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ПРОГРАМА

Уважаеми колеги,
Поредната книжка 4/2016 г. на бюлетина на СБХ излиза в малко по-различен формат.
Редакционният екип реши да увеличи размера на изданието и да направи
някои промени в съдържанието. Започваме нова рубрика – „Позиция“. Първата
публикация в нея е обзорната критична статия на Румен Серафимов за фестивала „Варна в изкуството“. И в следващите издания на бюлетина ще публикуваме аналитични и критически текстове с различни гледни точки по проблеми,
свързани с визуалните изкуства в България. Статията за последния реализиран проект на Кристо – „Плаващите кейове“ в езерото Изео в Италия, толкова
коментирани по световните медии, е посветена на медийното му отразяване в
България.
Желанието ни е към вече постигнатото качество на нашия бюлетин да добавим – да променим, да раздвижим, да активираме вашето съучастие в съставянето му. В настоящата година в Съюза на българските художници бяха
приети нови 108 членове, в голямата си част съвсем млади хора. Бихме искали
да се обърнем и към тях: Колеги, ще се радваме да ви видим още в следващите
книжки на бюлетина – с участия в изложби, творчески пътувания, наблюдения,
срещи по света.
Антон Стайков
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ИЗЛОЖБИ / ОКТОМВРИ J НОЕМВРИ
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
Ретроспективна изложба на Васил Йончев (1916 – 1985)
4 – 28 октомври, ет. 3
откриване – 4 октомври, 18 часа
Национален конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика
6 – 29 октомври, ет. 1 и 2
откриване – 6 октомври, 18 часа
„Огънят” – изложба на Богомил Живков, скулптура
12 – 29 октомври, ет. 4
откриване – 12 октомври, 18 часа
Изложба на Енчо Ганковски
2 – 15 ноември, ет. 4
откриване – 2 ноември, 18 часа
VІІІ Международно триенале на сценичния плакат
7 – 30 ноември , ет. 1, 2, 3
откриване – 7 ноември, 18 часа
„През четири очи” – изложба на Таня Цанова и Красимир Цанов
16 – 2 декември, ет. 4
откриване – 16 ноември, 18 часа
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Фестивал на стъклото
11 – 28 октомври
откриване – 11 октомври, 18 часа
Изложба на Христо Симеонов, живопис
3 – 15 ноември
откриване – 3 ноември, 18 часа
„О, щастливи дни... ооо” – изложба на Павел Койчев
17 – 30 ноември
откриване – 17 ноември, 18 часа
ГАЛЕРИЯJКНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ 29
„Усещане“ – изложба на Магдалена Йотова, акварел
3 – 14 октомври
откриване – 3 октомври, 18 часа
Изложба на Стоил Мирчев, живопис
17 – 28 октомври
откриване – 17 октомври, 18 часа
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СЪОБЩЕНИЯ, КОНКУРСИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ
В АТЕЛИЕТАТА НА СИТЕ ДЕJЗJАР, ШВАНДОРФ И МЮНХЕН
На 13.09.2016 г. комисия-жури, назначена със заповед № 182/12.09.2016 г. на председателя
на СБХ, в състав: Антон Стайков – председател, Динко Стоев (живопис), Цветослав Христов – Цупи
(скулптура), Валери Василев (графика), Божидар Бончев (керамика), Михаела Пъдева (текстил),
Георги Чалъков (карикатура), Николай Златанов (дърворезба), Даниела Радоева (бижута), Галина
Декова (критика) и Петър Станимиров, представител на КК на СБХ, разгледа представените творби
и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2017 г. в Сите де-з-ар, Париж, Швандорф – Германия, GEDOK Мюнхен, Германия, както
следва (редът е според получения брой гласове):
СИТЕ ДЕXЗXАР:
Херман Гшайдер, Хари Арабян, Никола Енев, Катрин Томова, Кирил Матеев, Юлиян Табаков,
Елена Панайотова, Милко Матеев, Методи Попов, Евгени Недев, Еслица Попова, Станимир Генов.
Резерви: Мариана Матева, Цветан Стоянов
ШВАНДОРФ:
Капка Кънева, Кристина Вътова. Резерва: Мариета Конова
МЮНХЕН:
Елена Георгиева, Марта Момчилова, Мариета Конова
ВРЕМЕНЕН БАЛАНС N НЕПРЕСТАННИ ТРУСОВЕ
Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово организира изложба съвременно изкуство
„Временен баланс – непрестанни трусове“.
КОНЦЕПЦИЯ: С оглед на променливото ни всекидневие и неговия „магнитут“ балансът както
във визуалните изкуства, така и в живота (като неделими елементи), става все по-трудно постижим.
Екипът на галерията ще изследва художествени казуси и взаимодействието между творец и публика, отговаряйки на въпроса „Съвременно изкуство в България – да или не?“.
РЕГЛАМЕНТ: Неограничената техника в рамките на формàта гарантира творческата свобода
на авторите и техните авангардни подходи. Балансът във визуалното – концептуално, абстрактно
– конкретно, реалистично – сюрреалистично, са изцяло ваш избор.
ПЕРИОД НА ИЗЛОЖБАТА: 15.11 – 9.12. 2016 г. Откриване на 15 ноември 2016, 17:30 часа
СРОКОВЕ:
1 ноември – изпращане на творческа автобиография, снимки и описание на творбата на e-mail:
gallery.gabrovo@gmail.com
3 ноември – журиране по снимки и установяване на обратна връзка с одобрените артисти
4 – 6 ноември – прием на избраните произведения на адрес:
5300 Габрово, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 10, Художествена галерия „Христо Цокев“
КОНТАКТИ:
gallery.gabrovo@gmail.com; facebook.com/art.galeria.3
+359 66 803 002
+359 87 966 9691
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Деян Боев
ИЗЛОЖБИ ПРЕЗ 2017 Г.
Заявления и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални изложби в залите на СБХ ще се приемат през целия месец октомври 2016 г. Материалите се
предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.
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СЪОБЩЕНИЯ, КОНКУРСИ
АРТ ЦЕНТЪР ИЛИНДЕНЦИ N ГОДИШНО ОТКРИВАНЕ
Годишното откриване в Скулптурен парк „Илинденци“ ще се състои на 15 октомври 2016 г.
Ще бъдат представени:
• Новото попълнение към галерийния комплекс на „Мраморният град на изкуствата“ с керамични пластики на художника Атанас Гаджев;
• Картините от съвместния пролетен пленер, организиран от фондация „Арт център – Илинденци“
и СБХ с участници Атанас Ташев, Валентин Топалов, Донка Павлова, Сашко Евтимов, Стефка Аройо и
Чавдар Петров;
• Изпълнения на струнен квартет за камерна музика и др.
ТРЕТО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА УЛУС 2017
Третото международното триенале на графиката УЛУС ще се състои през юни и юли 2017 г.
в Белград.
Всички кандидатстващи творби трябва да бъдат оригинална графика върху хартия, не поголяма от 80 х 100 см. Всеки участник може да кандидатства с дигитална репродукция на една
творба, реализирана през последните три години.
РАЗХОДИ: Организаторите покриват голяма част от разходите.
КАНДИДАТСТВАНЕ: Кандидатите изпращат до 15 декември попълнен формуляр, творческа биография и дигитална репродукция на една творба – A5 (14.8 x 21 см), 300 dpi, JPEG, quality 10, размерът на всеки файл да бъде до 2 MB. Формулярът се изтегля предварително от www.sbhart.com.
ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ: triennialbelgrade@gmail.com.
УСЛОВИЯ:
• Всеки файл трябва да бъде наименуван, както следва: заглавие, техника, размери, година
на създаване. Не се изисква такса участие на този етап.
• Авторите, избрани за участие в Триеналето, ще бъдат информирани чрез имейл за датата,
на която да изпратят творбите си. Те трябва да бъдат без паспарту или рамка, придружени с
фотокопие от банковия превод на таксата за участие (45 евро). Всички работи трябва да бъдат
маркирани с надпис PRINTED MATTER – NO COMMERCIAL VALUE. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират творби, които не съответстват на изпратените дигитални репродукции.
• Участниците декларират, че поемат пощенските разходи и упоменават дали даряват творбата си на Триеналето.
НАГРАДИ: Ще бъдат определени три равностойни награди:
• Награда на УЛУС – изложба в ULUS Art Gallery по време на следващото Триенале и специално представяне в каталога на Триеналето
• Награда на GRAPHIC COLLECTIVE – изложба в Graphic Collective Gallery
• Награда на CENTRE FOR GRAPHIC ARTS AND VISUAL RESEARCHES – изложба в Centre for
Graphic Arts and Visual Researches по време на следващото Триенале
• Спонсорите ще раздадат и допълнителни награди.
• Всеки участник ще получи безплатно пълноцветен двуезичен каталог.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: На сайта на триеналето www.trijenalegrafike.rs,
КОНТАКТ: тел.: +381 11 2621 585, е-mail: triennialbelgrade@gmail.com
ТЪРГ
Аукционна къща „Енакор“ купува и набира картини и антикварни предмети за търговете си.
Адресът на аукционната къща е: ул. „Денкоглу“ 30, 1000 София
тел.: 0888 944 959; 0888 639 484
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СЪОБЩЕНИЯ, КОНКУРСИ
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „РИСУНКА И МАЛКА ПЛАСТИКА“
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: В изложбата могат да участват художници от всички специалности,
както членове на СБХ, така и художници, които не членуват в Съюза.
РИСУНКА: Творбите трябва да бъдат изпълнени в материали като молив, креда, въглен, туш,
гваш и др. Не се допускат за участие творби, които имат живописен характер, както и дигитални
отпечатъци. Няма ограничение в размера на творбите. Рисунките трябва да бъдат рамкирани или
в подходящ вид за експониране. Всеки автор може да представи до 5 броя рисунки с размер до
100 см. на голямата страна или до 3 броя с по-голям размер.
МАЛКА ПЛАСТИКА: Размер на творбите – до 60 см на голямата страна. Всеки автор може да
представи до 3 броя творби.
ДАТА И МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ: 2 декември 2016 г., Галерия „Шипка“ 6, етаж 2
НАТЮРМОРТ И ИНТЕРИОР
Ръководството на секция „Живопис“ обявява предстояща изложба „Натюрморт и интериор“.
Изложбата се фокусира върху тези жанрове в живописта, като иска да провери и провокира нова
виталност в това сравнително устойчиво, традиционно, артистично пространство. Разширеното
разбиране за границите на живописта и картината, на родовете и жанровете в съвременното
изкуство предполага възможности за по-свободно интерпретиране на темата. Авторите могат да
представят до две произведения с минимален размер до 120 х 120 см, с пълна свобода на използваните материали, техники и похвати. Селекцията и реализацията на изложбата ще се повери
на жури, утвърдено от УС на СБХ.
Изложбата ще се състои през декември 2016 г. на първия етаж на „Шипка“ 6. Творбите ще се
приемат на 1 декември в изложбената зала.
Забележка: Особеното изискване големината на картините да не е под 120 х 120 см цели да
провокира утвърдените представи за тези традиционни жанрове.
ИЗЛОЖБА МИНИ ТЕКСТИЛ
В съвременното изкуство различните материали и технологии навлизат и на неочаквани
места и все повече смесват жанровете. В текстилните ни изложби ние държим да има единствено
някаква връзка с текстила в най-широк смисъл като техника или материал. Следващата ни изложба, посветена на малките форми, ще се открие в галерия „София прес“ през декември 2016 г.
Каним за участие всеки, който се почувства заинтригуван от предложението ни.
МАКСИМАЛЕН ФОРМАТ: 20 х 20 см и 20 х 20 х 20 см
Двуизмерните работи да имат солидни приспособления за окачване – по възможност на една
точка в средата.
ДАТА И МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ: 12 декември 2016 г., Галерия-книжарница „София прес“, ул.
„Славянска“ 29
ОТКРИВАНЕ: 14 декември от 18 часа
КОНТАКТ: Михаела Пъдева, тел. 0886 86 43 37
ФОТОАРХИВ НА СБХ
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се заснема професионално, в няколко електронни формата.
Авторите могат да се възползват от създавания архив (при издаване на каталози и други
материали или за личен архив) и да получат снимки за печат на електронен носител или линк към
виртуален сървър, на който ще е качен архива – по електронна поща:
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СЪОБЩЕНИЯ, КОНКУРСИ
ЦЕНИ:
- членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
- нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
- цените са без ДДС.
ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ В УЕБСАЙТА SBHART.COM:
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание (на
имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ) всеки автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен членски внос.
СТАНДАРТЕН ПАКЕТ: Включва 5 репродукции и творческа биография. Този пакет е безплатен
за членове на СБХ.
РАЗШИРЕН ПАКЕТ: Включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика“ и
„От автора“ и струва 25 лв. годишно с ДДС.
СКЛАД
Авторите, участвали в изложби в галериите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписаната от тях декларация да изнесат творбите си след закриване на експозицията.
ПИШЕТЕ ЗА БЮЛЕТИНА
Уважаеми колеги, напомняме ви, че бюлетинът на СБХ е територия за обмяна на информация
между членовете на Съюза. Редакционният екип ще бъде благодарен, ако изпращате съобщения
за вашата творческа дейност – слова при откриване на изложби, критически статии, позиции по
въпроси от сферата на визуалните изкуства в България, дори кратка информация кога, къде, каква изложба е била открита, е важна. Можете да потърсите съдействие и от страна на галеристите.
Без значение е дали авторите са членове на СБХ.
Снимките, илюстриращи текста, трябва да бъдат в jpg формат, 300 dpi, 15 х 20 см.
Статиите се хоноруват.
Контакти: Антон Стайков, Юлия Портарова
02/943 44 21; 02/948 37 14; 0879 14 95 63
e-mail: press@sbhart.bg
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ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА

МАРИАНА ГЕНОВА N ЕДИН СПОМЕН В КАРТИНИ
За пореден път изложбеното пространство на СБХ на
ул. „Шипка“ 6 се оказа място за среща с творчеството
на изтъкнати наши автори,
които въпреки своите постижения остават в сянка, в незабележимо присъствие, докато изведнъж ни напускат.
На пръв поглед това сякаш е само ретроспективна
изложба в памет на колега –
Мариана Генова (1942 – 2014).
Завършва живопис в Художествената академия през
1966 г. в класа на проф.
Илия Петров, член е на СБХ,
секция „Живопис“, от 1976 г.
Дългогодишен
завеждащ
Мариана Генова – Пикасо
„Художествена редакция“
в издателство „Просвета“, с участия в много общи, национални и регионални изложби у нас и в
чужбина – Русия, Румъния, Испания, Франция, Холандия, Англия, Индия, Египет. Един от художниците, за които малко се знае, но в чиито произведения се оглеждат цели десетилетия от културната ни история. На едно място, в изложбената зала.
Живописта на Мариана Генова е жива, силна, монолитна. Творбите от различни периоди
на житейския ѝ път (повечето непоказвани), подредени заедно, несъзнателно се превръщат в
проявление на различни етапи в развитието на нашето изкуство, разказвайки ни за идейноестетически възгледи, художествени и технически търсения, някои от тях вече изоставени, а
други положили началото на новото, най-вече интелектуално-умозрителното и индивидуалното.
В иносказателен план се наблюдават реминисценции, свързани с християнската иконография –
по-конкретно образът на св. Богородица е изведен от две изображения, емблематични за българската средновековна живопис – композицията „Дейсис“ в Бачковската костница и Погановската
икона в криптата на храм-паметник „Св. Александър Невски“, София. Експресивно лаконични,
картините ни въвеждат в ирационален свят, съчетание на хора, епохи и събития, обединени и
подчинени на идеи, извънвремеви паралели и състояния, за които можем да предположим, че са
плод на мисълта и чувството за принадлежност към стойности, изначални и непреходни. Разкази
за живота, превърнати в изкуство, което ще запази у нас и за следващите поколения спомена
за човека и твореца Мариана Генова, един художник, към когото, без да искаш, се привързваш,
някак така, от само себе си.
Румяна Александрова
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„ЕКСПРЕСИВНО“ N ИЗЛОЖБА НА АТАНАС СТАМЕНОВ
Атанас Стаменов работи в област
та на приложната графика и живописта и двете посоки на творчеството му се срещнаха в самостоятелната
му изложба през юли в галерията на
„Шипка“ 6. В нея художникът показа
както наградени плакати от по-ранен етап в кариерата си, реализирани през 70-те години на миналия
век, така и живопис от последните
години и най-нови творби – предимно пейзажи от крайморската област
Валенсиана, Испания, както и портрети, натюрморти, декоративни пана.
Ето откъси от разказа на самия
художник за изложбата:
„През последните 10 години се
занимавам изключително (и всекидневно) само с живопис. Терапия.
Срещата с Испания доста ми повлия.
Като витаещ, проникващ навсякъде
невидим дух.“
Атанас Стаменов – Ламариненият бик
„Никога не съм бил докрай доволен от моите неща, абсурд е да ги хваля, но този път беше различно. Залата изглеждаше
впечатляващо, грееше. Може би защото в работите ми липсват сивкавите и кафеникавите тонове,
характерни за „високата“ живопис.“
„Заглавието „Експресивно“ е защитено напълно от цялостното въздействие – без умозрителност и над всякаква изкуствена претенциозност и преднамереност. Колоритът на картините
впечатлява посетителя веднага и става ясно, че предстои вълнуващо преживяване.“
„Новите живописни платна са предимно експресивни пейзажи от Испания. Естественост, безвремие, замъгляване на сюжетна конкретност – това ли са кодовете, които дават възможност
на зрителя да наблюдава, изследва и разсъждава, да потъва в атмосферата им, да се вглежда
отново и да се радва на собственото си откривателско умение?“
ПЕСЕН НА ЦВЕТОВЕТЕ, ИЗПЯТА ОТ НАДЕЖДА КУТЕВА
Надежда Кутева успява и в новата си изложба да направи различен разрез на темите, които са повод за пластическите ѝ открития и основа на философската ѝ нагласа към света. Така
наречения реален свят (дали съществува изобщо) тя възсъздава наново, вече населен с хора и
животни, които танцуват в природни или градски лабиринти.
Гледната ѝ точка се издига или снишава, дистанцията се намалява или увеличава в унисон с
нейната нагласа да нарисува конкретен детайл, група фигури, конфигурация от облаци или вълни, които хармонизира и превръща в този цветен кутевски свят, безпогрешно разпознаваем дори
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от няколко черти в някои от неизброимите ѝ скицници с ескизи. Процесът на работа на Надежда
Кутева ми прилича на живота на наполеоновите войници, които са еднакво добри в битка или
рисуване на египетски руини. Тя по най-добросъвестен начин опипва мястото, на което е пристигнала в ролята на доброволен авантюрист, преди да пристъпи към крайната версия на картината,
която е по-скоро част от целия процес, отколкото единствен краен творчески продукт.
Надежда Кутева никога не е безучастна към обектите си; дори когато ги скицира в първата
фаза, тя иска да узнае всичко за тях и да набележи с молив най-характернотото в търсеща, бягаща арабеска. Тя с неудоволствие къса листове от спиралите на скицниците, защото линейното
разглеждане на тези очарователни рисунки не се ограничава в отделни листове, а подтиква към
следващ лист, следващ скицник, подготвителен акварел, маслена картина, диптих, триптих, полип
тих – изложба. Изложби. Навярно и самата Надежда не знае точния им брой. Тя се отнася към
тях като към музикантско турне – дълго и изморително въпреки аплаузите, удовлетворяващо и
изтощително едновременно.

Надежда Кутева – Храм III (триптих)

Тя се посвещава на двете начала: от една страна, реалния свят с бита и природата на България, а от друга – идеалния свят на националния фолклор – песни и материално наследство.
Този избор е свързан както със семейната среда, така и с нейната професионална подготовка и
убеждения. Фолклорът я вдъхновява с музикалната си страна, но и със заряда на фантазните,
стилизирани народни текстове.
Героите ѝ са одушевени и неодушевени. За Надежда Кутева хората и животните, архитектурата и природната среда са еднакво героични и достойни, за да ги включи в тъканта на картините
си. Отпечатъците от човешката дейност се виждат и във фасадите на изчезващия Пловдив, и в
новите софийски квартали, изоставените чадъри и сенници, огради и бараки.
Тя едновременно демитологизира фолклора и митологизира бита. Художественият резултат е
чувствена живопис, в която всичко е важно – размерът, цветът, материалът и подредбата.
Спиралата е само един от методите на Надежда за построяване на фриз. Понякога фризовете
ѝ са геометрични, понякога насечено синкопни, понякога неравноделно прекъснати. Фризовете
за нея са условни музикални мотиви, превърнати в живописна конструкция, която се разполага
хармонично в двете измерения, без да наруши плоскостта изцяло – и това е съвсем преднамерено. Частичното усещане за триизмерно в картините ѝ идва от сезановската разработка в тъмно
и светло, на топло и студено във всеки силует, който изгражда първичните позиции на обектите,
композирани в картинното пространство.
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Ритмичност е един от ключовете за пластичното разгадаване на тази изложба. В картините
на Кутева можем да намерим и буквална асоциация с графичния израз на музикалните петолиния, които съвсем явно дори за непрофесионален музикант не успяват да поберат докрай в
абстрактната си чистота безкрайните нюанси на българския фолклор. Цялостното вдъхновение
на художничката носи елементи на ритмизирана повторяемост с корени в български тъкани,
бродерии, архитектура.
Графичните и цветови съчетания, които Надежда търси като страстен етнограф в безименното
вековно творчество, се появяват през призмата на творческото тайнство в езика на преднамерената живописност и ритъма на посветения художник.
Динамично и статично е вторият ключ. Фантастичните ѝ пейзажи по сюрреален начин задържат в трептящите мазки и вятъра и перпетуум мобилето на вълните.
През 1990 г. Надежда Кутева получава наградата на името на Владимир Димитров – Майстора, която особено ѝ приляга. Той е толкова близък на светогледа ѝ с последователната фронталност на обектите в изобразителната равнина, безкрайното търсене на най-добрия ритъм за
повтарящите се обекти, групи хора, пейзажи.
Художничката много държи циклите, които понякога са съставни части от по-големи серии,
подредени по различен признак, да са точно дефинирани. Така тя постъпва и когато те превежда физически през тази колекция в ролята на безупречен гид с вдъхновяващ език, в който се
преплитат по естествен начин етнографски, изкуствоведски и емоционални елементи. Но дори
когато те остави насаме с „Песента на цветовете“, тя оставя четливи знаци, които ти помагат да я
подредиш в различна последователност и да създадеш сам асоциативни фризове, цикли, асоциации и музикални съответствия. Защото, да – без съмнение, музиката е основна част от нейното
живописно и композиционно мислене.
Надежда Кутева ми сподели, че иска да се прероди в истински етнограф в бъдещ живот. Едно
е сигурно – в сегашния живот тя е истински живописец от най-чист вид.
Антон Стайков

/О/ПОЗИЦИЯ N ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА ДОНА НЕДЕЛЧЕВА
(5 – 18 юли 2016, изложбена зала „Райко Алексиев“)
Изложбата /о/позиция на Дона Неделчева, в галерия „Райко Алексиев“ в София се явява
продължение на предишните ѝ две експозиции „Междинно пространство“ и „Ареал“ и представя
основната идея на художничката за опозицията на два свята – реален и имагинерен. Реалност и
фикция, пропадане във времето и навлизане в измерения на ново пространство, светове, които
напускат рамките на покварената действителност, като отвеждат към ново пространство и едновременно с това отразяват индиректно послания за настоящето ни битие, носещо състояния на
„сервилност, цинизъм, безразличие“, както споделя художничката.
Композициите на Дона Неделчева са динамични и разнообразни в своите пластически търсения, характеризират се с изчистеност и редуцираност във фигурата и предмета. Творбите ѝ достигат до чиста абстракция и са едновременно субективна интроспекция и рефлексия на времето,
в което живеем, където материята и духът се намират в непрестанен конфликт.
Абстрактната живопис на Дона Неделчева носи белезите на едно „реалистично“ светоусещане
при интерпретацията на житейските позиции. Художничката я превръща в главен инструмент за
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изразяване на идеята си, натоварва изкуството си с функцията да
внушава усещания и емоции, използвайки специфични средства.
Дона Неделчева умело съчетава визуалните знаци, като създава
условни и илюзорни пространства
с ясна пластичност и въображаема
поетика. Съчетанията от линии –
редуващи или пресичащи се, разнообразни геометрични фигури,
загатнати силуети, които са лишени от детайли, носят определено
естетическо, философско и социално въздействие и препратки.
Богатата палитра от контрастни, ярки, на места монохромни
тонове, наслоени или акварелно
Дона Неделчева – Бряг
положени, където от издраскването на повърхността, било то с четка или шпатула, прозира платното, превръща изкуството ѝ в
декоративно-сугестивно средство за общуване.
Наташа Ноева

ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА ИВАН НИНОВ В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“
Към Иван Нинов имам особено пристрастие още от първите ни срещи. Някъде към края на 60те години на миналия век Тошо Петров, когото приятелите наричаха Водкин, доведе в редакцията
на в. „Литературен фронт“ (където работех по това време) един странен войник с огромна папка
с рисунки. Войникът гледаше като наказан ученик, притеснителен и мълчалив, като прибавим, че
и Тошо Петров не беше от най-словоохотливите, папката с рисунки измести и обезсмисли и без
това несъстоялия се разговор.
Малко е да кажа, че бях изненадан – една от онези неочаквани изненади, които оставят следи
през целия ни живот. Имах усещането, че откривам някакво самородно съкровище, което проблясваше през магията на размазаните кредови рисунки. За първи път виждах в съвременното
ни изкуство толкова силни, мощни, експресивни рисунки, изпълнени с някаква лично изстрадана
истина, до която не може да се стигне и с най-добро обучение.
И досега съм благодарен на Тошо Петров за тази първа среща с тези земни и сурови рисунки,
изпълнени с много човешка болка и с един усет за рисунка, който ги сродяваше с изстраданата
духовност на Ван Гог и Миле. Доколкото си спомням, нещо от тези рисунки излезе във вестника.
Не знам Иван Нинов тогава как е приел появяването си на страниците на „Литературен фронт“, но
поне аз се вълнувах така, както когато за първи път видях отпечатана своя картина.
Така и не разбрах кога и как се изнизаха годините оттогава, но наскоро Иван Нинов навърши достолепните 70 години. Невероятно! Някогашното войниче с мърлявата разпокъсана папка
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отдавна е голямо име в българската графика,
което разбира, познава и владее по един неповторим начин тайните на съвременната графична
кухня. Художник със своя предметност, синтетичен и монументален, независимо от формата и
стилистиката; художник с много вътрешна енергия и мощ, който умее да превърна пластичната
материя в знак на тайнственото и необяснимото!
Нестандартен като поведение, нестандартен като
човешко и артистично присъствие, Иван Нинов е
преди всичко нестандартен като творец. Колкото интуитивен, толкова и по някакви неведоми
пътища на пластическото възпитание високо
култивиран художник, монументален, суров и
аскетичен, оголил нещата до тяхната същност. И
не по-малко странното – Иван Нинов е посвоему
нежен, лиричен, интимен.
Далече от светската суета, от временния и
мимолетен свят на бохемските привидности, той
винаги е бил близко до себе си, до собствената
си същност и природа, до собствения си пластиИван Нинов – Автопортрет
чен свят.
Трудно е на един 70-годишен млад художник да се правят юбилейни поздравления. За нас е
достатъчно да остане верен на себе си, което означава верен на истинското и голямо изкуство.
Светлин Русев
„КАТЕДРА 22“ J ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИИ НА АЛЕКСАНДЪР СЕРТЕВ
Годината е 1957. По заповед на Петър Панчевски, министър на отбраната от правителството
на Антон Югов (и eдинственият българин с генералско звание в Червената армия на СССР –
генерал-майор от инженерните войски!!!), три академии по изкуствата ще трябва да изпратят
студентите, които са приети да следват, но не са отслужили военната си повинност, на летен
лагер в Н-ското поделение в Разград. През двата семестъра бяхме изучавали по два следобеда
в седмицата военно дело чрез така наречената „Катедра 22”.
Баща ми Стоян Сертев, втори цигулар в световноизвестния квартет „Аврамов“ и майстор фотограф на репродукции на произведения на изкуствата, сътрудничеше редовно на списание „Български воин“. Главният редактор на списанието ми издаде бележка, чрез която ми се разрешаваше да правя фотографии по време на летния лагер в Разград като кореспондент на списанието.
...
В ранното утро на пристигането ни бръснарят на полка острига нула номер каквото имаше
за доостригване от нощния влак. Връчиха ни по една бойна лопата – шанцов инструмент, и
така както си бяхме с цивилните дрехи, ни накараха да „изтесаме” – да премахнем с корените
тревата в голям район. Жестокото юлско слънце изгори остриганите ни глави, които се покриха
с мехури. Един от музикантите, некалено момче, слънчаса и вечерта, завит с бял чаршаф, хукна
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Александър Сертев – Кадри от „Катедра 22”

към погребите на върха на хълма. Чу се
„Стой!”, започна стрелба, но за радост, без
жертви. Спахме в душната нощ в собствените си дрехи в палатките землянки, които
щяха да бъдат нашият двумесечен дом,
изкопани от войниците на редовна служба
преди да заминат за южните граници. Там
назряваше военна ситуация.
...
Трябваше някак си да пооцветим столовата, едва ли не най-важното помещение в казармата. Помещаваше се в стара
стабилна сграда, под спалните на старите
войници. Един колега художник се сети да
предложи да увеличим няколко фламандски натюрморта, които се мъдреха на страниците на съветското списание „Огонëк“.
Това са картини, които преливат от пищни лакомства, дивеч, питиета, плодове и
сладкиши. Командирите прегърнаха тази
величествена идея за стените на лелеяната столова. Избрани от нас заминаха за
София с нареждането да закупят маслени
– тогава блажни – бои и платно, дърводелецът на полка измайстори рамки поне
2 на 3 метра, опънахме и грундирахме с
туткал платната. Разчертахме на квадрати картините от списанието и платната,
както се правят увеличенията, и живописците измайсториха дивни натюрморти, да
ти протекат лигите! Окачихме ги и трябваше да се нагостим с боб със свинско.
Месото беше от некастрирани животни, но
вместо месо в боба имаше резени сланина,
три пръста дебели. Манджата не ставаше
за ядене.
Нямах апарат със себе си да снимам
онова, което ясно помня. Под монументалните натюрморти се мъдреше скромен отпечатан надпис:
„Храненето в родната казарма е поставено на строго научна основа.”
Истина ви казвам!
Текст към каталога на изложбата;
публикува се със съкращения.
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ЗА ТОВА КОЛКО СА ВАЖНИ ДЪЖДЪТ И МЪГЛАТА*
С представянето на един изискан
албум наскоро бе открит поредният
нов сезон на авторитетната столична
галерия „Артур”. В стилната книга с
текстове на Поли Манева и фотографии на Доротея Манева са представени някои от авторите на галерията.
Да е първа по ред честта има Дарина
Златарева. В нейната творческа биография като последна самостоятелна
изложба преди настоящата „Каменни
отражения” е отбелязана „Тишината
на цвета”. Сега, тук, в специфичното и
обичано от художниците пространство
на Галерия-книжарница „София прес”,
нещата са много по-различни, донякъДарина Златарева – Дъждът и мъглата
де провокативни, може би заради фотографията... Но неслучайно започвам, връщайки се там, защото при представянето на изложбата,
която прекрасно си спомням, точно Поли сякаш намери едни от най-верните думи, описващи изкуството на Дарина, които не бих могъл да пропусна. Думи, които в името на един по-широк поглед е
важно да чуем и сега:
„Живописните пространства в платната на Дарина Златарева са движение и трансформация на цветове. В хроматичните бездни на времето няма ограничения. Има свобода да откриеш
своя въображаем свят на светлини и сенки, в който детайлите се разпиляват в цветен прах.
Сред картините на Дарина времето някак спира, губи своето значение и това се превръща в
несъзнателна медитация, потъване в цветната мъгла на далечното някъде...“
Казаното за Дарина резонира и извън контекста на онази конкретна изложба и спокойно
може да се приеме в съзвучие с акустиката на изкуството ѝ въобще.
И все пак днес тя разкрива пред нас и една нова частица от своята същност. През есента на
миналата година Иван Русев и неговата фондация „Илинденци” участват като съорганизатори
на пленер в рамките на фестивала „Малишево пее и танцува”. Участници в пленера, посочени
официално от страна на СБХ, са художниците Дарина Златарева и Иво Бистрички. Една от изненадите, която очаква художниците на пленера, е посещението на мраморната кариера в планината.
Сърцевината на изкопаната мраморна планина и зашеметяващата гледка, изумителните мащаби
дълбоко поразяват сърцата и душите на художниците. За сравнително краткото време, с което
разполагат, не им остава нищо друго, освен да извадят фотоапаратите и да снимат. Изведнъж се
случва нещо, което отключва магията… Спуска се гъста мъгла и заръмява ситен дъжд. Мокрите
мраморни повърхности заблестяват, мъглата тайнствено забулва далечните планове и ги потапя
в мистична неяснота, а отраженията по огледалните минерални плоскости обръщат представите
за реалност и създават илюзии за нови магични пространства… Бистрички през пролетта на тази
година представи своя „Масив”, а ето че днес сме изправени пред предизвикателните „Каменни
отражения” на Дари.
В едно свое интервю живописецът Стоян Цанев заявява: „Ако трябва да отговоря на въпроса
какво казвам с четката, отговорът ми трябва да е: нищо. Картината има собствен живот и
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логика, които аз следвам, и ако има някой с подобна на моята чувствителност, то той ще усети
картината, но ако не – то това си остава за негова сметка. Музиката и живописта наистина
не ползват разказа и колкото повече тишина има в живописта и другите изкуства, то те са
по-големи. Някой беше казал, че художникът задължително трябва да е ням и е бил абсолютно
прав.”
Има обаче и моменти, в които без слово не може, и съществуват художници, за които думите
са важни. Понякога те успяват да бъдат кратки и ясни, както Дарина в няколкото изречения за
своята нова изложба:
„Досегът с мащаба е предизвикателство. Съпреживяването му е вдъхновение и екзалтация от формите и отраженията. През окото на фотообектива каменните кариери изглеждаха
като обобщение и символ. Монохромността и композициите бяха стимул за безкрайни бъдещи
екперименти и пластични решения. Живописната им интерпретация се превърна някак естествено в знаково внушение за изведен абстрактен образ. Платната и фотосите в тази експозиция са каменните отражения на единно иреално цяло.”
Бих добавил, че за мен „каменните отражения” са всъщност камерните изражения на опитите
на Дари да предаде в едно цяло външното мощно въздействие на природния феномен и мегалитното емоционално вътрешно свое авторско преживяване и чувствителност.
Любен Генов
*Думи при откриването на изложбата „Каменни отражения” на Дарина Златарева в
галерия-книжарница „София прес” през септември

ИЗЛОЖБА НА ФИЛИП СЕДЕФЧЕВ
На 8 септември в галерията на СБХ на улица „Шипка” 6 се откри самостоятелната изложба
на Филип Седефчев.
Тази забележителна изложба е съставена от живопис, скулптура и графичен дизайн, умело
аранжирани от самия автор.
В представените живописни творби можем да проследим множество периоди от творчеството
на Седефчев. През ранните картини, представящи ни живота на трудещите се, спомени от детството за дима над пернишкия ТЕЦ, третата смяна на минните работници, овчарски пейзаж (образ,
който можем да видим и в по-късното му творчество), представени в тъмни, есенни цветове –
гама, която авторът и до днес предпочита.
В изложбата присъстват и по-късните картини, показващи ни по един нетрадиционен начин
сурвакарските ритуали от родния край на Седефчев – експресивно, стилизирано, дори на моменти
агресивно; изпълнени са с образи от фолклора и бита – змеят, маските, огънят. От тези творби
струят искреност, енергия и любов. Разказвайки ми за тях, авторът сякаш се върна във времето,
в отминал период, в който „сурвакарите са първенци в селото”. Картини толкова вдъхновени и
изпълнени с живот, сътворени с виртуозна лекота, сякаш за минути.
Изложени са два живописни варианта на стенописи от 70-те години на миналия век, вдъхновени от българската история и култура. Първата картина, взела името си от Омуртаговата
колона – „Човек и добре да живее, умира и друг се ражда” – е базирана на стенопис, намиращ
се в завод в Радомир, а втората представя създаването на българската държава, оригиналът се
намира в консулството ни в Одеса.
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В изложбата участват и най-новите работи
на Седефчев – геометрични композиции, често определяни като символен оп-арт. Ключови
форми са сферата и квадратът, които авторът
приема за основни във Вселената; форми, към
които всички космически тела се стремят. Тези
картини, на пръв поглед абстрактни, всъщност
са изпълнени с традиционни символи като българската роза, овчарите, планината. Работите на
Седефчев обаче надскачат границата на националното, те разглеждат общочовешки, универсални теми като мъжкото и женското начало,
живота и смъртта, любовта, пречупени през призмата на личните преживявания на автора.
Виждаме усещането на автора за съвременния свят – забързан, объркан, заплетен, в който
образът на личността, и дори самата личност, се
Филип Седефчев – от изложбата
губи, опитвайки се да се свърже с всичко едновременно и да бъде навсякъде.
Представени са пластичните композиции, вдъхновени от сурвакарските маски, типични за
родния край на автора, изработени по изключително личен и преживян начин. Също присъстват
скулптурите от дъб, представящи ни стилизирани фигури на животни, тясно свързани с бита, като
каракачанската овца, козела, совата и бивола. Тези скулптури са изпълнени в нетрадиционна
техника, за която Седефчев разказва, че е разработена заради дефицит на качествен дървен материал в студентските му години. Така той заменя солидния блок дърво с пластове дъбови дъски,
долепени една до друга, оформящи силуета на животното – техника, създаваща един неповторим
вертикален растер.
Павел Лефтеров
ФЕНИКС ВЪРБАНОВ. СЛЕДИ ПО ПЪТЯ
Феникс Върбанов е роден в София през 1962 г. в семейството на художниците Марин Върбанов и Сун Хуай Куей. От 1979 до 1987 г. учи в Lycée Pilote de Sèvres (Департамент по рисуване)
и École nationale supérieure des Beaux-arts [ENSBA], Paris. През 1987–1988 г. специализира в
Китайската академия по изкуствата, Ханджоу. Интересът му към традиционни китайски техники
на работа с туш върху хартия датира от 1985 г., когато пребивава в Централната академия за
изящни изкуства, Пекин. Със своите първи творби, изпълнени с китайски туш върху хартия, участва през същата година в галерия Пиер Карден в Париж и оттогава (вече повече от трийсет години)
остава верен на хартията и туша. Традиционната китайска хартия има множество разновидности,
тя може да бъде много фина, на пръв поглед крехка, но всъщност неочаквано устойчива. Феникс
е запленен от нейните възможности, експериментира със снемане на релефни повърхности, нагъване, изпъване. Китайската хартия улавя в капана си и най-деликатните докосвания, и бруталното мачкане. Сякаш безропотно се подчинява, но всъщност презентира нежността и експлозиите
с могъща сила. Функциите на туша са по подобен начин безкрайни, той може да бъде положен
като рана или деликатно и бавно да се всмуква, оставяйки отчетливите нюанси на всмукването от
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хартията. Катраненочерен или във всички възможни трептения на сивото. Звукът от всмукването
на туша от хартията може да се чуе и неговото ехо да отекне в душата на чувствителния зрител.

Феникс Върбанов – Без название

Първата своя значима изложба Феникс Върбанов нарича „Китайски синдром“. Това наименование е признание не просто за обсебването му от китайските материали, чрез които съгражда
наново пъпната връв към майчините си корени. Отпечатването на различни повърхности, снемането на релефи, където тънката китайска хартия е способна да улови и най-малкото трептене,
папиларните линии на повърхностите, мачкането, нанасянето на туш и изглаждането при подлепването на хартията играят водеща роля. Квадратът е основният мотив в отпечатването, като
че ли чрез него Феникс поглежда в кладенеца, за да види насложени проблясъци на събития
от далечни времена, кодирани в подсъзнанието му, от които, аха, да изплува образ. Той сякаш
хвърля мрежи със смътната надежда да изплуват духовете на образи, за да бъдат уловени, и
в най-добрите му работи се долавя техният дъх, тревожното очакване от появата им. В това е
тяхната сила. Тази изложба ознаменува трайния му интерес към кръглия формат, в който ин и
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ян, женската и мъжката енергия, тъмното и светлото понякога нежно се прегръщат, понякога
яростно се сблъскват. Смачканата и нарисувана хартия, където в лабиринта от планини и долини
и най-вещият специалист по фън шуй би се загубил, ми нашепва или крещи, че той е успял, че
той е победител. Крясък на птица, която излита от развълнувано море.
В работите, правени през 90-те години, се появяват отпечатаният кръг или кръгове, или кръгли мрежи, чиято функция е да умиротворят вълненията. Това е времето, в което следите от употребата на четка ще бъдат все по-ясно различими, а в някои работи ще доминират.
В изложбата в галерия „Райко Алексиев“ Феникс Върбанов представя работи от различни периоди, но преобладават тези, правени през последните две години, повечето от тях специално за
първата му изложба в България. Време за тежнение в посока към бащините корени (имам това
усещане). Неслучайно тя е назована „Следи по пътя“. Дори бих казал, това не са просто следи, а
изповеди за случващото се по Пътя. Мигове на искряща радост, но и мигове на непоносимо бреме.
Експлозиите на чувствата и мощните движения на четката, породени от тези крайно противоположни състояния, съжителстват със съзерцателни просветления, приливи на нежна вглъбеност,
където водата е опитомила туша. И това опитомяване е победа на вечното над случващото се, на
шепота над вика.
Красимир Илиев

ПРОСТРАНСТВОТО В ИЗЛОЖБАТА НА ЕЛИЗАБЕТ ХАЙНДЛ
Магията на пространството е намерила трайно присъствие в живота на
Елизабет Хайндл* и нейната притегателна сила ни най-малко не е отслабнала. В творчеството си тя е създала редица инсталации, които убеждават със
структурата на своите пространства,
било то в големи вътрешни помещения
или външни открити зони като паркове, площади или пред църкви. Нейната
тема е пространството като такова, или
по-скоро феноменът на пространството
в нашето възприятие, но не както при
архитектите, които, тематизирайки го,
го правят толкова по-съзнателно, колкото са по-компетентни. Все пак обаЕлизабет Хайндл – Пространствена инсталация
че архитектурните пространства имат
прагматична функция. При Елизабет
Хайндл функцията на пространствата е препратка към самите тях, към тяхната понятност, логика
и красота. За да ги изобрази, тя гради пространства. Но Елизабет Хайндл е в състояние да ги
изобрази и двуизмерно, като например под формата на геометрична рисунка. Нещо подобно тя
прави с пространството и в тази изложба (в галерия-книжарница „София прес“ през септември –
бел. ред.), при това с изумителна простота.
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Прикачените към перпендикулярните стени правоъгълни очертания от гумени конци превръщат замислените като триизмерни тела обекти в една плоскостност, която в нашата фантазия
виртуално запазва триизмерността си – изобразена като триизмерен конструкт без помощта на
технически способи и средства. Начинът, по който Елизабет Хайндл композиционно поставя и
разпределя своите фантасмагории в пространството, показва лекота, увереност и независимост
на оформлението. Възниква асоциация с художници, чието творчество e тематизирало пространството и е имало особен подход към него: Клее, Де Стийл и „Баухаус“.
Елмар Цорн, Мюнхен, 2016 г.
* Елизабет Хайндл гостува на СБХ по програмите за размяна на артисти с организацията на
жени художници GEDOK – Мюнхен, Германия
110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЮБЕН ГАЙДАРОВ
На 22 юли 2016 г. в Перник се откри изложба под наслов „110 години от рождението на Любен Гайдаров”. Творчеството на
големия български художник бе представено предимно с живописни творби от фонда
на едноименната галерия, както и с няколко
произведения от частни колекции.
Имах честта като председател на СБХ
да открия тази изложба, макар и да не познавах лично Любен Гайдаров. В авторитетната пернишка градска галерия, носеща от
2004 г. неговото име, сред толкова много
хора, между които най-близките от роднините, колегите и учениците му, пазещи все
още живия спомен за обаянието на неговата личност, да произнеса слово на това
забележително събитие бе предизвикателство, вълнение и отговорност. За Съюза на
художниците, една от важните институции
за развитието на българското изкуство,
творческият път на Любен Гайдаров е част
от общата история, а сам по себе си е един
от индивидуалните върхове, открояващи се
в нашата творческа общност.
Първият ми непосредствен допир с досЛюбен Гайдаров – Натюрморт
толепието на неговото творчество бе при
една покана от страна на СБХ за почетно
участие на 95-годишния Любен Гайдаров в Националната изложба „Живопис(но)” в салоните на
„Шипка” 6, София. През 2001 г. бях новоприет в Съюза и това беше едва ли не дебютното ми по-сериозно участие в голяма обща изложба, в чието аранжиране помагах и всички творби минаваха
буквално през ръцете ми. Освен с впечатляващите картини на Гайдаров изложбата е оставила
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особено ярък спомен у мен с неговото физическо присъствие на откриването и с изненадващата
му жизненост и енергичност за тази внушителна възраст. Същата година президентът Петър
Стоянов награди Любен Гайдаров с орден „Стара планина”.
Следващият ми, вече голям „сблъсък” с творчеството на Любен Гайдаров беше в посмъртната
ретроспективна изложба в Националната художествена галерия през 2006 г. по повод 100-годишнината от рождението му. От експонираните над 60 живописни работи, обхващащи период от
шест десетилетия, имаше и такива, които не бяха напускали преди това ателието на художника
и се показваха за първи път.
Ето какво написа тогава кураторът на изложбата, критикът Николай Ущавалийски:
„Любен Гайдаров е един от онези скромни и изцяло посветени на изкуството си творци, които
последователно и всеотдайно, извън светлината на прожекторите и звъна на фанфарите, още
през петдесетте години на миналия век разчупват модела и диктата на централизирания столичен живот и дават основание на критиката да заговори за настъплението на провинцията.
Той е от онази генерация български художници, която с творческото си и човешко присъствие осъществява връзката между новаторските търсения в изкуството на трийсетте години
и следвоенните поколения в едно драматично за изкуството и културата ни време.”
Малко са примерите в нашето изкуство, когато живот и творчество са така органично сплетени. Любен Гайдаров изиграва голяма роля в културния живот на Перник и страната не само като
живописец. Организационните му качества са завидни. Той е един от основателите на групата на
СБХ в Перник през 50-те години. По-късно е неин секретар. Години наред преподава в местната
Детска школа по изобразително изкуство, чийто съосновател е. Десетки са имената на неговите
ученици, изявени в съвременното българско изкуство. Самият той е и един от инициаторите за
създаването на художествената галерия.
През пролетта на 1981 г., едва в навечерието на своите 75, Гайдаров прави и първата си
самостоятелна изложба на „Раковски“ 125 в София. Две години по-рано, в обща изложба на софийските художници, той е привлякъл вниманието на ценителите с преломната за творчеството
му картина „Седнал матрос”. Макар и пренебрежително (или снизходително) аранжирана в преддверието на салона, тя силно впечатлява и един от може би най-големите историци на изкуството
от онова време – Димитър Аврамов. Критикът става доверен приятел на художника, окончателно
спечелен не само от качествата на бохемския му характер, но и от новия му творчески път, „водещ от външно-обективното към личното и неповторимото, към по-съкровени изживявания.”
За Димитър Аврамов остава под въпрос дали този „интересен експеримент” на такава възраст би бил инцидентна проява, или ще стане начало на ново творческо възраждане. Случва се
второто, както е ясно от прекрасната обширна статия „Съдбата на един художник” на Аврамов в
сп. „Изкуство” от 1987 г., посветена на Любен Гайдаров. Ето какво пише за новите произведения
в първата самостоятелна изложба от 1981 г:
„Онова, което ги отличаваше от пръв поглед, бе тяхната интензивна, дори ярка, но умело
хармонирана цветност – контрасти и съзвучия от чисти багри: червени, жълти, сини и техните производни: оранжеви, зелени, виолетови, взаимно усилени от съпоставката (или сблъсъка)
на геометрично очертани зони. В тяхната полифонична структура изобразяваният обект се
превръщаше в мотив за създаване на една самостойна естетическа реалност, в която художникът търси не външно правдоподобие, а въплъщение на свои настроения, идеи, комплекси.
Естествена е … и преориентацията в тематичните му интереси: от суровата, делнична простота на работническия бит (индустриални пейзажи и трудов персонаж) към обекти, необременени със сложен социален и дори психологически контекст. В това отношение голото тяло
и натюрмортът винаги са представлявали най-подходящ терен за експерименти… най-силно
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тази свобода и смелост на пресътворяването се бяха изразили в един натюрморт от 1981 г.,
където мотивът бе трансформиран в почти абстрактна и много експресивна динамична система от геометрични петна на пламтящо топли багри. Сезанизмът бе сякаш доведен до една
от своите исторически осъществили се крайни форми: аналитично разлагане на обекта и нов
синтез в автономна естетическа структура – истинска експлозия на хроматична енергия.
Тази „експлозивност” на чувството не може да не изненада при един художник на 75-годишна
възраст.” Димитър Аврамов споделя и усещането си, че след като дълги години умишлено се е
въздържал, обуздавал и ограничавал, Гайдаров се е опитал да се освободи от някакви наложени
и досадни спирачки, като че ли се е върнал към една неизживяна младост.
Последните думи на критика Борис Делчев за Любен Гайдаров са красноречиви. Всъщност
става въпрос за едно изречение посвещение върху книгата му „В късни часове”, която той подарява на Гайдаров при посещение на изложбата му през пролетта на 1987 г. Там пише: „На Любен
Гайдаров – неспокойния художник и усмихнатия човек, по-силен от обстоятелствата”.
Нека тези думи накрая да послужат и като едно предупреждение и пожелание към самите
нас – да не оставим обстоятелствата да погубят паметта ни.
Любен Генов

НАСТОЯЩЕТО, СКРИТО В НАС
Вторият международен симпозиум по живопис и скулптура в Самоков премина под мото, което провокира творческото въображение в търсене и обяснение на причинно-следствени връзки,
исторически паралели, културни пластове в един регион с важност както в миналото, така и сега,
насърчаващи диалога автор-публика в най-широк смисъл.
Заглавието „Настоящето, скрито в нас“ предполага и размисъл, и разбиране, и компромиси.
В Самоков – град със славна история, собствена художествена школа и родно място на знакови
за Българското възраждане фигури – сякаш не остават възможности за новото и съвременното.
Но нека не забравяме, че именно оттук преди около три столетия е започнало новото, модерното,
европейското.
В тазгодишния симпозиум, проведен в началото на август с подкрепата на Община Самоков, взеха участие 13 автори от 6 страни – Росица Трендафилова, Михаела Кръстева-Сакаян, Радослав Генев,
Иван Шуманов (България), Радостина Доганова (България/Словения), Фаек Расул (Австрия), Юстина
Варвас (Полша), Лупе Годой (Испания/Германия), Рада Якова (България/Холандия), Десислава Унгер (България/Австрия), София Хаджипапа-Джи (Кипър/България), Любомир Хвантович (Словакия/
Австрия), Соня Вайс (Швейцария/Нидерландия). Интернационалният творчески колектив работи в
няколко направления от гледна точка на жанра, сюжетната линия и техническата специфика, следвайки основното изискване, заложено в проекта на симпозиума от неговия създател и идеен ръководител Радостина Доганова, а именно всеки участник да реализира своите произведения на място,
инспириран от местната действителност, от нейните особености (природни, културни, житейски).
Станахме свидетели на колективно художествено обобщение в наистина широк визуален диапазон – живопис, графика, скулптура, фотография, колаж, инсталации и видеоарт. Доколко е
достатъчна една седмица, за да успеем да се потопим в живота на местните хора, да чуем техните
истории, да станем съпричастни? Навярно първото впечатление е най-силно и най-истинско. Или
поне най-искреното.
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Росица Трендафилова – Между камъните

В лоното на националните традиции има ли бъдеще за съвременността? Как можем да определим случващото се на симпозиума? Съвременен полъх в лоното на традиционното. Илюстративно-фигурални, графично-знакови, експресивно абстрактни рефлексии на паметта и миналите
спомени. Картофът, третиран като естетическа форма с ново символно значение в инсталацията
на родената в Самоков Росица Трендафилова, елегантните извивки на планинските склонове в
колажираните рисунки на полската фотографка Юстина Варвас, изчистените силуети в графичните отпечатъци на Десислава Унгер от Полша, вдъхновени от възрожденската ни дърворезба,
комбинацията от снимки (от вестник, списание, книга) с мазки от четката с бои на испанката
Лупе Годой, впечатлена от прическите на хората в региона в миналото и днес. Живи, игриви и
непринудени, нейните стилизирани изображения на прически обаче са повече плод на авторска
интерпретация и отношение, а не исторически достоверни.
Необятните възможности от варианти на абстрактното в изобразителното изкуство разкрива
пред нас младият австрийски артист от иракски произход Фаек Расул. В съчетание с брилянтната
техническа грамотност, неговите картини са едновременно и древни, и модерни, и общочовешки,
по съдържание и като послание. „Изкуството е начин на мислене, което изключва логиката” –
казва Михаела Кръстева-Сакаян за своите керамични къщички, политнали нависоко в изложбената зала на галерия „Проф. Васил Захариев”. Ние ще добавим, изкуството означава и копнежа
да се докоснем до изначалното, надсетивно и нематериално – духовното, независимо от това къде
е скрито.
Холандската кинорежисьорка и видеоартистка Соня Вайс върви именно по този път. В рамките на симпозиума пред самоковската публика беше представен филмът ѝ „Зимна тишина” (2008) –
експериментална фантастика, отличена с престижни награди и участия в няколко кинофестивала.
С интереси в области, засягащи взаимоотношенията в малките общности, откъснати от цивилизацията, както и техните суеверия, ритуали и обичаи, авторката посещава ЦНСТ – Самоков, за деца,
лишени от родителски грижи, и девическия манастир „Покров Богородичен”. Използвайки като
фон силно увеличено копие на едноименната възрожденска щампа, съхранявана в манастира,
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тя прожектира своя новосъздаден филм, посветен на децата. Един филм за вярата, надеждата и
любовта. „Любовта е да забравиш за себе си... ”
Влизайки в изложбената зала, ме посрещна видеото на Соня Вайс. Оставих го за накрая. Не
знам защо. Оставих го за накрая и сега. Може би, защото накрая винаги остава само най-важното.
Румяна Александрова
ЗА ВЕСЕЛИН НАЧЕВ И НЕГОВИТЕ НОВИ ИЗЛОЖБИ В СОФИЯ И ВАРНА
За мен експозицията LIVE беше една дълго и с нетърпение очаквана авторска изява, случила
се пълноценно в две последователни издания – в Галерия „Стубел“ в София и в „Галерия 8“ във
Варна. Чакана заради натрупването на редица „дребни“ белези и детайли от личното ми отношение към автора ѝ симпатия, любопитство, усет за духовна близост и пр. и пр. А осъществената
среща за пореден път ми доказа, че степента на одобрение към даден художник се определя
от способността му да създава визуални съобщения, да бъде медиатор и комуникатор между
света на своите артистични разсъждения и онези на своята публика. Между другото, не мога да
се отърва от недотам приятното убеждение, че това се случва все по-рядко, защото все по-малко
се разбира и от двете страни в този особен диалог. Но може би и това отделя добрия художник
от рисувача, оставащ си само такъв дори и когато е много сръчен, защото първият не просто
създава образи, а разсъждава чрез тях.
Не мога да не отчета и още едно обстоятелство, предопределящо моето одобрение както към
метода, така и към живописта на този артист, и то е свързано с личността на неговия учител в
света на изкуството Иван Кирков, възпитаник на чийто първи випуск в Художествената академия е Веско. Професорът беше не само художник, чието интелигентно и интелектуално изкуство
остави ярки отблясъци в стоп-кадрите на общо взето простодушната скучноватост на „априлския естетически възход“ от 60-те и 70-те години, но и модерен педагог, внушил на студентите
си максими като за достойнството на артистичната позиция и за необходимостта от развитието
на мисленето и обогатяване на знанията зад живописната образност (или нефигуративност) на
картината. Разбира се, нормално е всеки един от възпитаниците на Кирков в различна степен
да е усвоил и да прилага кредото на учителя си. Затова и емоционалната връзка, която усещам
с онова, което Веско прави досега и е сътворил в рамките на тази двойна експозиция, ми носи
толкова силно удовлетворение: по някакъв начин не като форма или стилистика, а по-скоро като
дух и усещане. В определени аспекти тя ме кара да си спомням за размислите и емоциите, които
навремето творбите на Иван Кирков предизвикваха в душата ми.
Допълнително достойнство на живописта на Веселин Начев е, че тя не търси и не намира своите отговори в образ на качествени повторения на знаци от историята на съвременната естетика,
а представлява авторско развитие на една фундаментална даденост – художник, мислещ и реагиращ в категориите и вариациите на епохата „модерн“. Резултатът е, че въпреки изразяването
в рамките и широките измерения на универсалния визуален език на съвремието, това са произведения на настоящия момент и на разпознаваема емоционална география, свеждаща илюзиите
на глобалистичния хоризонт до конкретността на духовното битие, в случая – това на художника.
В един и същ момент условността на живописта се свързва със състояния, които могат да бъдат
валидни и съотнесени към почти всяка действителност и едновременно безпогрешно разчетени като преживяванията на артист, съществуващ в ретроградна балканска посткомунистическа
действителност. Веселин Начев е достигнал в новите си творби до особен, донякъде болезнен,
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свой живописен неоекзистенциализъм, опитващ се да разчупи черупката на момента и пресъздаващ
невъзможността да го стори. В тях
няма разказ, а състояние; синкоп
между думите и откъсване от гравитациите на образи и изобразяване. В тях протичат едновременни процеси на конструкция и деконструкция, на визуализация на
безпредметността и на синтез на
конкретни образи със средствата
на абстрактното. Те внушават някаква особена тъга на заминаване
заникъде и пристигане отникъде;
за самотата на емоциите, за изпуснати моменти и неслучили се срещи, за условността на красивото и
Веселин Начев – Изглед
нееднозначността на грозното... В
някои моменти живописта на Веселин ми напомня за магията в стила на един от най-оригиналните визуални мислители на века – Сай Туомбли, с неговите кодове на жеста, даващи постоянен
образ на ефимерното. В подобен контекст живописта се превръща в изкуство, повече свързано
с литературата и поезията, отколкото с визуалния образ. Или онова, в което Веселин Начев се
оказва толкова добър – синтезът между три „традиционни“ жанра: експресивната маслена живопис, колажът с фото-медиум и концептуалния бином „визия-разчитане“ при включването на текст
в структурата на произведението. И като поанта в позитивните съдържания на творчеството на
Весо ще отбележа сериозността, с която той се отнася към картината като обект на едно велико и
вечно изкуство, отговарящо на тази човешка нужда за търсене на духовни средства за изразяване и удовлетворение. Живописта на Веселин Начев носи активната обективност на уличните графити, но превърната в свидетелство на естетическите състояния и посланията на конкретно време.
Бих потърсил причината да се впечатлявам от сътвореното от този художник в измеренията
на неговото отличаване от обичайните галерийни срещи. Но не е ли различието основна предпоставка за артистични открития? Особено когато дадено различие има какво да каже и онова,
което казва, е смислено.
Филип Зидаров
ИЗЛОЖБАТА „МОЕ ОБРАТНО“
Почти в края на лятото Градската художествена галерия в Пловдив представи артистичната
колаборация на три жени, връзката между които е и родствена, и творческа. Вдъхновени от поезията на майка си – поетесата Виолета Христова, след съвместната им работа по последната ѝ книга
„Една ампула мрак“, художничката Ина Христова и фотографката Ани Антонова предприемат едно
артистично начинание (Ани Антонова живее и работи във Виена от 9 години, а Ина Христова – в
Барселона почти от 5 години). Резултатът от тази идея е проектът „Мое обратно“, представен през
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месеците юли и август в няколко галерии: Галерия-книжарница „София прес“ в София; Изложбена
зала „Георги Данчов Зографина“ в Чирпан, а след това и в Пловдив.
Изложбата е съставена от три части, които преминават една в друга като необикновена естетическа смесица от поезия на Виолета Христова, художествена фотография на Ани Антонова
и графика на Ина Христова. Въпреки различните области рядко експозиция е имала толкова
единен характер както като техника, така и като сюжетна линия и звучене. Работите на Ани
Антонова са оригинални фотографии, които са били веднъж снимани, намачкани и след това снимани повторно, а тези на Ина Христова са офорти, монотипии, акватинта, суха игла и колография,
графични техники, много подходящи за илюстрация на книги. Така с метода на снимане (заснемане – намачкване – отново заснемане) Ани Антонова се доближава формално до техниките на
отпечатване на Ина Христова. По този начин двете отделни изкуства стават съзвучни едно на
друго в изложбата.
Черно-бялата фотография на Ани Антонова е доминирана от тъмната тоналност и въздейства монохромно. Тази монохромност е ненарушима дори от тематиката на нейните работи: раждане-живот-смърт, в които разпознаваме християнските символи чрез образа на Девата или
Богородица; фрагмент от популярната сцена „Измиване на нозете“;
обикновени символи от
ежедневния живот: яйце-зародиш; петна кафе от паднала кафеварка, светеща градска лампа,
муха; градски пейзаж в сфумато
и кладенец, напомнящ тунел или
мандала. Утилитарните обекти са
представени във фотоси с малки
размери, заемащи цялата повърхИна Христова – Друга кожа
ност на фотографското поле, но в
необичайни ракурси и гледни точки. А останалите са голямоформатни фотографии и са представени гледани сякаш през процеп,
точно както е в стиха на Виолета Христова: „Мое обратно. Да живеят онези процепи в очевидното,
през които минават невидимите неща!“ Може да се каже, че обектите, които представят смъртта,
символизират и живота и раждането, а онези, представящи живота и раждането, всъщност са
символи на смъртта.
Тук именно се завърта концепцията на изложбата, че всяко нещо съдържа своята противоположност, че в положителното се съдържа винаги капка негативно, в живота – смъртта, в черното
– бялото, и така нататък. Независимо че имената Ани и Ина са анаграмни едно на друго, тематично,
формално и идейно творбите им не са противоположни, макар че сме изкушени да търсим подобна
връзка със заглавието на изложбата. Доминиращи като количество, отпечатъците на Ина Христова тематично са продължение на фотографиите на Ани Антонова. Стихотворението на Виолета
Христова „Шегата за края“ е последванo от графичната работа на Ина Христова „Ева“ и е своеобразно допълнение на последните фотографски работи на Ани Антонова, символизиращи края
на живота. Тоест имаме изобразен един постоянен цикъл „раждане-живот-смърт“ чрез различни
средства и гледни точки в двете части на изложбата. При Ина Христова има и други теми, разбира
се, като „образ и подобие“, „вътрешни растежи“, сублимирали като връзка със земята и космоса.
Сублимация, тясно обвързана с „порастването на малкото момиче“, с „израстването на сестрите“,
както се вижда от графичните творби и техните наименования: „Ева“, „Сестри“, „Образ и подобие“,
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„Вътрешни растежи“, „Друга кожа“ и така нататък. Трите вариации на „празно гнездо“ метафорично представят празното семейно огнище чрез различни гледни точки, маркирани от „Сламената
къща“ на Виолета Христова. Няколко думи и за стилистиката на тези толкова лаконични творби.
Линеарен изчистен рисунък, напомнящ на плакатни творби. Тук символите действат като знаци
– минималистично, обусловени от интересите на Ина Христова към книжната илюстрация. Иначе
подчертано монохромната изложба тук е освежена с червено, синьо, жълто, доминиращо бяло.
Виолета Христова има основна роля в изложбата, тъй като нейните поетични строфи задават
съдържанието и са рамки, които я маркират от началото до края. Така, изследвайки отделните
части, зрителят установява, че тя е замислена като разказ за две сестри и тяхната майка, през
екзистенциалната призма на християнското разбиране за раждането и смъртта и всичко онова,
което съпътства живота и се повтаря в един безкраен цикъл. „Мое обратно“ всъщност е и име,
което принадлежи на три личности – Ина, Ани и Виолета, и всяка от тях е част от другата. Това
е първата им съвместна изложба и тя е изпълнена блестящо. Може би изисква повече задълбоченост и познаване на творчеството на трите артистки, за да бъде осмислена и разбрана, което
може да се отчете и като минус. Но тя има завършен характер. Представлява една цялостна история, разказана със средствата на фотографията, графиката и поезията, която подтиква зрителя
да потърси и да намери връзката между отделните части и да направи усилие да ги разбере.
Ани Стойкова
НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА В ДЪРВО N ЯСНА ПОЛЯНА 2016
За 27-ми път от 12 до 31 юли в село Ясна поляна, община Приморско, се проведе национален симпозиум по
скулптура в дърво.
Двадесет дни село Ясна поляна бе ателие на открито, в което група творци дадоха най-доброто от себе си,
за да превърнат ствола от странджански дъб в уникална
скулптурна творба. За поредна година избраните петима
автори с вещина и майсторство изваяха идеите си в дърво.
Този симпозиум е място, където абсолютно безконфликтно съжителстват абстрактно и фигуративно, рационално и
емоционално, представители на различни поколения. Тук
може да се открие диалог между работи понякога неочаквани и причудливи, а понякога класически четливи, които
обединяват скулптурата и дърворезбата в пластика, в найобщия смисъл на тази дума.
Ще се спра по-детайлно на отделните автори и произведения, създадени по време на симпозиума. В пластиката
„Докосване“ на Снежана Симеонова динамиката на плавно
преливащите се форми, игривата линия, полифоничната ритмика придават синхрон на движението и скулптурната форма. „Ангел“ на Иван Чолаков е произведение, подчинено на
единен пластично-изобразителен стил на класическо изграждане на формата. Тук присъстват гладката повърхност

Кристина Йосифова – Лабиринт на живота
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и изчистеният обем. Тази на пръв поглед спокойна творба е заредена със силна вътрешна енергия. Със средствата на сатирата и художествените възможности на пластиката Никола Диков в
работата си „Обков“ интерпретира образа на „фалшивия човек“, оставяйки лика в обкова празен.
Кристина Йосифова и пластиката ѝ „Лабиринт на живота“ представят оригинален авторски поглед върху невидимото в битието, изобразено чрез различни модулации на пластични мотиви.
Тя редува прозрачност и плътност на геометричните форми, деликатно борави с детайли, които
внасят изящност в цялата пластика. В „Механизъм“ Николай Мартинов проявява усет и творческа съобразителност, използвайки бъбривия детайл и разнообразната фактура. Специфичното
отношение към повърхностното обработване на обемите придава обобщен рисунък на силуета,
притежаващ красивата завършеност.
С ентусиазъм и воля за съзидателна дейност всяка година скулптурната колекция се обогатява с пластика, събрала духа, таланта и естетиката на различни творчески виждания. За този
факт заслугата е на организаторите: Община Приморско, кметство Ясна поляна, читалище „Лев
Толстой“ и СБХ. В резултат на техните усилия и постоянство са създадени условия за реализирането на уникална скулптурна галерия на открито. Очакваме и се надяваме, че пластиките, създадени в последните две години, ще бъдат монтирани на подходящи места в Ясна поляна или в
Приморско и ще се реализира идеята на симпозиума за художествено обогатяване на парковата
и градската среда.
Марияна Илиева

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА“
Творческата енергия за поредна година
събра в Трявна (12 – 21 август), в базата на
художественото училище „Тревненска школа“,
утвърдени творци и млади автори в рамките на
симпозиума с международно участие „Форма“.
Организатори на форума са: НГПИ „Тревненска
школа“, Трявна, Съюз на българските художници, Община Трявна, Национален дарителски
фонд „13 века България“. Енергията и изкуството като нейна еманация, диалогът, срещата – са
вече сериозни аргументи, които нареждат Трявна в челните редици на големите художествени
прояви. Трявна е не просто град домакин и град,
богат на традиции, а град, вдъхновяващ творческите начала. Симпозиумът е проява на една
търсеща и свободна енергия, която ни докосва
чрез формата и така я изразява; той е свободно
поле на чувства, мисли, желания. Негови отличителни черти са експериментът, дълбоката емоционалност, богатството от смисли. Свободната
енергия струи, среща друга, влияе ѝ, взаимно се

28
СБХ бюлетин брой
04/2016

Ненчо Ненчев – Без край

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА
обогатява и развива чрез чувствителността на младите автори и
житейската зрялост на вече утвърдените. Свободата в изкуството е
най-чистата и истинска свобода.
Художествена галерия „Гъбенски“, която приюти творбите на авторите, се изпълни с богат художествен език, чрез който мисъл и чувство се укротяват във форма, а материята – в смисъл.
В изложбата са представени
оригинални пластични решения, от
които лъха експеримент, новаторство, авангард, експресивност, емоционалност, сложен душевен свят.
Във всички творби струи езикът на
чувствителността, която търси и изследва, назовава и провокира. Истински празник за сетивата. Енергията застива в изразителност, жест,
игра, символика.
По-младите автори – Ива Савчева, Галина Динева, Деница Тодорова, Валерия Годара, Петко Недялков, Николай Мартинов, Радан
Косов, Никифор Апостолов, Боян
Султанов, артикулират с жеста и
експресивността, със състоянието
на съзидателни поклонници, влюбени в изкуството. Своите душевни
състояния те изразяват с езика на
Николай Мартинов – Конфликт
дървопластиката, колажа, смесената техника и естествените материали – дърво, сено, хартия. Отсъствието, другият, любовта са смисли на внушителни пластики и
живописни композиции.
Обратно, при по-зрелите автори – Деля Чаушева, Орфей Миндов, Димитър Грозданов, Ненчо
Ненчев, Камен Симов, има натрупване, чувството е приглушено, прозира откритието, мисълта,
границите на възможното. Композициите им боравят с един несложен, атрибутивен език, който
придава усещане за дълбочина, познание и проникване в дълбинната природа на нещата. При
тях форма и символика се търсят и припокриват, защото символът съдържа и носи в себе си и
чувствителността, и смисъла, и енергията на откритието.
Венелин Бараков
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РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА НА „АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО“
Тази година трябваше да се открие 10-ото юбилейно издание на варненското биенале на визуалните изкуства, наречено „Август в изкуството“. Това няма да се случи. Не е лесно за този, който
го е създал и го е осъществявал цели 15 години, да говори за края му. Парадоксално е, че досега
аз не съм писал в медиите за този мащабен културен форум, който от самото начало стана известен и очакван от художници и публика. Професионално по-коректното беше да оставя мненията
и оценките на моите колеги – изкуствоведи, критици и куратори, както и на самите артисти. И те
ги направиха. Още след второто издание през 2001 г. Мария Василева обяви, че „Август в изкуството“ е „уникално явление на фона на всеобщия нихилизъм, царящ в художествения живот, че
той е най-мащабното събитие, организирано у нас, което няма аналог в културната ни практика“.
Високи и възторжени оценки дадоха
през годините изкуствоведите Ружа
Маринска, Филип Зидаров, Димитър
Грозданов, Борис Данаилов, Ирина
Генова. Академик Светлин Русев го
определи като „изключително качествено събитие с цялостната си идея,
със съдържанието си и с толерантността си към различните художествени начини на изразяване“. Свилен
Блажев заяви, че „случващото се във
Варна е нещо изключително и че на
картата на изкуството и на духовните
процеси в България градът в момента има водеща роля именно с този си
фестивал“. Признание за високо равЦветан Кръстев, 2002 г.
нище засвидетелстваха и Станислав
Памукчиев, Милко Божков, Емил Попов, Георги Лечев, Иван Русев, Дария Василянска, Альоша Кафеджийски, Андрей Даниел, Стефан
Лютаков и още много, много други художници с безкомпромисни критерии и изисквания. Няколко
пъти след 2002 г., в годишните класации на художествените събития, които в. „Култура“ тогава
правеше, „Август в изкуството“ бе поставян сред най-добрите. През 2006 г. БНТ създаде 30-минутен филм за него и го излъчи в най-авторитетното тогава предаване за култура „Суматоха“.
Имаше, разбира се, и упреци на критиците, че във форума участват твърде много варненски
художници, че в първите едно-две издания не са представени достатъчно от най-младите, че
невинаги включените частни галерии се съобразяват с нивото и характера на основните експозиции в Градската художествена галерия, Художествения музей „Георги Велчев“ и Археологическия
музей, които бяха най-важните центрове на фестивала. Имаше и странни, учудващо пространни
разсъждения на колеги, и то на страниците на в. „Култура“, дали поканените артисти и кураторски
проекти отговарят стриктно на „темата“ на поредното издание и колко е важна тази „тема“; как
кураторите трябва да „стягат“ художниците, които включват в проектите си; дали да има или няма
обяснителен текст към „темата“, който да разясни на художниците какво трябва да направят и как
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да се представят… Мисля, че понякога
се увличаме и издребняваме в подобни наивни разсъждения. Струва ми
се, че в повечето критически анализи
се акцентираше на по-незначителни,
второстепенни аспекти от функционирането на „Август в изкуството“, а не
на същностния му естетически характер, на доминиращото художествено
равнище в сложния и разнолик организъм на биеналето, на търсената
богата и обективна картина на съвременните процеси във визуалното
изразяване и на тяхното съпоставяне,
Винченцо де Симоне, 2004 г.
на желанието за равновесие в представянето на различните стилови принципи и изразни средства и избягването на фаворизиране на
определени естетически посоки. „Август в изкуството“ беше създаден не за да бъде „луд“, скандален и евтино провокативен, както пожелаваха някои критици, а за да открои и стимулира високото
и културното в „широкия и изкусен еклектизъм“ на съвременното изкуство. За да проповядва и
свидетелства, че безусловно е необходима свобода на културата, но и в не по-малка степен е
важна културата на свободата в днешните арогантни и все по-некултурни времена...
Раждането на фестивала стана през 2000 г., когато само за 2-3 месеца почти без пари се
организира впечатляваща поредица от изложби. Задейства се „синдромът на първия път“, въодушевлението и ентусиазмът бяха огромни, рисковете също, но резултатът беше повече от
обнадеждаващ. Получи се събитие, вълнуващо преживяване и културен празник в артистичната
общност на Варна, която вече проявяваше логичните за националната ни ситуация симптоми на
униние и апатия в творческите среди. Смея да твърдя, че особено по отношение на празничността, на настройването на участници и публика в едно необикновено, почти ритуално духовно наслаждение и съпреживяване, „Август в изкуството“ бе уникален и вероятно за дълго ще остане
такъв. Несравнимите, многолюдни официални откривания на събитието в прекрасните дворове на
Археологическия музей и Градската галерия с много жива музика и топла артистична атмосфера,
всички отделни и различни откривания на многобройните изложби, музикалният, театралният и литературният салон като кратки, но оцветяващи
цялото фрагменти създаваха заедно
с мащабните и сериозни експозиции
трудно постижимия дух на културна
празничност. Има много свидетели и
съм сигурен, че те помнят, защото
виждах въодушевените им, щастливи
лица.
Първите три издания от 2000 г. до
2002 г. бяха ежегодни, след което започна форматът на биеналето. Независимо че още с първите две издания
Ванко Урумов, 2004 г.
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фестивалът получи известност и признание, истински сериозното и високо
равнище започна от третото нататък.
Тогава, през 2002 г., се споразумяхме
с директора на Градската художествена галерия Ванко Урумов и той я
предостави на форума за два месеца с всичките ѝ зали на трите етажа,
като го включи в официалната си изложбена програма. Тогава мащабът
стана друг, а възможностите за пространствено структуриране, за професионално аранжиране и представяне,
за обособяване на специални зони,
Бернхард Гарберт, 2004 г.
показващи отделни общности или
самостоятелни личности, специфични
начини на изразяване, формални и концептуални експерименти, станаха несравнимо по-богати.
„Август в изкуството“ зазвуча в други хармонии – по-импозантни и респектиращи. Заредиха се
следващите издания, вече като биенале, които получиха конкретен слоган, състоящ се в почти
всички случаи от две понятия, които даваха посока за осмисляне и конструиране на поредното
издание и изложбите в него, за селекцията на участниците и визуалния характер на творбите им – Конфликти/Диалози (2002), Пътища/Енигми (2004), Природно/Човешко (2006), Локално/
Глобално (2008), Голямата вълна (2010), Илюзии и модели (2012), Класично/Съвременно (2014).
Винаги съм предпочитал по-универсални като смислов контекст понятия, които да дават на художниците и кураторите пълна свобода и философска широта за интерпретации. Разговорът за конкретна
тема и строги тематични изисквания
и ограничения, особено по отношение на такива крупни художествени
форуми, ми се струва повърхностен
и неадекватен. В доста голямата ми
кураторска практика никога не съм
„стягал“ поканените от мен артисти,
защото това би било нелепо при тяхното интелектуално и творческо равнище. Възприемането на куратора
като властен и всесилен естетически
Гриманеса Аморос, 2006 г.
диктатор ми е чуждо.
Като главен куратор на шест от
деветте издания на „Август в изкуството“ поканих доста гост-куратори от България и чужбина,
които се включиха със специални проекти в различните години – Ружа Маринска, Филип Зидаров,
Мария Василева, Искра Траянова, Димитър Грозданов, Борис Данаилов, Яра Бубнова, Владимир
Иванов, Пламена Димитрова-Рачева, Цветан Кръстев, Нено Белчев, Розе Шулце (Германия), Ремо
Гали (Швейцария), Джеймс Кук (САЩ), Тон Делемаре (Холандия), Ники Кокинос (Белгия), Готфрид
Хатингер (Австрия), Кшищов Станиславски (Полша), Мая Чанкуловска-Михайловска (Македония),
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Майкъл Хауърт, Алистър Ноубъл, 2006 г.

Сандра Фернандес Ортега (Испания). Три издания бяха поверени изцяло на кураторите Филип
Зидаров (Локално/Глобално, 2008), Мария Василева (Голямата вълна, 2010) и Димитър Грозданов
(Илюзии и модели, 2012).
„Август в изкуството“ представяше всеки път между 100 и 150, предимно български и помалко чуждестранни художници, между 20 и 40 изложби, пърформанси и съпътстващи прояви в
около 20 музея, частни галерии и други пространства във Варна. В някои издания бяха включени
Римските терми, Аладжа манастир и дори Аспаруховият мост.
Институциите, които официално стояха зад „Август в изкуството“, логично бяха Градската
художествена галерия – Варна и Художествен музей „Георги Велчев“. Подкрепяха го най-престижните професионални институции в България – НХГ, СГХГ и СБХ. Той не беше мой „частен“ фестивал, както подхвърляха противниците ми. Сложната и нелека организация се осъществяваше
от много малък, но много професионален екип, на който съм благодарен. Финансовите средства
от Варненската община и от няколко добронамерени спонсори бяха много оскъдни за огромните
мащаби на форума и сравненията в това отношение с други биеналета у нас и в чужбина са
парадоксални. Затова Варненското биенале не можеше да бъде истински международно. Такъв
характер щеше да въведе задължително много по-голямо финансиране и друго съотношение
между чуждестранните и българските участници. Сега само варненските художници съставляваха средно 40 % от всички поканени. А едни от основните обвинения към мен във Варна бяха, че
се канят предимно „софийски“ и други артисти, а варненските се пренебрегват. Каква провинциална нелепост! Тук се сещам за една показателна история. Турският куратор на едно от първите
издания на Истанбулското биенале се съобразява с принципите, които световният му статут
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налага, и кани само няколко турски
участници. След това той решава да
се пресели в Париж, за да се спаси от
враждебното отношение към него…
Всички качествени български художници бяха поканени и представени по най-добрия начин в биеналето.
Като важен акцент (особено в началото) бяха експонирани персонални
изложби на големи фигури в изкуството, които имаха значение и влияние при формирането на съвременното визуално изразяване – Жорж
Папазов, Генко Генков, Меркадо. През
Васил Симитчиев, 2010 г.
2010 г. Васил Симитчиев създаде на
място, във Варненската галерия, впечатляваща концептуална творба. Беше показана голяма колекция с уникалните изображения
на тела от фотографа Такор Кюрдян. Седем огромни принта с персоналните интелектуални обозначения върху фотографии на морето от Владимир Иванов бяха ситуирани върху фасадите
на важни за него сгради. В съзнанието ми изникват отделни образи от огромното количество
качествени произведения – внушителната зала, аранжирана като лабиринт с отливките на женски тела от Ванко Урумов; многобройните кръстовидни, разноезични думи на Бернхард Гарберт,
висящи високо горе в голямата зала на галерията; невероятните инсталации и видео творби на
Джеймс Кук, Гриманеса Аморос, Майкъл Хауърт, Алистър Ноубъл, Джина Сестаро, Надежда Олег Ляхова,
Венелин Шурелов, Цветан Кръстев;
изразителните пърформанси на Розе
Шулце, Винченцо де Симоне, Антония Попова, както и „Вавилонската
кула“ (2008) на група много млади
артисти. Имаше и достатъчно млади
участници, и достатъчно провокативни творби, и дискусии (дори симпозиум през 2003 г.) с участието на
сериозни експерти и светли умове
като Явор Гърдев и Георги Лозанов.
Всяко следващо издание ставаше поИван Русев, Георги Лечев, Васил Василев, 2014 г.
мащабно и по-богато във визуалното
си многообразие от духовни смисли, художествени материи, стилови разновидности и радикални
експерименти. Но най-важното за мен оставаше запазването на високите равнища на креативно
мислене и изразяване, преоткриването на значими и смислени идеи, съсредоточаването в дълбочината на човешката и природна същност, посочването на оригинални образни светове, градени
с интелект и страст. Или с други думи – изкуство, което е много различно от повърхностната
екстравагантност и инфантилност на много „забавляващи се“ съвременни художници, както и от
деструктивното им, шизофренно отношение към етически и естетически категории.
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Някак трудно мога да се освободя от чувството, че въпреки всички
факти и сравнения, които „Август в
изкуството“ налагаше, някои критици
и артисти от София сякаш не можеха
да приемат в себе си или не искаха
да повярват, че един голям и значим
форум на изкуството е създаден в
„провинцията“ и то от „провинциални“
куратори.
И ето че в тази история идва характерният и логичен, чисто български епилог. Успехът и нарастващият
престиж на „Август в изкуството“
Свилен Блажев, Стефан Лютаков, 2014 г.
възбудиха и активираха няколко
възрастни варненски художници с
име от миналото, но и с влияние днес. Ревността им, свързана с Варненското биенале на графиката, с чието функциониране те се занимават и което искат да бъде най-важното художествено
събитие в града, ги накара да пуснат в ход старата, добре позната машина с мръсни номера –
разпространяване на слухове и лъжи, интриги и клевети, очерняне на името ми, настройване на
общинските администратори срещу „Август в изкуството“ и неговите организатори. Като последица от това общинското финансиране на форума рязко намаля, за да стигне през 2014 г. до жалките 13 000 лв., с които въпреки всичко успях да направя деветото издание „Класично/Съвременно“ – по думите на много участници
твърде впечатляващо.
Жертва на този заговор, за мое
огромно съжаление, стана уважаваният колега Димитър Грозданов,
поканен за куратор на осмото издание през 2012 г. Десет дни преди откриването му тогавашният директор
на общинската дирекция „Култура и
духовно развитие“, дългогодишният партиен секретар на варненските
музеи Станка Димитрова пренасочи
определените за фестивала 30 000
лв. към Дружеството на варненските
художници. Постъпката беше смайВенелин Шурелов, Валери Чакалов, 2014 г.
ваща с цинизма си, скандалът беше
огромен, проектът на Грозданов бе арогантно провален, а самият той злепоставен пред поканените от него творци. Разбира се, всички знаеха, че в основата на тази нечистоплътна кампания
стои Венцеслав Антонов – организатор на Варненското биенале на графиката. За съжаление той
е подкрепян и протежиран от едно известно име, завърнало се наскоро от Виена и представяно
в последните години като професор от Виенския университет (?) – Стоимен Стоилов.
Очевидно е, че в тази враждебна ситуация, наситена със злоба, интригантство и мафиотски комбинации; в тази все по-агресивно налагаща се социокултурна среда, в която истинските
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творчески личности съвсем не са на почит, а кумирите и фаворитите са олигарси, мафиоти и спортисти, героизирани дори от прехвалените ни филми; в тази обществена атмосфера, в която нагло
и властно се е настанила нравствената деградация, самоуверената необразованост и чиновническото бездушие – в такъв свят „Август в изкуството“ няма как да продължи да живее. Той е
създаден, за да въодушевява художниците и тяхната публика, за да им дава шанс да споделят
най-свободното си и чисто изкуство, без да се съобразяват с комерсиални и други зависимости.
Той е предназначен да осветява и да съхранява като творчески живот висококултурното художествено интерпретиране на света – онази интелектуална воля и артистична представа за него,
които го изпълват с дълбок философски смисъл, съзидателност, етически принципи и хуманно
съдържание. Сегашните отношения и общество не допускат и не толерират подобни стремежи и
усилия. Затова аз съм принуден не без прискърбие да обявя смъртта на „Август в изкуството“.
Сигурен съм, че неговото отсъствие от художествения живот и отдалечаването му във времето
ще открои още повече неговите качества и роля, ще наложи неизбежни сравнения между него и
новите, заместващи го форуми, ще предизвика по-обективни оценки и ново признание. При всички случаи много от участвалите в тази прекрасна духовна авантюра ще запазят при най-красивите си спомени визуалните тонове от многобройните внушителни пространства, озвучени от
най-истинската човешка хармония, която съществува само в доброто изкуство. Докато забравата,
в която сме много силни, не покрие всичко. А може би някои от най-младите и най-умните в други
времена ще пожелаят да възкресят „Август в изкуството“? Желая им смелост!
Румен Серафимов
07.08.2016 г., Варна

ПОЗИЦИЯ НА СБХ ЗА ПАМЕТНИКА НА ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ
На заседание на УС на СБХ, проведено на 29 септември 2016 г., бе внесено писмо декларация, подписано от
група известни български художници,
преподаватели във висшите учебни
заведения по изкуствата и изкуствоведи.
Между тях са: гл. ас. д-р Тодор
Ламбов, проф. Константин Денев, гл. ас.
д-р Атанас Тотляков, гл. ас. д-р Славина Русева-Стефанова, Радостина Пенева, адв. Ивана Мурджева, Николай
Колязов, Явор Коен, Кирил Василев,
Даниела Ламбова-Коен, Антон Цанев,
проф. Емил Попов, Теодор Нанев, проф.
Емил Мирчев, Веселин Василев, д-р Симеон Симеонов, Георги Даскалов, доц.
Цветослав Христов.
Александър Хайтов – паметник на генерал Иван Колев
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ПИСМО ДЕКЛАРАЦИЯ
На състоялата се преди няколко
месеца в галерия „Кредо бонум“ дискусия за развитието на съвременната
скулптура в България изкуствоведът
Кирил Василев упрекна поколението
скулптори, започнало творческия си
път след средата на 90-те години на
миналия век, в недостатъчна активност в публичната среда. Тази липса
на активност включва и отказ от
участие в конкурси за паметници и
други монументални задачи, както и
отказ от работа на проектен принцип с общинските и прочие организации. Това не е съвсем вярно. Активността бе загубена постепенно, след
грубото налагане на лош вкус – илюКрум Дамянов – проект за паметник на генерал Иван Колев
стративно-разказвателен, повърхностен и открито кичозен, от страна на политически сили, организационни комитети и други
организации. Незначителната тежест на гласа на професионалистите скулптори и архитекти
спрямо гласовете на общинските чиновници, инвеститорите и политиците в комисиите за обсъждане на конкурсните проекти в национални и регионални конкурси също демотивира част
от активно работещите скулптори. Немалка част от новите монументи са реализирани без
конкурс, от хора с ограничени, скромни творчески възможности, но с подкрепата на политическа
сила или спонсор. Словото не е сред изразните средства на скулптора, поне не сред основните
изразни средства, но след скандално дебелооката постъпка на Александър Хайтов и Валери
Симеонов от НФСБ не бива да оставаме безмълвни. Те не само поругаха паметта на ген. Колев
с карикатурно-оперетъчен монумент (поредния от серията паметници на Александър Хайтов),
техните действия срещу творец като Крум Дамянов, автор на едни от най-забележителните
монументи в България, са насочени срещу професионализма, срещу авторството. Цитираме думите на академик Дамянов: „Имам валиден, непрекратен до настоящия момент договор и съм
изпълнил ангажимента си по него.“ Подобни прояви са насочени срещу художника, срещу морала
и законността и срещу цивилизационния ни избор. Нарушавайки моралните норми, а може би и
законите на страната, техните действия около паметника на генерал Колев са антибългарски.
Унищожаването на гипсовия модел, дело на академик Крум Дамянов, лиши ген. Колев от достоен
монумент в град Добрич. Ние сме в подкрепа на правото, морала, ненамесата на политическите
партии и отделни техни представители в естетиката на монументалните изкуства.
След обсъждане на изложената позиция всеки от членовете на Управителния съвет на Съюза
на българските художниците сподели своята съпричастност с изразеното в декларацията. Отбелязано бе, че представеният текст е част от поредица многобройни реакции в художествените
среди и широката общественост по повод спорните и противоречиви качества на появяващите се
напоследък монументални произведения. Направени бяха констатации за сериозността и сложността на проблемите в съвременното българско монументално изкуство и незадоволителното му
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ниво. Недоразуменията и десетките скандали около някои образци на изкуството в публичното
пространство са факт. Очевидно неяснотите в процедурите по изграждане, преместване или премахване на паметници и съответното им съгласуване рефлектират върху качественото ниво на
голяма част от създаващите се вече повече от две десетилетия спорни произведения. Ето защо
Управителният съвет на СБХ се ангажира отново да изготви свое официално обръщение към
държавните институции и компетентните органи с общо становище и конкретни предложения,
целящи решаването на проблема на национално ниво чрез въвеждането на строго установен ред
със съответните правила, критерии и изисквания в една задължителна процедура, гарантираща
в максимална степен експертния принцип, защитаваща високия професионализъм и създаваща
благоприятни условия за творчески подход и постигане на по-добри художествени резултати.
ОПОСРЕДСТВАНЕТО НА ИЗКУСТВОТО
„ПЛАВАЩИТЕ КЕЙОВЕ“ НА КРИСТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЕДИИТЕ
Арт инсталацията „Плаващи кейове“ в Италия е проект, за чието осъществяване Кристо и
неговата партньорка Жан-Клод работят заедно дълги години преди смъртта ѝ през 2009. Това
е първият мащабен проект, който световноизвестният творец реализира без нея. Както всички
останали творби на дуото, и тази е временна, но за 16-те си дни живот (18 юни – 3 юли) привлича
над 1 200 000 души, средно по 72 000 на ден.
Българската общественост реагира с възторг и с възмущение, а социалните мрежи дадоха
поле за разпалени дискусии – дали това изкуство е гениално, или безсмислено? Aвторското предизвикателство към публиката по света се съчетава с променящия се медиен ландшафт, който
внася допълнителни нюанси в критиката към една творба, създадена, за да бъде спонтанно и
непосредствено преживяна. Възможно ли е сензацията и развлекателния привкус, присъщи на
медийното отразяване, да опорочи артистичния жест на Кристо?

ПРОЕКТЪТ
Плаващите кейове позволяват трикилометрова пешеходна разходка по 200 000 плаващи в
езерото Изео кубчета, покрити със 70 000 кв.м наситеножълт плат. Чувството за ходене по вода
е нееднозначна алюзия с чудесата на Христос. Tова не е първи проект на двойката, свързан с
водата. Той напомня на „Застлани пътеки“ (1978), но и на „Обгърнати острови“ (1983), наричани
от Кристо „моите Клод Моне водни лилии“; той е като че ли тяхно продължение. Цветният плат
отново е основна градивна част на инсталацията.
Проектите на Кристо и Жан-Клод са винаги временни и в тясна връзка със заобикалящия
природен или градски пейзаж – от просъществувалата само 28 часа „Завеса в долината“ (1972)
до двуседмичния „Опакован Райхстаг“ (1995). Kакто казва самият Кристо, „за да не се превръща
свободата в навик“. Рамкирането на природата е в наистина сериозен мащаб, но и самата рамка
има своето съдържание и значение. Изграждането на утопични гигантски творения изисква употребата на специално произведени за целта материали и нестандартни технически решения. Това
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Кристо и Жан-Клод, Плаващите кейове, 2016 г

дава поле за изява на местния, но и световен инженерен и производствен елит, които имат грижа
и за разглобяването и рециклирането на произведението.
Кристо преминава границите на немислимото. Завършването на неговите творби понякога
отнема десетилетия. Екипът, заедно с инженери, адвокати и еколози, винаги работи по няколко
проекта едновременно, тъй като често разрешенията от собствениците на земята и администрацията се бавят с години, а често отговорът е и просто отказ. Понякога проектите са вдъхновени от
мястото, а друг път мястото се търси според конкретната идея. В преобразяването на пространството основни са похватите от скулптурата и фотографията. Ключово винаги е взаимодействието
с околната среда, която след края на проекта остава такава, каквато е била преди. Всички материали се рециклират, като например „Бягащата ограда“ – в пердета и булчински рокли.
МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ
През 1963 г. опакованата от Кристо статуя на Венера в Лондон остава незабелязана няколко
месеца и съвсем не се превръща в социално или художествено събитие. През 2016 г. „Плаващите
кейове“, напротив, са многократно отразявани от медиите и се превръщат в сензация.
Въпреки че Кристо и неговите творби са често неразбрани и критикувани, това произведение става изключително популярно и в България благодарение именно на медийното внимание.
Възможно е обаче не хората да са започнали да „разбират“ Кристо, който твърди, че творбите му
нямат символно значение, а просто този нов проект да е по-лесен за прочит и затова така лесно
привлича нови почитатели на артиста.
Кристо и Жан-Клод разделят работата над проектите си условно на „софтуер“, който включва
скициране, изучаване на топографията и цялостно проектиране, и „хардуер“, включващ реализирането, живота и демонтирането на проекта. „Софтуерният“ период е слабо отразен от българските
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медии, някои от които започват да пишат за „Кейовете“ едва след като са открити и са се появили
публични дебати, свързани с тях.
Българските медии се съсредоточават повече върху произхода на Кристо. „Христо Явашев –
Кристо е американски скулптор и художник с български произход“ или „Българският художник
Кристо“... и дори наблягат на това, че в интервютата си с българските медии той говори на български. Подробно интервю с артиста в наш всекидневник със заглавие „Не творим в България,
въпрос на вкус“ е подчинено на тази тема, както и интервюто с работниците по проекта – „Българите, участвали в проекта на Кристо: Говорим си на български с него“.
Въпреки широко разпространеното твърдение, че артистите трудно намират финансиране,
Кристо продава скици и модели на своите бъдещи проекти, за да ги осъществи. Например наемът
на частта от Сентръл парк, където инсталират „Портите“ за три месеца, e три милиона долара.
Това е друг факт, често засяган от българските медии, някои се съмняват в истинността му. Независимо от засиленото отразяване, темите са встрани от дискурсивното, повечето заглавия са
чисто сензационни – „Данъчни погнаха Кристо“, „Мъж тича гол по „Плаващите кейове“ на Кристо“,
или се търсят връзки с други знаменитости – „Умберта Берета – дамата на кейовете“, „Червен
килим върху жълтите пътеки на Кристо“.
Някои онлайн медии са по-аналитични и търсят мястото на творбата в контекста на българското и световното изкуство. В „Защо обичат Кристо“ се търси смисълът в неговите произведения,
за разлика от медиите-търсачи на сензации („Гол по кейовете на Кристо! Покрещя и поплува. 18+“
е само едно от заглавията). В множество кратки статии основна тема е произходът на Христо Явашев. Общо 86 е броят на материалите в деветте онлайн издания, като в тях на пръсти се броят
мненията и анализите, за разлика от „преписаните“ прессъобщения.
Има медии, които решават да ни опишат какво според тях би се случило, ако Кристо беше
решил да направи „Кейовете“ в България; материалите иронично осмиват, но и осъждат елементи
на българската култура и общество.
Вестник „Капитал“ прави подобен обзор на медийното отразяване на събитието и стига до
извода, че българското общество е с полюсни мнения, отразени в медиите и социалните мрежи.
Защитниците на Кристо сочат силния интерес на световните медии и множеството звездни посетители като доказателства за значимостта на събитието, докато негови противници се обявяват
срещу безсмислието на неговото измислено изкуство, заклеймяват го като „снобария и комплексарщина“. Коментарите в социалните мрежи са с изострен тон и от двете страни, стига се до
лични нападки.
ПРИЗНАНИЕ И ПРИНОС
Често причислявано към новите реалисти, дуото винаги е отричало принадлежност към група или течение в изкуството, макар че според енциклопедия „Британика“ те са „художници или
скулптори на околната среда“. Както самият Кристо твърди: „Едно от удоволствията на това да
си артист е да правиш онова, което искаш. Всички наши творби, мои и на Жан-Клод, са напълно
безполезни, абсолютно безсмислени, никому ненужни. Светът може да живее и без тях.“
Телевизионната журналистка Евгения Атанасова смята работите му за социален феномен, тъй
като са мащабни не само по размери, а и по брой на участниците в тяхната изработка и изграждане – от администрацията, която издава разрешения, до обществеността. Това е забелязано от
други медии, които се постарават да поговорят с работници по проектите.
Съвременното изкуство, в частност и това на Кристо, често отправя предизвикателства към
своята аудитория. Тя не е разделена на свои и чужди. Всеки участва в превръщането на естествени и културни обекти в особен вид мимолетни артефакти, трансформиращи не само средата,
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а и всеки оказал се в нея. Това превръщане в изкуство става част от художествената стойност.
Природата е съавтор, сцена на действието и експонат. Взаимодействието с природните явления
е съществено, разчита се на движенията на въздуха и водата, светлината, смяната на ден и нощ.
Но тази провокация не изчерпва въздействието. Физическа част от творбата е и публиката с
нейните емоции, нагласи, убеждения и сетивност. Най-добре това е уловено обаче не от медиите,
а от посетителите, преки участници в събитието. Снимките и коментарите в социалните мрежи
многократно засилват досегашните опити на традиционните медии да отразят събитие от такъв
мащаб. Техният безспирен поток се превръща в основното отразяване. С помощта на множеството хаштагове достъпът до информация от мястото на събитието, моментна и достоверна, се
улеснява.
При класическото изкуство се митологизира творческият гений, доказан и застинал в монументалността на своето произведение. И докато в музеите се ходи като на поклонение пред

Кристо и Жан-Клод – Плаващите кейове, 2016 г.

оригиналите, то оригиналите на Кристо са заснетият и изживян спомен. При тях липсва онази експонатна заявка за идейна непреходност и историческа значимост, присъща на институционализираната култура. За сметка на това, документирането на „Кейовете“ е подробно и лично, особено
в социалните мрежи, където всеки потребител е автор и куратор и където „всеки е свободен да
тълкува това, което вижда, така, както мисли“.
Кристо продължава своята работа по организирането на „Над реката“ в САЩ, както и по
титаничния „Мастаба“ – първият и единствен негов проект, планиран като траен паметник. Преговорите за построяването на скосената пирамида от нефтени варели в Обединените арабски
емирства продължават от началото на 60-те. Ако бъде одобрено, това би било най-голямото по
размер творение на изкуството в света.
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Сред многото световни издания, публикували статии за проекта, единици са онези, имали непосредствен досег до екипа на Кристо в месеците на финалното планиране и подготовка. Джеф
Макгрегър от американския ежемесечник Smithsonian представя цялата история на идеята за
това начинание, в комплект с цветисти детайли от дните, прекарани с твореца и обкръжението
му в Италия. Описва подробно значимото и знаковото в културно-историческото наследство на
дуото. В дебата „що е то?“ цитира критика Пол Голдбергер: „Това е едновременно творение на
изкуството, културно и политическо събитие, както и пример за предприемачество.“ Прави се
прочит на психологически, почти интимни моменти, като този за избора на цвят за платната –
намокрени, те напомнят цвета на косата на Жан-Клод, за която сякаш винаги остава местенце
отляво на Кристо, когато той е сред хора. Най-изумителното в обширната вътрешна история е
комбинацията от енергизираща, широка вещина и приятелско обрисуване на живи картини – разговори, спомени, взиране в нощните отблясъци на езерото, хранене, работа, работа, работа. „Може
би най-феноменалният авторски труд е самото живеене, отдадено на изкуство“ – разсъждава
Макгрегър, като не пропуска да завърши с цитат от невидимата половина на гения – “Artists
don’t retire, they die.”
Рекламираното като събитие „веднъж в живота“ се превръща в безкрайна процесия, своеобразно поклонение. Съвременното изкуство не изглежда да отрича или въобще да има отношение
към определена традиция, но това събитие, отразявано от медиите, легитимира изкуството, но и
нови понятия за изкуство.
Но по какъвто и начин да е отразено това събитие, наличието на дискусии и пораждането
на съмнения е онова, което го прави цялостно и пълно. Дебатът е част от творбата и ако тя
еднозначно се определи като изкуство, то въздействието и художествената ѝ стойност биха се
понижили. Едно е сигурно – хората от цял свят се вълнуват от такива култура и изкуство, които
им дават усещане за свобода. Физическото притежание или дори присъствие все повече отпада
като условие за естетическа наслада, а в дебата на ценности се ражда нов устрем, независимо
от коя страна си. Широкото и разнообразно медийно отразяване прави възможно изграждането
на мимолетни, но и трайни мостове между хората-острови и твърдината на действителността.
Нели Иванова
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Костадинка Миладинова участва със свои
цветни литографии в изложбата на Art club
60+8, състояла се от 14 до 26 юни в галерията на Съюза на словашките визуални артисти в
Братислава. Авторката, която е член на Съюза,
бе представена на откриването на изложбата.
С работата си „Щастливо детство“ (липа, 130x
90x5 см) скулпторът Красимир Яков взе участие
в Първия регионален симпозиум по интериорна
дървопластика, организиран от Община Мездра.
Симпозиумът е в чест на 90-годишнината от
рождението на скулптора Петко Мичев.
Михаела Иванова – из изложбата

Тази година се навършват 110 години от
рождението на големия български художник,
майстор на гравюрата на дърво, проф. Веселин
Стайков (1906 – 1970). В памет на именития си
съгражданин Община Пещера организира изложба (27 юли - 30 август) в градската галерия,
носеща неговото име.

Красимир Яков – Щастливо детство

Михаела Иванова участва в програмата за
обмен на художници между СБХ и ГЕДОК от 22
май до 27 юни. Художничката получи възможност да работи и да обмени опит в ателиетата
Домак – арт център, управляван от Департамента за изкуство и култура на Мюнхен, където
в повече от 20 студия работят предимно чуждестранни артисти – временно пребиваващи
или постоянно живеещи в Мюнхен. В галерия
ГЕДОК художничката представи 13 маслени
платна – пейзажи от българските планини, и 8
акварела, създадени в Мюнхен и вдъхновени от
природата на Баварските Алпи.
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Веселин Стайков – Гора

В Кюстендил на 20 юли в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ се откри изложба мозайки
на Иван Пенев. Авторът, едно от емблематичните имена на гилдията съвременни кюстендилски художници, представи 31 мозайки малък
формат, от които 28 непоказвани досега.

ХРОНИКА
От 1 до 24 август градската художествена
галерия в Созопол представи живопис на Благой Атанасов – Bo Simeon в изложбата “Абстрактни икони”. Авторът, който е завършил архитектура в София и скулптура в Университета
на Мериленд, в Колидж парк, САЩ, живее и работи във Вашингтон и Созопол. (bosimeon.com)

творби интерпретират мотиви от разложкия бит
и култура, природни забележителности, орнаменти от народни носии. Те ще бъдат постоянно експонирани в парка на гр. Разлог и ще се
превърнат в част от културното пространство
на града.
На 18 август 2016 г. в Арт галерия „Ларго”
беше открит вторият Международен екслибрис конкурс – Варна. Носител на първа награда в конкурса е Веселин Дамянов – Вес. Втора
награда журито присъди на Кун Уанг от Китай,
а трета награда на Истанбулско екслибрис общество – на Сергий Храпов от Украйна.

Благой Атанасов – из изложбата

От 15 юли до 15 август се проведе Международното триенале на акварела във Варна,
на което СБХ е съорганизатор. Изложбата с
творби от триеналето ще пътува до март 2017 г.
и ще бъде представена в ХГ „Асен и Илия Пейкови“ – Севлиево, ХГ „Димитър Добрович“ –
Сливен, ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол, Галерия
„Райко Алексиев“ на СБХ, ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил.
На 15 юли Стефано Поповски откри изложба „Морски нюанси“ в Дома на етносите в
Пловдив.
На 21 юли в галерия „Арт Маркони“ се откри
изложба живопис „Тайнопис“ на Антон Антонов.
Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Мариета
Конова и Радостин Дамасков взеха участие по
покана на кмета на Разлог в международния
пленер „Разложко хоро“ (16 – 22 август).
В пленера участваха и художници от Полша, Украйна, Италия и Белгия, както и гражданката на Разлог Мария Бонкова, студентка
по изобразително изкуство в СУ. Създадените

Екслибрис на Веселин Дамянов – Вес

Иван Кънчев бе поканен от Музея за керамика в Алкора, Испания, да участва в L’LCORA
ESPAI CERÀMIC AZULÍBER – Museo de Cerámica
del'Alcora. Предоставеният проект „Небесна
врата II“ бе показан от 20 август до 4 септември в изложба по време на Фестивала на Христос в Алкора.

Иван Кънчев – Небесна врата II
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На 26 август 2016 г. общинският съвет на
град Белоградчик реши Градската художествена галерия, отдел към Историческия музей
на града, да носи името на скулптора Вълчо
Вълчев (1946 – 2010). Семейството на Вълчо
Вълчев благодари за подкрепата при реализирането на тази идея на гражданския инициативен комитет в Белоградчик, както и на
ръководството на СБХ.

В началото на септември галерията на СБХ
в сътрудничество с посолството на Бразилия
стана домакин на изложбата „Международен
цикъл за бразилско изкуство“. Тя се организира вече 20 години от „Колеж Арте“ и е значимо
културно движение в страната. Всички картини
във формат 40х40 см са копия на огромни платна, направени от самите автори. Бяха представени художници, галерии и изкуствоведи от 35
града от 16 бразилски щата, като селекцията е
направена от кураторския съвет и културните
секретариати на участващите щати и общини.
През годините изложбата е пропътувала хиляди километри по света.

Вълчо Вълчев - Автопортрет

Наградата на литературен клуб „Перото“ за
принос към българския литературен контекст
за 2016 г. в категория „Детска литература“ бе
присъдена на книгата „Илийчо, Август и седемте джуджета“ на Сотир Гелев и Пенко Гелев.
За пръв път в България комикс получава литературна награда.

Сотир Гелев, Пенко Гелев - Корица на книгата

46
СБХ бюлетин брой
04/2016

Из изложбата

За 19-и път Община Каварна и ХГ „Христо
Градечлиев“ събраха изявени български живописци на пленер през септември. Участваха
художниците Боян Боев (Варна), Валентин Узунов (Ловеч), Веселин Начев (Варна), Долорес
Дилова (София), Десислава Минчева (София),
Ели Станчева (Пловдив), Иван Велчев (Плевен).
Нарисуваните там картини остават в колекцията
на галерията.
В пловдивската галерия „Резонанс“ на
29 септември бе открита изложбата „Дар“ на
скулптора Рашо Митев. Авторът, който работи преди всичко с камък, показва и творби от
чугун и дърво.

ХРОНИКА
На 15 септември във варненската галерия
„Теди“ (ул. „Скайлер" 8) беше открита изложба
на проф. Десислава Минчева. Вече няколко поредни години галерията показва нови творби
на художничката, този път – предимно малък
формат.

За седми пореден път в галерия Ракурси
беше връчена наградата за посветеност и обещаващо развитие на името на Едмонд Демирджиян. След Минко Йовчев, Калия Калъчева,
Велислава Гечева, Любен Петров, Радоил Серафимов, Анжела Терзиева и Елеонора Терзиева
с отличието за млад живописец беше удостоен Радослав Нинов. Роден през 1992 г. в гр.
Тетевен, от 2004 г. той живее в Лондон. През
2012 г. завършва Колежа по изкуство и дизайн
Тауър Хамлетс, а през 2015 г. – университета
Голдсмитс в Лондон. В момента живее и работи
в гр. Ябланица.

Десислава Минчева – из изложбата

От 27 септември до 6 октомври 2016 г.
Contemporary Space – Варна представя номинираните 6 видеофилма от конкурса „Жорж
Папазов“. Участваха 25 творци с 37 филма, работили по условията на конкурса – 15-минутни
творби без звук, създадени след 2014 г. Журито - Мария Василева, Весела Данчева, Рене
Беекман и Кин Стоянов – номинира 6 творби,
както посочи победителя и носител на наградата за видео „Жорж Папазов“ – Леда Ванева.

Леда Ванева – Видео

Радослав Нинов – Джони върху моралите си

„Картините на Радослав Нинов са отворени
пространства, в които художникът помества
свои наблюдения, фантазии и мечти, но и оставя достатъчно място за зрителя и неговите
собствени желания. Платното е контейнер, който поема натрупани знания, реминисценции от
историята на изкуството, видени обекти или
чути думи. Фикцията се прелива с реалността. Образът се случва там, където мислите се
срещат или разминават с първичното телесно
присъствие; там, където смисълът се сблъсква
с рефлекса на тялото. Архивът от значения се
разтваря в първичния импулс на направата.“
(Мария Василева)
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От 27 септември до 15 октомври в галерия
„Арте“ в София Василка Монева представя
свои картини. „Най-доброто от това, което е
правила през годините – ретроспекция, но с
нови картини. Звучи невъзможно, но не и за
Василка, защото „Василка Монева има любими
предмети, които минават от картина в картина.
Те са същите, а картината е съвсем различна.
Удивлявала съм се на това. Като в музиката
композирането на елементите, вариациите в
тоналността правят творбата неповторима и
уникална.“ (Ружа Маринска)
Изложбите на Дарик радио
Преди години мой приятел и колега ми разказа, че направил изложба, посветена на обявяването на независимостта на България през
1908 г. във великотърновската черква „Св. 40
мъченици”. В покана към всички народни представители от този район авторът на изложбата
обявил, че една трета от стойността на всяка
купена картина ще бъде дадена за възстановяване на храма. Нито един от тях не се появил.
Нито представител на градска, общинска (а има
и други) галерии, за които се чува само ако изгонят някой техен служител и след скандал го
върнат или заменят с друг.
И така вече години наред. Без съвременно
творчество в съвременните институти за съвременно изкуство.
А „старите майстори” още дълго ще хвърлят
„класическата” си сянка, за да не се виждат (засега) празните стени по музеи и галерии, които,
осветени след време, ще поставят въпроси за
„нулевите” години на родното ни художествено
умение.
За съставянето на добра колекция се иска
време. И търпение. Разбира се, и средства.
А „Дарик радио” показва и още нещо: че
може да гради приятелства – както между самите художници, така и със самите тях. Да ги
подкрепя и най-важното - да бъде дом за техните произведения.
За пореден път „Дарик радио” предостави
възможност на тринайсет автори да рисуват на
пленер в Приморско и да покажат работите си
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в галерията, приютила творчеството на големия
Георги Баев в Бургас.
Какво по-добро място, отворило врати, за
да ни напомни, че „нулеви” години в българското изобразително изкуство никога не е имало.
Въпреки всичко. (Христо Кърджилов)

Борис Праматаров – рисунка по стих

Маргарита Пуева – Жена с птица

IN MEMORIAM
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Милка Пейкова – Портрет на Мария Столарова, 1970 г.
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IN MEMORIAM

ИЦКО МАЗНЕВ (1964 – 2016)
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МАРГАРИТА ПУЕВА (1950 – 2016)
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ЛИЛЯНА МАРИНОВА (1925 – 2016)
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EЛКА НАЙДЕНОВА (1932 – 2016)
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МАРГАРИТА МИШЛЯКОВА (1928 – 2016)
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МИЛКА ПЕЙКОВА (1919 – 2016)
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КУНЮ ЖЕЛЕВ – КУНЮ (1938 – 2016)
ро
о
р
р
ор р
о о о
о
р
об
о
р о

о

о
о

о о

б
р
орб
р

ор
р бо

о

ор о
бо

р
о

р

р
об
р

р

о
о ро
р
р

о

-

о
о

р

о

МАРИЯ СТОЛАРОВА (1925 – 2016)
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ВЕСА ВАСИЛЕВА (1926 – 2016)
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Веса Василева – Монумент

