма имаме нещо различно. Даже тези работи на Сирак
Скитник повече приличат на лъчизма в Русия и на футуризма, отколкото аз бих ги оприличил към абстракцията. Също така за втората половина на ХХ век в България бих казал, че
много неща, които приличат на абстракция, те не са. Защото не всичко, което е нефигурално,
е абстрактно по простата причина, че в декоративно-приложните изкуства декоративността
е свързана с използването на нефигуралност, с цветови, формални акценти, с търсене на
пластика и нейното извеждане... Но това все още не е абстракция по простата причина, че тя
е друг вид интелектуален продукт, тя не е формално пластична и като цяло, пак казвам, не е
комбинаторен проблем. Тя не стопля средата, абстракцията по-скоро я изстудява, тя е в едни
други измерения и други височини, в които е хладно и студено. Тя е интелектуален и духовен
продукт, а не е декоративно-приложен проблем.
Петер Цанев: Тези категории нямат
типологичната претенция да вкарат
в тях определени творби или творци.
По-скоро сме ги приложили като една
мрежа, възел от проблеми, който преминава през възможността за един полесен прочит на абстракцията. Тоест в
тази изложба съществуват неща, които
лесно могат да бъдат приложени към
информел или някакво друго движение
или направление, без обаче да бъде
подценен абстрактният им характер.
И аз когато казах, че става едно преразглеждане 90-те години на абстрактното, то е не толкова за разширяване
границите му, а по-скоро момент, в който се търси генезиса само от едно място на този вид явление. Затова един от
термините, който се наложи напоследък,
е „противоречива абстракция”.
Сега има бум на абстракцията не само
като изследване, като изложби, като
честване, а като реална практика. Тя
Йордан Парушев - Женева 2
се завърна на международната сцена и
като чиста форма, и като противоречива, мръсна и всякаква друга абстракция, концептуална,
но тя се завърна и това е любопитно явление.
Димитър Грозданов: Маринети е много добра метафора за българското изкуство и за движението на тенденциите от там насам. Вие знаете, той идва тук в България с Богати, колата
му се разваля, той влиза в тази кръчма на Царя, напива се и продължава на магаре. Горедолу нещо такова се получава и в българското изкуство. Има някакви идеи, примерно феноменологията, екзистенциализмът са познати от началото на века много добре и се дискутира
върху тях. А те всъщност са онези тенденции във философията, които кореспондират по някакъв начин с абстракцията. И въпреки това тя не битува масово у нас. Всъщност животът на
информела в България е много специфичен и има много причини за това. Едната от тях е, че
абстракцията, която идва тук безспорно късно и става наше битие малко по-късно, трябва по
някакъв начин да бъде активизирана и това става именно чрез насищане на картината със
структури, с фактури и т.н. и типичен пример са Станислав Памукчиев и Свилен Блажев. Това е
нашият така да се каже принос към абстракцията и нашето родство с информела в Каталуния,
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който идва в края на 40-те, 50-те години. Фактически парадоксите на комуникацията и кореспонденцията със света, колкото са интересни за Европа, толкова са по-интересни и странни
за нас. Тук обикновено някаква бледа искра прераства в много бурен огън. Докато големите
процеси преминават и остават, и по някакъв начин тлеят, но това не означава, че тлеещите
явления и бурните явления не са равностойни и не трябва да бъдат такива за нашия интерес.
Така че тази изложба за мен точно това ни показва, представяйки пред нас някакви неща,
които са явно процес, и други, които са инцидент, да разсъждаваме върху това защо едните
са, а другите не са и по някакъв начин да ги поставим в равностойно положение.
Кирил Василев: Съгласен съм, голям проблем е да се отделят авторите, при които действително това са изблици, и хора, които осъзнато работят в тази посока. Очевидно сред всички
художници тук не са много тези, при които наистина абстрактното изкуство е осъзната тенденция, независимо дали е понятизирана.
После това, което Свилен Стефанов
каза, е много важно – да се разбере
дали това, което прилича на абстракция,
е абстракция и ние не можем да отговорим на този въпрос поради простата
причина, че не сме изследвали имаме
ли текстове, записки, свидетелства за
отношението на тези художници към
собствените им работи, за достъпа им до
текстове, теоретични текстове, до определен тип образци, репродукции и т.н.
За мен лично също така е голям проблем говоренето за „българска абстракция” тоест използването на националността като прилагателно, което слагаме. Много по-уместно е да се говори за
абстрактното изкуство в България и да
търсим негови специфики, да не изпадаме в дилемата на „Родно изкуство”.
Свилен Стефанов: Имай предвид, че
това също е малко паразитна теза, че
Петър Дочев - Кръг
няма българско изкуство, а има български художници, художници от България.
Николай Петков: Това, което най-много липсва на абстрактното изкуство в България, е
един сериозен теоретичен и критичен разговор за него. Аз трудно мога да изброя на пръстите на двете си ръце по-сериозни текстове за абстрактното изкуство, излезли само от 90-те
години насам.
За предишния период между 1945 и 1989 година бих припомнил, защото тук има млади
колеги, които едва ли са наясно с това до каква степен е било заплаха това нещо: проблемът
е бил не да работиш, ти в ателието си можеш да рисуваш и да правиш донякъде каквото си
искаш, но да се осмелиш да предложиш абстрактна работа на изложба... Аз си спомням едно
интервю на академик Дечко Узунов от средата на 80-те години, взето от Бисера Йосифова и
публикувано в началото на 90-те след неговата кончина. По повод нейна реплика във връзка
с Добруджанския му цикъл, където има откровено абстрактни неща от нивото на лиричната
абстракция на Морис Есте, той казва: „За абстракция не искам да говоря, защото абстракцията е опасна”. Значи може да си помислите това, което се е случило втората половина на 40-те
и 50-те години какъв отпечатък е наложило на художниците, за да не смеят дори тогава, през
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80-те години, когато в изложбите можеха да се видят откровено абстрактни неща със или без
алиби. Ето защо проблемът с рецепцията, възприемането, говоренето за абстрактното изкуство в България не е само от комунистическия режим. Защото ако беше само това, с неговото
падане нямаше да има проблем, а той се появява отново 1994 – 1995 година.
На Запад актуално е концептуалното изкуство, което се е породило в известна степен като
реакция от увенчаната, превърната в луксозна стока от дилърите и кураторите абстрактна
живопис. И да речем, до известна степен това е белег на провинциализъм, че ние трябва да
следим какво е актуално в момента, за да го правим него. Актуално е това, което художникът
избере да прави и чувства вътрешна необходимост. Лошото е, че тогава излязлото свободно
на показ абстрактно изкуство не успя да получи широка рецепция, критическо отразяване,
спор, не се спореше, това не е актуално, това е отминало.
Абстрактното изкуство се развива общо взето около три оси, три фокуса, три проблемни
зони през всичкия този повече от век развитие. Единият е най-грубо да го наречем свободата. Другият проблем е центърът или фокус, около който най-общо могат да се обобщят
нещата, задълбоченото от усилие занимание с метафизиката. И третият е ангажиментът към
представянето на някакъв вид социална утопия, инженерство, да речем в марксистки или
немарксистки вариант.
Това, което ми прави впечатление в развитието на работата с абстрактно изкуство в България, е, че тя протича в изолация. И то не само по времето, когато е дамгосана от комунистическия режим. Мисълта ми е следната, че тук не се формират групи, за разлика, да речем,
от една Франция. Американските абстрактни експресионисти също работят във вид група,
макар и неформално, те имат един гуру, има взаимодействие, докато тук хората, които са се
занимавали с абстрактно изкуство и по времето, когато това е било в някаква степен застрашаващо и опасно за кариерата им, и във времето, когато това вече не е така, някак си трудно
общуват, формират групи, но по принцип в България това трудно се случва.
Според мен абстрактното изкуство, абстракцията не е „изъм”, не може да се говори за абстракционизъм. Тоест може и е говорено, но тази дума се използва от хора, които са имали
враждебно отношение към абстрактното изкуство. […] Според мен от началото на своята поява досега това продължава да е така и затова е толкова разнообразно. То е жанр, така, както
е жанр портретът, така както е жанр пейзажът, всички те възникват в исторически конкретен
момент, но в тях могат да се прилагат различни подходи, различни методи, които да са плод
на различни художествени възгледи. Това обяснява разнообразието, което е толкова смущаващо за някои хора в абстрактното изкуство. Разбира се, то е правено от хора с различни
художествени възгледи, някои от които са дори враждебни помежду си, но продължава да
е абстрактно изкуство. И според мен точният начин да се определи абстракцията е наистина
чрез това как изглежда, а възгледите ще ги обсъждаме и ще спорим за тях...
Димитър Грозданов: Всъщност много фигуративни работи, обърнати обратно изглеждат
абстрактни. Примерно Вера Недкова, Вера Лукова, Иван Ненов не беше споменат там, защото
той също е от тези, които отиват към абстрактни решения. Вера Недкова е издържала повече
от Вера Лукова, Иван Ненов най-малко е издържал в тази компания като мъж и е преминал
пак към някаква по-комуникативна с официалният вкус форма. На Тодор Панайотов например последните работи бяха чиста абстракция.
Красимир Илиев: Не бива да взимаме думата абстракционизъм и да я канонизираме, като
се мъчим да намерим крайната чистота и да кажем този е по-чистият абстракционист, а този
леко се е поизцапал.
Има за мен двама такива българи, които трябва да се споменат, единият е Петър Дочев,
който се разви пред очите ни, другият е Иван Георгиев - Рембранда, който се разви напълно скрито от очите на всички, но това са двете фигури, които съвсем бавно, неповлияно от
някого отвън, буквално вътре в себе си съзряха и отидоха към своите последни произве-
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дения. И за единия, и за другия може да се каже, че са еталони по темата, за която ние сме
се събрали да говорим днес. И когато става дума за приложното изкуство и за школата на
Марин Върбанов, за съжаление малко хора го познават, това е за мен третият по ред, който
съвършено последователно отива към едни фигури в пространството, които поне аз не знам
да е нарекъл някакси.
Димитър Грозданов: Ако 70-те години беше обявена една изложба ОХИ „Абстракция” сега
щяхме да имаме един много голям контекст. При нас, особено в последно време, ако хората
се групират, те се групират не по повод концепция, програма, манифест, а се групират по
някакви конюктурни причини. Това според мен е най-голямата болка и това е, което ми се
струва най-страшното, което става в момента.
Генади Гатев: XIX и началото на XX век възникналото развитие е по-скоро обособено научнофилософски, след това абстракцията, специално в българското изкуство в 80-те години
по-скоро има едно връщане към нея на базата на един етично-морален кодекс, опит да се
избяга от говоренето, от откровения разказ на поетическото говорене, от реториката на ОХИтата. След това съвсем логично абстракцията се генеализира от концептуализма, защото това
беше вече един друг вид поетическо говорене с една определена политическа коректност,
така че аз не бих казал, че има някакво групиране, по-скоро това е един нормален процес,
който протече и все още в момента това новото говорене е политическото говорене, политическата ангажираност в света и е още много силна, така че причината абстракцията да стои
малко по-встрани и все още да робува и да е изместена от концептуалното изкуство. Както
и винаги преди това е било много трудно да се прикачи политическо послание към абстрактната живопис. Но в един позитивен смисъл това означава и че с нея е трудно да се злоупотреби. Тоест вие можете да сложите един етикет, но той ще падне, а картината, абстрактната
живопис ще остане. Така че това е и един възможен вариант за съпротива, защото е трудно
да бъде злоупотребявано с нея.
Свилен Стефанов: Има такива изследователи върху социалистическия реализъм, които
твърдят, че той е точно толкова абстрактен, колкото черният квадрат на Малевич, това е
Борис Гройс, нали... Точно поради особената структура, която е абстрактна.
Галина Декова: Това повдига въпроса за контекста, всъщност тук имаме неразказани
контексти, те са различни, има творби, които изобщо не са част от българския контекст. Има
такива, които са правени специално за изложбата, също това е неразказана част от нея.
Станислав Памукчиев: Да, включиха се неща, които наистина не са правени в България,
случаят с Борис Елисеев може би имаш предвид. Той действително бидейки, живеейки и
борейки се за съществуване там, по това време в 60-те години вилнее абстрактният експресионизъм. По някакъв начин той прихваща от всичкото това нещо, но много странно, че
в неговото съзнание се получава една смес и ивичестата, минималистична, американска абстракция се превръща в чергата на мама. Което е знаково за това как въобще българското
изкуство асимилира идеите от високия текст на абстрактното и ги приобщава към едни наши
културни пластове.
Галина Декова: Голяма част от нещата, които той показва 1977 година, са етикетирани като
макети, модели за хартия, за текстил, а те биват и така възприети всъщност. Публиката казва
за тях, че са показани тапети.
Свилен Стефанов: Това е неслучайно обвинение към абстрактната живопис, че прилича на
тапет. Между другото основателно, аз съм привърженик на подобна теза...
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Станислав Памукчиев: Между другото точно поради това селекцията, за да се концентрира
и да посочи своите граници, реши да не пусне тази линия на абстрактни идеи, които минават
през приложното изкуство и се връщат пак там. Останахме в полето на картината и скулптурата и някои смесени форми. През текстила по времето на социализма се случиха първите
опити, тези абстрактни инсталации. Но това беше масово, защото там беше по-безобидно,
по-ненаказуемо, със защитата, че това е приложно, идва и от монументалното, заради това и
учихме стенопис.
Свилен Стефанов: Аз ще завърша с едно обобщение: имаше, така да се каже, две тълкувания на абстракцията. Ортега-и-Гасет казваше, че абстракцията е постъпателна дехуманизация в изкуството и губене на човешкото съдържание. А Майер Шапиро по-късно казваше, че
абстрактната живопис е най-хуманната форма на живопис, тъй като тя, за разлика от други
периоди в изкуството, е единствено обърната към човека, към неговото съзнание, подсъзнание, към неговата душевност. В този смисъл дали ще приемем тезата на Ортега-и-Гасет, или
можем да отидем към тезата за най-хуманното от всички изкуства, защото то е обърнато към
всеки човек, за разлика от останалите форми за изкуство, които са по-наративни от абстракцията и вероятно най-голямото й качество е, че не е наратив в класическия смисъл на думата.

Кирил Петров - Пространственост
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На 27 март в галерия „Импресия” се състоя
изложбата „Великден” на Атанас Шаренков
и Венера Константинова. Изложбата беше
по случай 70-годишнината от рождението на
Атанас Шаренков.
На 4 юни се откри изложбата „Истанбулски импресии” в галерия „Европа”. Изложбата беше организирана от Венера Константинова – секретар на секция „Монументални
изкуства” към СБХ. Участваха 20 автори с 55
творби. Изложбата е изява на секцията, но
участват и автори от секция „Живопис”. Изложбата беше спонсорирана от Турския културен център към Турското посолство и на
откриването присъства турският посланник
в България г-н Сюлейман Гьокче, съветникът
по културата към Турското посолство г-н
Джемал Текканат и Ивана Пасева – главен
експерт „Галерии и музеи” към Столична община, която прочете поздравителен адрес от
кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.
Специален гост на изложбата беше големият
турски писател Ахмед Юмит, който пристигна
на 3 юни по случай излизането на книгата му
„Дервишката порта” на издателство „Сиела”
и произнесе приветствено слово. Накрая големият цигулар проф. Ангел Станков изсвири
две произведения от Панчо Владигеров и от
турски автор. Слово произнесе и посланикът на Република Турция Сюлейман Гьокче.
Изложбата беше открита от проф. Чавдар
Попов и предизвика изключителен интерес
сред софийската публика.
Иван Поповски откри своя ретроспективна изложба в пловдивската галерия „Ромфея”. 89-годишният художник представи последните си живописни творби от 16 юни до
10 юли.
На 24 юни в арт залата на радио „Варна”
Маргарита Денева откри двадесетата си самостоятелна изложба под наслов „Децата,
децата”. Тя беше представена от директора
на радио „Варна” поетесата Елица Виденова.
Регионална художествена изложба

„Земята на Ботев” - Враца 2014, с участието на представителствата на СБХ във Враца,
Видин, Монтана и Лом беше открита на 27
май 2014 г. в рамките на културните празници „Ботеви дни 2014”.
Жури в състав: Кирил Апостолов, Иван
Чолаков – представители на СБХ и Милен
Василев – СБХ Враца селекционира представените 102 творби от 43 автори и прие
86 творби – живопис, скулптура, графика,
приложно изкуство и фотография. Присъдиха се следните награди: живопис – проф.
Стефан Алтъков, за творбата „Пясък и пяна”
и Кристина Василева за млад автор; скулптура – Цено Ценов за цялостно представяне;
графика – Росен Спасов за „Балканът” и фотография – Люба Филипова.
Експозицията беше представена изчерпателно от изкуствоведа Ирина Аврамова и открита от кмета на град Враца инж. Николай
Иванов.
На 22 май 2014 година в изложбени зали
„Рафаел Михайлов”, Велико Търново се откри юбилейната ХХ Национална традиционна изложба на художниците – педагози
„Велико Търново 2014”, на която присъстваха над 260 гости. Организатори на събитието са Министерство на образованието и
науката, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново, Съюз на българските художници, Община Велико Търново и Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий”.
Официални гости на събитието бяха г-жа
Мукаддес Налбант – заместник-министър на
образованието и науката, г-н Стефан Стефанов – заместник-областен управител на
Велико Търново, г-жа Розалия Личева – началник на РИО-Велико Търново, г-жа Галя
Георгиева – главен експерт по изобразително изкуство в МОН и доц. Борис Желев
– декан на Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В
експозицията са включени 236 творби на 123
автори от 21 населени места. Професор Радослав Радев представи творчески портрет

51
брой

04/2014

СБХ бюлетин

х р оника
на юбилейната изложба в рамките на седем
минути, следвайки линията на импресионизма: „Чакам седем минути и променям света”.
Наградите, регламентирани в статута
на изложбата, бяха определени от жури с
председател Стоил Мирчев – член на Управителния съвет на СБХ. Наградата на Съюза
на българските художници бе присъдена на
Георги Пасев от Русе; наградата на Министерството на образованието и науката на
Милен Джановски – Велико Търново; наградата на община Велико Търново на Симеон
Панайотов – София и наградата на Регионален инспекторат по образованието – Велико
Търново на Илия Банков – Горна Оряховица.
Стоил Мирчев откри своя самостоятелна
изложба – живопис в столичната галерия
„Аросита” от 3 до 12 юни 2014 г.

Стоил Мирчев

На 17 юни Валентин Дончевски откри
изложба живопис в Български културен институт „Дом Витгенщайн” – Виена. Слово при
откриването произнесе проф. Румяна Конева
– директор на института, а авторът поздрави
присъстващите чуждестранни и български
приятели на изкуството с рецитал от свои
авторски песни, акомпанирайки си с китара.

С подкрепата на община Дупница и във
връзка с кандидатурата на София и Югозападна България за Европейска столица на
културата на 23 май в залите на Историческия музей в град Дупница беше открита
дванадесетата изложба на съвременни
форми „Идентичности”. В 76 творби художниците от този проект реализират креативните си идеи, вдъхновявани от социалните
конфликти и човешките взаимоотношения.
Визуалният им език разкрива менталната
природа на съвременното изкуство в концептуални послания и практики от материални до ефимерни носители – живописни
интерпретации или нетрадиционна работа
върху платното, монтажни техники, колажи,
асамблажи с банални и иронични предмети, конструкции от индустриални продукти,
скулптурни обекти, инсталации, дигитализирани фотографии, видеозаписи от акции и
пърформанси.
В изложбата участват: Ангел Ангелов, Горан Ангелов, Кирил Апостолов, Калин Балев,
Явор Виделов, Любен Генов, Георги Георгиев,
Румен Георгиев, Димитър Грозданов, Петър
Даскалов, Орлин Дворянов, Лиляна Дворянова, Злати Димов, Георги Донов, Мария
Евтимова, Асен Евтимов, Ангел Илчев, Радка
Йорданова, Илиян Лалев, Калина Миланова,
Симеон Панайотов, Геновева Рогова, Андрей
Севдин, Сашо Стоицов, Свилен Стефанов, Цветан Стоянов, Николай Табаков, Цветан Ценков, Христо Шапкаров, Цветанка Христова.
Свилен Стефанов откри изложбата, която
продължи до края на юни.

Изложба „Идентичности”
Валентин Дончевски – от откриването
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хроника
На 23 юни на първия и втория етаж в галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 се откри традиционната годишна изложба на дипломираните бакалаври от всички специалности
на Националната художествена академия
– випуск 2013/2014 година. Дипломантите
представиха пред публика творбите и проектите си, които показват придобити умения,
резултати от обучението им, нетрадиционни
и иновационни подходи и методи.
За поредна година в деня на откриването
бяха връчени и наградите от конкурса, обявен от Националната художествена академия и Societe Generale Експресбанк. Наградите се присъждат за постижения в областта
на изкуството и дизайна.
Ивайло Мирчев показа изложба в художествената галерия „Владимир Димитров
– Майстора” в Кюстендил на 7 юни. Експозицията е озаглавена „Конферанс /Упражнения по рисуване и водни техники/” и беше
подредена в незавършената част на галерията. „Аз поемам всички рискове, защото тук
тече. В края на краищата картините са мои
и нека да бъдат курбан на безотговорността. Тази галерия трябва да бъде завършена.
Това е моето послание”, каза при откриването авторът. Произведенията, изпълнени в
техниката на акварела, температа и акрилните бои са направени в период от 30 години, но се показват за първи път.

Ивайло Мирчев

Камен Райчев показа последните си
произведения пред софийската публика.
Любителите на изкуството имаха рядката
възможност да се насладят на творбите на
този автор, който рядко прави изложби у
нас поради сложността на техниката, която

използва. Бяха изложени характерните за
него пластики от кожа – материал, към който твърде малко художници се осмеляват да
посегнат. Използвайки този труден за работа материал като основно изразно средство,
той създава истински пластики и релефи,
дори пана, които въздействат повече като
картини или скулптури, отколкото като произведения на приложното изкуство.

Камен Райчев - Масури

Любен Генов представи своя изложба
„Импровизации” в галерията „Владимир Димитров – Майстора” в Кюстендил от 13 юни
до края на юли. „Живописта на Любен Генов
не е провокация, не е и предизвикателство.
Тя не се стреми да изненадва, нито да шокира с преднамерена показност. Тя е хармонично движение, цветно преливане, игра на
светлина и звуци, игра със сетивата...” – казва за него Поли Манева.

Любен Генов - Пейзаж

Костадинка Паскалева дари на библиотеката на СБХ екземпляр от книгата си „В началото бе словото” – сборник статии и студии
/1967 – 2011/.
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Съвместна изложба представиха скулпторът Милан Андреев и художничката Ирина Угринова в столичната галерия „Райко
Алексиев” от 10 до 26 юни. Вдъхновявайки
се от големите мащаби, характерни за творчеството и на двамата автори, Милан и Ирина показаха последните си творби в един
проект, който впечатляват с единство и цялостно въздействие.

Милан Андреев

Ирина Угринова - Тайнство

Изложба „Гранични пейзажи” на Мими
Добрева беше представена в галерия-книжарница „София прес” от 26 юни до 14 юли.
Граничните пейзажи на Мими Добрева са артистична метафора на област, която авторката проучва от доста време. Година след година нейните все по-дълбоки попадения в областта на пейзажа ни правеха свидетели на
следващите й артистични находки. Настоящата експозиция, макар и обявена за гранична,
не значи, че е стигнала до края или е изчерпала темата. Напротив, творбите, правени
през последните две години, са още по-силни и живи състояния на неуморната и ведра
способност на автор, съчетаващ по уникален
начин професионализъм и интуиция.

На 17 юни в РКИЦ - София бе открита
изложба - живопис и графика, посветена
на 95-годишнината на художника Сергей
Петров е инициирана от г-н Алексей Григоров. В нея взеха участие художниците Анна
Цоловска, Бисера Вълева, Богомил Благоев, Васил Вълев, Величко Коларски, Владо
Йосифов, Георги Кьосев, Десислава Денева,
Драган Немцов, Иван Кънев, Каля Зографова, Мариела Маламат, Николай Миланов, Петър Бърчев, Петър Маламат, Петър Милев,
Симеон Кръстев, Симеон Панайотов, Снежина Бисерова, Стефан Чурчурлиев, Стоян Домусчиев, Цветан Тимотеев.
От 12 до 30 юни столичната галерия „Арте”
по традиция показва последните творби на
Десислава Минчева и Калина Тасева. Темите са различни – от драматичните пейзажи
на Калина Тасева до емблематичните балерини на Десислава Минчева, но прецизността
и майсторството са познатите – от мекотата
на пастела до силата на маслената техника.
Обединяващи са подходът и вътрешният
заряд на творбите, създадени от две жени,
отдадени изцяло на магията на изкуството,
майка и дъщеря, две поколения автори със
собствен почерк и мощно присъствие на съвременната художествена сцена.

Д. Минчева

Мими Добрева - Пейзаж
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Калина Тасева

Фондация „Йордан Парушев” обяви наградените автори от националния конкурс
„Хартията в съвременното изкуство” 2014.
Миглена Йончева-Николова от София бе отличена с първо място в конкурса. Тя получи диплом и статуетка, реплика на знакова
творба на художника Йордан Парушев. Второ място спечели концептуалната творба
„Докосване” на Стефан Димитров от Бургас,
а трето – инсталацията „Под повърхността”
на Наньо Бакалов от Ловеч. Допълнително

отличени автори от журито са Искра Иванова, Цветелин Илчев, Димитър Дачев, Зоран Мише, Калина Мавродиева. В конкурса
участват 309 автори от 16 града в страната,
както и художници от Чикаго, Париж, Мадрид
и Лондон. С номинираните от тях 48 творби е
подредена изложба в зала „Сирак Скитник” в
Сливен. Представени са инсталации, живопис,
графика, скулптура, фотография, видео, концептуални творби, опарт, колажи и смесена
техника. Номинираните творби ще бъдат показани и на изложби в София (от 6 до 28
август в галерия „Райко Алексиев”), Велико
Търново и Париж.
„Уроците” е последната изложба на Светлин Русев – живопис и рисунки, открита в
галерия „Индустриална” на 14 юни. За нея
той споделя: „Някога като млад и амбициозен професор имах намерение – учебните
задачи, с които зарибявах студентите за
„високото изкуство”, да развия като самостоятелна система в изложба. Както обикновено става – отлагането от днес за утре
завършва в повечето случаи с пропускането
на това утре.”

Св. Русев - Учебна задача

На 12 юли 2014 г. журито в състав Андрей
Даниел – председател и членове – Иван Русев, Димитър Чолаков, Марин Добрев, Димо
Колибаров, Иван Бахчеванов, Георги Динев,
Огнян Петков и Митко Иванов определи
следните автори за награди от Национална изложба „Приятели на морето” - 2014:
наградата на Община Бургас за живопис
се връчи на Долорес Дилова за скулптура
на Гълъбин Христов и за графика на Васил

Колев – Василио. Наградата на СБХ за млад
художник получи Николай Ангелов – Гари;
наградата на стойност 2500 лв. се връчва на
Йордан Ангелов; наградата на Гранд хотел
„Поморие” – Румен Панайотов и наградата
на галерия „Алфа арт” на Дора Славова.
На 26 юни в изложбената зала на библиотека „Петър Стъпов”, гр. Търговище, беше
открита съвместна изложба – живопис на
Бисера Вълева и Васил Вълев. Куратор на
изложбата е г-жа Богомила Атанасова, краевед в библиотека „Петър Стъпов”. (репродукции)

От изложбата

След големия успех във Варна по време
на Contempo - международния фестивал
за съвременно изкуство, на 16 юли 2014 в
София се откри изложба – скулптура и инсталации на Паоло Вивиан, озаглавена
„HORTUS MEMORIAE”. Изложбата обединява
28 творби, създадени през последните години, като идеята на проекта е да се създаде
въображаема картина на европейското семейство, съчетавайки взаимоотношения и
влияния, получени в процеса на глобализация, миграция и разпространение на културните модели в обединена Европа.
„HORTUS MEMORIAE” е изложба скулптура,
инсталации и обекти, резултат на творческите търсения на италианския художник
Паоло Вивиан в областта на колективната
памет. Кодираната подредба на творбите
въвлича посетителя в интелектуален и естетски ребус, където всеки създава своята
въображаема лична градина на паметта” –
казва Дора Дончева, куратор на проекта.
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Красимир Яков взе участие в 6-ия симпозиум по скулптура в Мездра. Творбата му се
казва „Вечерен звън” и е направена от бял
мрамор.

Красимир Яков
Вечерен звън

Национална изложба „Скулптура” е
традиционна годишна изложба на секция
„Скулптура” към СБХ. В нея авторите показват последните си търсения в областта на
триизмерното изкуство. Целта й е да обхване съвременните автори от различни поколения, които да представят разнопосочните
тенденции в развитието на съвременната
българската скулптура. Изложбата се превръща в събитие, защото представлява пъстър калейдоскоп, в който са събрани творби
с различен характер, изразителност и емоционалност, за направата на които са използвани разнообразни изразни средства.

На 14 юли на официална церемония министър д-р Петър Стоянович награди с найвисокото българско отличие в областта на
културата – „Златен век” огърлие видните
български скулптори проф. Величко Минеков и Павел Койчев.
Церемонията по награждаването на двамата именити творци, които със своите новаторски пластически търсения изграждат облика на съвременната българска художествена култура, се проведе в галерия „Средец”
на Министерството на културата.
Красимира Михайлова представи новата
си изложба живопис в галерия „Тандра” в
град Банкя на 25 юли. В нея са показани 14
пейзажа от новия й цикъл „Санторини”, картини от цикъла „Убежища” и други.

Кр. Михайлова - Санторини

Симеон Кръстев показа изложба – живопис в галерия „Минерва”, Гранд хотел София.
Изложбата се откри на 24 юли и продължава
до 21 август.

Иван Славов - Бащата
Симеон Кръстев
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Стоимен Марков
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i n memoriam
БОЖАНА АТАНАСОВА /1935 – 2014/

Завършва Художествената академия, специалност „Керамика”, при проф. Стоян Райнов.
От 1960 г. участва във всички общи, приложни и секционни изложби, както и в международни
изложби–конкурси във Фаенца и Валорис. Работи също така и в областта на архитектурната керамика, създава пана, решетки и декорации за различни обществени сгради. Творбите
й се отличават с монолитност и монументалност, които се получават от пластичното
изграждане на формата и сложната обработка на фактурата.
Ръководи кръжоци и ателиета, работи и като учител.
През 1974 г. получава награда от Международния конкурс във Валорис, Франция.

ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ /1924 – 2014/

Завършва специалност „Живопис” в Художествената академия през 1951 г. в класа на Дечко
Узунов и Илия Петров. Дългогодишен член на СБХ и участник в повечето общи и национални
изложби, реализира много самостоятелни, както и участва в представителни изложби на
българското изкуство във Виетнам, Сао Паоло, Турция, Русия, Виена, Англия и други.
Творец, който с дългогодишната си работа в областта на изящната и приложна графика
и живописта дава своя безспорен принос за културното развитие на страната. Изкуството
му, взаимствано от българските традиции, е характерно и разпознаваемо, носи духа на експеримента с различни материали, излъчва сила и монументалност.
От изключително значение са и няколкото дарения, които той прави на Художествената
галерия в Сливен. Една от най-богатите и интересни колекции у нас, съдържаща над 240 живописни, графични и скулптурни произведения.

ЛИЛИ ВЕРМУТ /1924 – 2014/

Името й се свързва не само с изобразителните и декоративните изкуства, но и с театъра
и музиката.
Завършва Художествената академия през 1948 година при проф. Дечко Узунов.
Въпреки таланта си на живописец, тя се ориентира към по-свободното поле на текстила,
създавайки един съвършено нов стил, преплитайки в творбите си история, митология, археология и старобългарски традиции.
Работи като председател на художествения съвет на ЦНСМ, активно участва в дейността на СБХ, както и в общи текстилни изложби, представителни изложби на българско изкуство в Ню Йорк, Токио, Москва, Берлин, Хага, Копенхаген, Варшава, Кипър и други.
Публикува статии, есета и критически материали във вестници и списания. Носител на
орден „Кирил и Методий” II степен и „Златно перо”.
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in m e m o r i a m
НЕДКО ХРИСТОВ /1965 – 2014/

Завършва специалност „Графика” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” при доц. Мотко Бумов. Член е на дружеството на пловдивските художници. Работи
в областта на изящната графика, рисунката, илюстрацията и графичния дизайн.
Участва в общи и национални изложби, такива на Дружеството на пловдивските художници, международни биеналета и триеналета на графиката, пленери. Организирал е няколко
самостоятелни изложби в Пловдив, София, Бургас и родният му Карнобат.
Негови работи са собственост на редица институции в България, както и на частни колекции в Англия, Финландия, Дания, Германия, Швеция, Норвегия, Холандия и САЩ.

ХРИСТО ХРИСТОВ – ЙОШКАТА /1938 – 2014/

Завършва Художествената академия в София, специалност „Живопис”. Член е на СБХ от
1975 г.
Художник с ярък и индивидуален стил, близък до наивизма. Неговите картини са отражение
на селския бит, на спомените от детството, на човешкия труд, свързан със земята.
Емоционален художник, запазил детското виждане за света с цялата му чистота и цветност.
Участва в много общи, национални и регионални изложби.

ИЛИЯ ГРЪНЧАРОВ /1946 – 2014/

Учи в Белградската художествена академия, специалност „Живопис”, а през 1978 г. завършва Художествената академия в София, специалност „Приложна графика” в класа на проф. Ал.
Поплилов.
Работи като проектант-изпълнител в художествено-рекламните ателиета при ЦУМ и
Централно ателие на МВТ, като междувременно учи задочно „Аранжиране” в училището за
приложни изкуства. Сътрудничи в списания и вестници. В периода 1974 – 1992 прави графични
и пластични проекти за тематични значки, медали, плакати, запазени знаци и други. Дълги
години работи като художник на фасадни киноплакати за големи софийски киносалони.
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Надежда Кутева - Портрет на Бисера Прахова

арт. N: 76725 комплект акрилни бои:
- 6бр. х 60ml
- 1бр. ефектен люспест гел 60ml
- четка DaVinci N: 12
- 2бр. Catalyst силиконови шпакли
- опънато платно на подрамка 30х40

123 лв
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