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съобщения

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги,
Поради сложната обстановка и ограничителните
мерки временно спира изложбената дейност в
залите на СБХ. Следете новините в уебсайта на
СБХ – sbhart.com и на страницата ни във Фейсбук.
Очаквайте следващия бюлетин в началото на
януари 2021 година.

ДАРЕНИЕ ОТ СБХ
Дарителка, член на СБХ, пожелала да не бъде назована, предаде от името на съюза поредното си дарение от продажба на картини – 1000 лв. за закупуване на дрехи и обувки
за клиентите на Заведението за социални услуги за хора с
увреждания в г. Кула, Видин.

ОЩЕ ЕДИН БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ...
През септември и октомври тази година бе осъществена още една от многото благотворителни инициативи
на госпожа Майя Виткова-Косев. Под нейно ръководство и
благодарение на групата от дарители: Зорница Йончева,
анонимен дарител 1, Биляна Генова, Мая Петкова, Калина
Вутова, Стела Танева, анонимен дарител 2, Любомира Гочева, Мадлена Комитова, Петя Денева, Албена Константинова Щени, Петър Петров, Мария Ковачева, Георги Слаев,
Димитър Игнатов и Апостол Косев, за 100 от нуждаещите
се художници, членове на СБХ, бяха осигурени комплекти
от седем вида разтворими витамини.
От страниците на бюлетина на СБХ дарените наши колеги
отправят сърдечните си благодарности за поредния жест
на подкрепа от страна на режисьора Майя Виткова-Косев и
дарителите, които с тази хуманна постъпка засвидетелстват своето отношение, уважение и доказват, че искрено ценят хората, посветили живота си на изкуството.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРЕСТОЙ
В СИТЕ ДЕ-З-АР – 2021
Тази година поради извънредните обстоятелства и неосъществените
пътувания на половината от резидентите за 2020 г. бяха избрани шест
вместо дванайсет автори:
Чавдар Гюзелев
Анелия Николаева
Александър Виолетов
Божидар Бончев
Явор Костадинов
Светлозар Захариев
Бяха определени и четири резерви:
Станислава Запрянова, Дона Неделчева, Андрей Янев и Зафер Галибов.

НАГРАДИ ОТ БИЕНАЛЕ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ – БУРГАС 2020
Националната изложба за съвременно българско изкуство „Приятели на
морето“ беше открита на 4 септември пред БХГ „Петко Задгорски“.
В нея участват 117 автори след селекция между 242 кандидати. Бяха
обявени следните награди:
• Награда на Община Бургас за живопис – Живко Иванов
• Награда на Община Бургас за графика – Димитър Каратонев
• Награда на Община Бургас за скулптура – Иван Тотев
• Награда на БХГ „Петко Задгорски“ – Пламен Аврамов
• Награда на СБХ за млад художник – Калия Калъчева
• Награда за графика на името на Тодор Атанасов – Емануела Ковач
• Номинации за живопис: Симеон Шивачев, Стефан Кулев, Стоян
Божкилов, Стоимен Стоименов, Милчо Талев, Николай Найденов,
Цветан Казанджиев
• Номинации за графика: Людмил Георгиев, Николина Джановска,
Станислав Божанков
• Номинация за скулптура: Русен Дойков
• Номинации на СБХ за млад художник: Николета Иванова,
Наташа Ноева

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ТЪРГОВИЩЕ
На сесия на Общински съвет – Търговище по предложение на кмета на
града двама художници са обявени за почетни граждани на Търговище –
Никола Маринов по повод 140 години от рождението му и Васил Вълев по
случай неговата 85-годишнина.
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НАГРАДИ ОТ ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА СТРУМА 2020 – БЛАГОЕВГРАД
Зонална изложба „Струма“ 2020 беше открита на 31 октомври в ГХГ –
Благоевград. Бяха обявени следните награди:
• Награди за живопис – Пламен Бонев, Христо Шапкаров, Златина
Гонева-Байчева
• Награда за скулптура – Богомил Живков
• Награда на СБХ – Иван Милушев

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – СЛИВЕН 2020
Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен 2020, в
която след селекция участваха 107 автори, бе открита на 23 октомври
пред ХГ „Сирак Скитник“ и бяха обявени следните награди:
• Награда за живопис – Пламен Кирилов, Мартина Караиванова, Явор
Костадинов
• Награда за графика – Иван Матеев, Дарина Пеева, Александър Лазарков
• Награда за скулптура – Радослав Тодоров, Цветан Цветков, Кунчо
Кунчев
• Награда за неконвенционални форми – Дора Славова
• Награда за млад автор – Благовеста Желязкова
• Награда за сливенски автор – Данелина Косева
• Награда „Сирак Скитник“ – Васил Колев

НАГРАДИ ОТ ИЗЛОЖБАТА „ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ПРОСТРАНСТВО ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ“ – 2020
Националната изложба за изобразително изкуство „Велико Търново
– пространство за вдъхновение“ беше открита на 23 октомври в
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ и бяха обявени следните награди:
• Награда за живопис на Община В. Търново – Симеон Панайотов
• Награда за графика на Община В. Търново – Пламен Легкоступ
• Награда за скулптура на Община В. Търново – Румен Расков
• Награда на СБХ за млад автор – Явор Костадинов
• Награда на ВТУ за млад автор – Николета Иванова
• Награда на Представителство на СБХ – В. Търново – Даниел Иванов
• Награда на галерия „Савчеви“ – Дионисиос Каламарас
• Награда на Галерия за съвременно изкуство „Дориан“ – Весела Петрова
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НАЦИОНАЛЕН ГРАФИЧЕН ФОРУМ 2020 – СТАРА ЗАГОРА
На 31 октомври в зала „Байер“ в Стара Загора бе открит Национален
графичен форум. Изложбата се провежда за четвърта поредна година и в
нея участват 35 художници с 57 творби.
Бяха обявени три награди – Янко Ненов от Пловдив, Севдалина Проданова
от Бургас и Васил Ангелов от София; и три номинации – Моника Роменска
от Пловдив, Павел Целковски и Зоран Мише от София.

НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО БИЕНАЛЕ
НА МАЛКИТЕ ФОРМИ ПЛЕВЕН 2020
Десетото международно биенале на малките форми беше открито на
6 ноември в ХГ „Илия Бешков“ в Плевен. Бяха обявени следните награди:
• Голяма награда на Община Плевен – Веселин Дамянов – Вес
• Награда на СБХ – Димитриус Пападакис
• Награда на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ –
Христо Бозуков
• Награда за чуждестранен автор – Якуб Здейши
• Награда на журито – Христо Христов
• Награда за живопис – Антон Гошев
• Награда за графика – Димитър Каратонев
• Награда за скулптура – Цветослав Христов
• Награда за млад автор – Валентин Митев

НОМИНАЦИЯ ЗА БЮЛЕТИНА НА СБХ
В Деня на София, на 17 септември 2020, бяха обявени Наградите на
Столична община за ярки постижения в областта на културата.
В категория „Критика и журналистика в областта на културата“
номинация получи Антон Стайков в качеството му на редактор на
Бюлетина на СБХ. Това е признание за утвърждаването на Бюлетина
на СБХ като едно от нищожно малкото печатни периодични издания в
областта на изкуството и за активната изложбена дейност на СБХ и
неговите членове.
В
категория
„Визуално-пластични
изкуства“
бяха
номинирани
творческият колектив на изложба „Портрет“ в лицето на Иван Русев
и Станислав Памукчиев (юни – юли 2020 г., галерия на СБХ, „Шипка“ 6) и
Венцислав Занков за изложбата „Пред мен“ (юни 2020 г., изложбена зала
„Райко Алексиев“).
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА
НА ВАЛЕНТИН ТОПАЛОВ

януари 2020
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ

Валентин Топалов / Нощно пътуване

Последните картини на Валентин Топалов, представени на самостоятелната
му изложба на „Раковски 125“, с които той
отбелязва своята 70-годишнина, са закономерен резултат от неговото досегашно развитие като живописец. Те свидетелстват за стремежа на автора все
по-последователно да освобождава своя
почерк от зависимостта от натурата и
от бремето на сюжетното начало, като
го насочва главно към знаково-символен
тип изразяване в сферата на нефигуративното.
Творческото кредо на художника изповядва представата за картината като
за автономен пластичен организъм, при-
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тежаващ свои собствени закони и логика.
Независимо от това, че в някои платна
можем да открием асоциации с предметни конфигурации, с природни елементи
или с фигуративни мотиви, напомнящи
ни, макар и далечно, „неща от живота“,
те нямат определящо значение за поетиката на визуалния образ. Художникът
обръща основно внимание на самостойните експресивни възможности на цвета, на тона, на нюанса, на гамата, съумявайки да оркестрира по впечатляващ
начин многобройни, различни по характер компоненти – линии, петна и форми (геометрични или с дифузни размити
очертания), фактура, текстура и т.н.,
постигайки – чрез сложни композиционни
похвати – нужната органика на общото
въздействие на пластическия образ.
Валентин Топалов реализира живописните си намерения в творби с акрил с
преобладаваща абстрактна пластическа структура. С някои незначителни
изключения, където предметно-фигуративният принцип е подчинен на геометризацията и на обобщението, като
правило темата е изведена, както вече
беше отбелязано, до степен на неизобразителен знак или символ. Предпочита
студените, разнообразни като тонални
преходи и вальори гами, които изграждат
една изключително сложна живописна
субстанция. Пластическите характеристики на визуалния образ се формират на
базата на непрестанни „пулсации“ между двумерното и тримерното (с условен
знак) пространство, което определя динамичния характер на възприятието при
външната статичност и застиналост
на изображението. С други думи, налице е

изложби, критика

Валентин Топалов / Интериор

определен вътрешен конфликт или наймалкото противоречие, което се снема
от богатството на колорита и от разнообразието на формите.
Идеята на художника, като изходна точка, съдържа в себе си както енергията на
първичния импулс към живописване, така
и желанието да се намерят определен род
пластически формули, чрез които – отвъд натуроподобието – да бъде даден израз на своеобразната амалгама от сетивни впечатления, асоциативни инвенции и
искрени, неподправени чувства.
По-лиричните картини, изградени чрез
фини степенувания и дифузни, преливащи
едни в други мазки, се редуват с по-експресивни и по-контрастни решения. Разнообразно композираната аранжировка
на експозицията осигурява търсената

ритмика на възприятието на платната,
при което реалността и онова, което
съдържат в себе си линията и петното,
умерено полихромното начало, фино подчертано с деликатни акценти в изграждането на живописната тъкан, сякаш непрестанно сменят своите места. И все
пак богато нюансираната монохромност
в студени тонове определено доминира.
Избраната от Валентин Топалов стилистика илюстрира нагледно необятните
възможности на абстрактната живопис за визуално споделяне със зрителя
на различни размисли и емоционални състояния – от космологичните висини до
най-интимните, личностни трепети на
човешката индивидуалност.
Чавдар Попов
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СТОИМЕН СТОИМЕНОВ – ТИМЧО
ОТВЪД БАНАЛНИЯ РАЗГОВОР
ЗА ЖИВОПИСТА

7 – 30 юли 2020
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ

Стоимен Стоименов – Тимчо
Изглед от изложбата

На 7 юли в изложбена зала „Райко Алексиев“ при СБХ бе подредена изложбата на
художника Стоимен Стоименов – Тимчо.
Както подсказва и простичкото ѝ заглавие „Живопис“, тя имаше своеобразен
ретроспективен характер и можеше да
бъде разгледана до края на същия месец. В
този отрязък от време, безспорно белязан и от усещането за извън-редност в
битието ни, предопределена от ограниченията, въведени като реакция срещу
разпространението на Covid-19, явяването на изложбата се случи ненатрапчиво,
сякаш естествено и без усилия. Никой не
видя и не чу Стоимен Стоименов – Тимчо,
никой не взе интервю от него, за да го
разпита усмихващо за творческите му
търсения и идеи. Или пък за пътя, който
извървява. Художникът дойде, подреди,
срещна се с приятели и си тръгна. Оста-
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ви десетки платна да разказват за него,
за пътя му като художник и се прибра у
дома си. В провинциалното си убежище,
където да продължи да работи.
Картините, подредени в изложбата
„Живопис“, презентираха фрагменти от
неговите творчески търсения през годините в четири отделни посоки, които
сам художникът определя като периоди:
първи период: „Чисти цветове“ (1987 –
1991), втори период: „Черно-син, розов,
монохромен“ (1991 – 1996), трети период: „Спомен от едно гостуване – уроците на Сезан, Ван Гог, Гоген, Магрит“ (1996
– 2010) и четвърти период: „Любовни
съкровища – със Зоя в Мелник, Созопол и
други места“ (2011 – 2020).
За всички, които са следили развитието
на автора до днес, със сигурност изложбата се разгръща като едно припомняне,
като разходка с Тимчо през вълненията
му през годините. За онези, които по
една или друга причина името и работата на художника са останали непознати,
експозицията бе възможност да затънат в света на Тимчо. А той е свят на
истински живописец, който освен че е
възприел живописта като естествена
игра, се е фокусирал върху играта с обектното, черпейки от него мотиви, материализирани върху платната, които,
както пише преди години и Руен Руенов,
представляват „визии, клонящи към метафизика“. В тях реалността, природата, хората, та дори и изпреди създадени
творби от други художници като Пол
Сезан, Ван Гог, Пол Гоген, Рене Магрит са
включени в спектакъл, в който среща си
дават предмети и идеи.
Всяка творба на Стоимен Стоименов –
Тимчо действително е спектакъл. Представление, в което живописецът режисира дори най-малкия детайл. Размества,
подрежда, привлича, отхвърля, изгражда
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Стоимен Стоименов – Тимчо
Любовни съкровища С3

Стоимен Стоименов – Тимчо
Любовни съкровища Е1

mise-en-scene, за да съ-твори картина,
която да те повлече непринудено по пътеките на личните търсения на автора, в които със сигурност се отразяват
и големите общочовешки понятия като
любов, самота, щастие, жестокост и
болка. Тъкмо затова произведенията
на Стоимен Стоименов – Тимчо стоят
близко до света на профана. Те не искат
да се отдалечават от човека, въпреки
че сами по себе си картините му са нечовешки в играта със смисъла. Смисъл,
непостижим за мнозина, но премерено
отчуждени от зрителя си. Именно премереното отчуждение, това търсене
на средината, за което настоява още
Аристотел, позволява творчеството
на Стоименов да бъде мислено от всеки
срещнал се с него.
Едновременно близко и чуждо – струва
ми се, че тъкмо от тази позиция трябва
да бъде мислена работата на Стоименов. Работа на драматург, а не на художник. Всъщност и няма как друго да бъде,

защото авторът е предпочел да положи
основите на своето професионално развитие като творец не в ателиетата на
Художествената академия, а в залите на
Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“, изучавайки не рисунка, живопис и анатомия, а история. Тъкмо този избор да пристъпиш в света на
изкуството не като живописец, а като
историк обособява творчеството на
Стоимен Стоименов – Тимчо като нещо
много повече от живопис, нещо много
повече от история. И изложбата в зала
„Райко Алексиев“ бе ярко свидетелство
за това. Отвъд вкуса, отвъд баналния
разговор за високите живописни стойности, за тъканта на произведението и
чувствеността на линията. Защото изкуство на Стоимен Стоименов – Тимчо
се разгръща по посока на общението. И е
на целта си, както толкова други автори не могат да бъдат.
Пламен В. Петров
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ОТКРОВЕНИЕ.
ХРИСТО АЛЕКСИЕВ – ЮБИЛЯР
10 – 30 септември 2020
СБХ, „Шипка“ 6, зала 1A

На тези мисли ме навежда изложбата на
Христо Алексиев. Многообразието на изявите му – в плаката, дизайна, карикатурата – ляга в общата фактура на времето. Но в действията му открояваме и необикновен личен почерк. Остро око, бърза
ръка и дар въображение бележат всичко,
до което нашият юбиляр се докосва.
Но това природно благо е имало шанса
да попадне на благоприятна почва. Първо – семейната среда. Софийско градско
семейство с дълбоки ямболски корени. Да
се учудваме ли, че и до днес Христо не е
загубил любопитството си към старините и колекциите му респектират и найзапалените му колеги. След това съдбата
го отвежда в Москва, в знаменитото
Строгановско училище. Там уроците на

Христо Алексиев / Борис Пастернак

Както става ясно, виновникът за днешното събитие се ражда в средата на вече
миналия XX век. А този век отдавна сме
признали като век на визуалната култура. Зримите образи наистина са проникнали навсякъде и под всякакви форми и
тотално са обсебили съзнанието ни. Но
прораснали в човека, те сами заживяват
по неговите закони – в неочаквани и
непостижими метаморфози. Видимите
обекти напускат естествените си обиталища и ни отнасят в някакъв безкрай
на преображения.
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Христо Алексиев / Майлс Дейвис
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Христо Алексиев / Кольо К. + Лиза

Христо Алексиев / Стефан Попов

конструктивизма не са забравени въпреки заблужденията на соцреалистическата догматика. А откритите хоризонти
към големите художествени традиции
школуват и стимулират собствените
творчески пориви. Затова още в началото на своя път в изкуството Христо Алексиев се налага с висока култура
в боравенето с образи. Жива интелигентност, непотисната от ерудиция,
откриваме още в първите му изяви в
плаката. На българската арт сцена той
се явява в кръга на талантливо поколение графични дизайнери, определили
етап в нашата пластическа история, и
гласът на младия Христо Алексиев не се
губи сред тях. Стилът му е категоричен
и естетически изискан. Повдига нивото
на нашата книга и илюстрация през 80те години. А когато през 90-те се оказва
в чужда среда, във Виена, той е приет и
оценен по достойнство. Всестранната
му образованост и задълбоченост му позволяват да се изяви в забележителните
портретни серии на български и све-

товни фигури от света на изкуството.
В това поле, струва ми се, личността на
художника се развихря. Създадените образи, на границата с шаржа, са оригинални
по замисъл и майсторски осъществени.
Към всичко това нека прибавим безупречния художествен вкус на автора. А поредицата оформления на книги през последните години са безспорно гордост за българския графичен дизайн. Какво да кажем
за работата му в театъра? Графичните
продукти, създадени от Христо Алексиев

Христо Алексиев / Портрети

11
брой
04 / 2020

СБХ бюлетин

изложби, критика

Христо Алексиев / Радка Тонеф

в тази област за водещите театри в
София, са на най-високо европейско ниво.
Човек на своето време – а то ще рече
волен да импровизира, чувствителен към
дръзките ритми, той разкрива себе си в
една забележителна серия, посветена на
иконите в джаза. Трудно ми е да посоча
кое е водещо във визуалните решения
на художника – линията или изблиците
на цвят. Те са съзвучни, винаги културно
апробирани и сложени на място.
Как стои създаденото и създаваното от
Христо Алексиев днес на фона на безумната агресия на визуалното в ситуация,
която сякаш е унищожила мярата за високо и ниско, за качествено и бездарно?
Иска ми се да вярвам, че има непоколебими ценности, които времето няма
да отнесе. Убедена съм, че мястото на
Христо Алексиев в българския културен
пейзаж е гарантирано. Юбилейната му
ретроспектива, която той е избрал да
нарече „Откровение“, и съпътстващият я каталог го доказват.
Христо Алексиев / Би Би Кинг
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Ружа Маринска
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FLUX3, ИЛИ ЗА ГРАНИЦИТЕ –
ПОДСЪЗНАТЕЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ.
ИЗЛОЖБА НА ЕСЛИЦА ПОПОВА
1 – 15 септември 2020
СБХ, „Шипка“ 6, зала 1C

Пътуването по непознати места е изключително преживяване, което придава добавена стойност на човешкия
живот. То е не само странстване, но и
преодоляване на препятствия, опознаване на себе си.
Пътуването е заложено и като концепция в новата изложба „FLUX3“ на Еслица
Попова. Тя е резултат от странстванията на авторката по различни места,
както казва самата тя: „минаването
по мостове и пътища и сблъскването с

огради“. Затова и произведенията в нея
са толкова разнолики – защото те отразяват впечатления от места, хора,
срещнати по пътя, запечатани размисли
и спомени.
Творбите коментират проблема за границите: физическите граници, които
се преодоляват с пътуване, но и тези
на подсъзнателно, психологично ниво.
Границите, които не съществуват за
свободния човек, за този, когото не го
е страх да изследва нови места, да достигне до своите собствени предели, да
се предизвиква.
Изложбата е подредена така, че да създава усещането за преминаване през
различни места. В преддверието ни посреща висяща инсталация от плетени

Еслица Попова / Оградата
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Еслица Попова / от изложбата

на една кука спирали, дело на майката на
авторката. Стените в залата буквално
са облечени с картини с различни сюжети – огради и ограничения в четирите
посоки на света съставят една своеобразна панорама на преживяното. Авторката назовава това произведение „Оградата“, защото то отразява пейзажи
от хълмистата южна граница на Европа
(нашата граница с Турция). Тя самата е
минала с колелото си край огражднието,
в близост до морския бряг.
„Широтата на хълмистия пейзаж балансира размаха на нашата глупост. Човешкото произведение „ограда“ е дълго, лъскаво и не е част от пейзажа. То е поредно
доказателство за безпомощност. Тази
ограда никого не спира, само къса кадифените бляскави крилца на случайно минаващи непредпазливи пеперуди“, казва тя.
Разказът е допълнен от различни обекти
– антропоморфни фигури, още плетени
спирали, надписи, анимационно видео...
Изложбата поставя сложния въпрос за
мигрантите, за вечното пътуване, местене и невъзможността да се чувстваш
някъде у дома. Тази тема не е чужда на
Еслица, самата тя, освен че много пъту-
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Еслица Попова / от изложбата

ва, е живяла дълги години на карибския
остров Сен Мартен. От там тя взима
и този неподражаем южен колорит в
творбите си, които само някой живял по
тези места може да пресъздаде.
Авторката посвещава изложбата на Матей Преображенски, съратник на Левски,
наречен Миткалото заради безбройните му будителски скитания из България
във време на пробуждане, на драматични
промени и отхвърляне на ограниченията.
Румена Калчева

изложби, критика

ДОНА НЕДЕЛЧЕВА
И „УСЕЩАНЕ ЗА МЯСТО“

15 септември – 3 октомври 2020
СБХ, „Шипка“ 6, зала 1A
При откриване на изложба на 15 септември няма как да се абстрахираме от символиката на първия учебен ден, вълнението в началото на учебната година и
трепета от предстоящото неизвестно. Можем да пожелаем „На добър час!“
на Дона Неделчева и изложбата ѝ, без
да забравяме, че все пак тя е художник с
творчески път от няколко десетилетия.
Очевидно е, че показаното в залата не е
случайно и е резултат на богатия опит
и зрелостта на автора. Но по-важното
е, че всички представени тук творби – и
най-новите, и по-старите – носят свежа енергия, завладяват с естествената
си жизненост, звучат непринудено, а от
тях светлината сякаш струи.

Преди време Светлин Русев беше написал, че дори един по-повърхностен прочит на тази живопис да би могъл да сложи
изкуството ѝ в морето от абстрактни форми, то поради своята същност
творчеството на Дона Неделчева ще ни
върне към съдържателното си начало,
там, където истинското изкуство се
ражда не от художествената информация, а от преживяното лично, от личния
живот, от непосредствения опит.
Търсейки назад във времето причините
за настоящите качествени резултати,
е добре да знаем, че Дона Неделчева дълги години успяваше да съчетае работата си на уредник, а по-късно и отговорността на директор на ХГ „Жорж Папазов“ в Ямбол с авторския труд, творческите задачи в ателието и създаването
на значителни по обем и качество произведения.
След редица самостоятелни изяви у нас,
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Дона Неделчева / Между морето и мен

в Полша и Франция от 1985 до 2007 г.
Дона се насочва към преосмисляне на постигнатото, към по-дълбоки послания и
тематично осмисляне на всяко от следващите си представяния пред публика,
като започва и да наименува своите изложби: „Ареал“ (2009, НГ), „Автобиографично“ (2010, ХГ „Жорж Папазов“, Ямбол),
„Междинно пространство“ (2012, София ,
„Шипка“ 6), „Усещане за място“ (2013,
галерия „Йордан Кювлиев“, Сливен), „Посвещение“ (2013, ДКТ, Ямбол), „(О)позиция“
(2016, София, изложбена зала „Райко Алексиев“), „Непознато място“ (2018, Бургас)…
Настоящото „Усещане за място“ (или
усещането ѝ за това място) е 37-та
самостоятелна изложба на Дона Неделчева. Ако в унисон с темата за първия
учебен ден решим да върнем лентата
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още малко по-назад, то ранният етап
от творческия ѝ път, още от първата
половина на 70-те години на миналия век,
е свързан с ателието по живопис на Янаки Манасиев във Великотърновския университет. Времето на забележително
процъфтяващия ѝ талант и на търсенето на собствена идентичност, на опитите да се преодолеят съпътстващите я и сякаш неизбежни стилистични и
цветови зависимости от живописта на
„изтънчения колорист“, както е наречен
учителят ѝ Манасиев от изкуствоведа
Максимилиян Киров. Още в средата на
80-те години по повод на една изложба
на Дона в София в статия за списание
„Изкуство“ именитият критик изтъква
особеностите в живописта на авторката, чиито предишни прояви е следил, и
констатира онова пълно освобождаване
от влиянието на учителя, като отбелязва нейната вече напълно изявена и
независима творческа същност, подчертава индивидуалността ѝ и дава оценка, с която я нарежда сред най-успешно
еманципираните жени художнички за
онова време.
Поетът Йордан Янков има една мисъл:
„Зрителят пред картината е първолак,
който с усилие разчита езика на художника, спотаен зад линиите, формите,
багрите…“
В контекста на още една школска алюзия бихме могли да гледаме на картините от тази най-нова експозиция на
Дона Неделчева и като на уроци по композиция в часове по живопис. Завидна е
способността на авторката да овладее
и задържи в единна композиционна цялост умишлено пробитото преди това
пространство; илюзията за дълбочина
от нарочно надробените в разнообразни
геометрични фигури и форми, плоскости,
равнини и обеми; материята, привидно

изложби, критика
разхвърляна (или организирана) като в
калейдоскоп… И още: уравновесените,
но и вътрешно напрегнати композиции;
динамиката; парчетата, опитващи се
да излетят, да се разпръснат извън контурите на форматите; петната, които се откъсват от повърхността на
платното и политат напред към нас или
потъват някъде навътре в дълбочината
зад картината.
Понякога платната на Дона Неделчева
приличат на пейзажи – природни или архитектурни. Понякога са именно пейзажи. Понякога изглеждат като интериори
– интимни камерни пространства или
големи зали, салони, мащабни театрални
сцени, декори, кулиси.
Понякога в картините ѝ сякаш се развяват десетките, издути от вятъра
платна на големи многомачтови ветроходни кораби. Изображенията в някои от
нейните творби са почти като изрязани
кадри от яхтени пристанища, а други ни
напомнят архитектонически за детайли
от готическите катедрали.
Ако се позовем на абстрактната същност на по-голямата част от нейното
творчество, на живописта с доминиращите сини (или зелени) гами, на конструктивистичните
композиционни
структури и си позволим някакви сравнения с други изкуства, то звучността
на някои от картините ѝ бих оприличил
или уподобил на музиката в прелюдии и
фуги за орган на Йохан Себастиян Бах. А
защо не – и на структуралистичните
електрически китарни рифове на късния
Робърт Фрип.
Не само заради поетичните нотки в живописта на Дона Неделчева, а и заради
носталгията по един жанр (споделено от
нейни ценители), би било добре да споменем за портретите ѝ (въпреки отсъствието им в тази експозиция). Все още е

Дона Неделчева / Непознато място

пред очите ми портретът на Христо
Фотев, включен в националната изложба „Портрет“, експонирана в същата
тази зала. Обръщам му внимание не само
защото е портрет на поет, а защото
творческият подход на Дона към портретуването е поетичен. И защото, по
думите на писателя Христо Карастоянов, портретите ѝ омагьосват. В
тях има нещо прозирно, нещо ефирно,
въздушно, като в същото време носят
свой психичен заряд, психологична наситеност, и без да са буквално и точно
нарисувани, улавят и пресъздават вярно
характера.
Дона Неделчева споделя: „Абстрактното
рисуване е самотно занимание, какъвто
е всеки творчески процес. Аз рисувам на
един дъх, в какъвто и стил да са творбите ми.“
Ако сега пожелаем на Дона Неделчева достатъчно самота, но без да се чувства
самотна, то нека поне в следващото
десетилетие да има и попътен вятър,
да са ѝ още по-големи платната, да е все
така дълбок дъхът ѝ и верен усетът за
място!
Любен Генов
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ХУДОЖНИК С ХАРАКТЕР.
СТОИЛ МИРЧЕВ НА 70

17 септември – 8 октомври 2020
СБХ, „Шипка“ 6, зала 1B

Стоил Мирчев / Кападокия

В една от залите на обновения първи
етаж на „Шипка“ 6 е подредил юбилейната си изложба Стоил Мирчев. Подбрал е
творби от последните 10-15 години. Те не
само очертават извървения от него път,
но категорично показват качествата му
и са връх в неговото изкуство.
Стоил Мирчев принадлежи към поколението, което навлезе в художествения
живот през 80-те години и даде облика
на това време. Имам специално отношение към представителите на това
движение. Тези млади тогава автори се
отказаха от фото- и хиперреалистичната стилистика и първи у нас прекрачиха
прага на фигуративността и преминаха
в полето на абстракцията. Впрочем за
този вид живопис беше изкован, не у нас,
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нов термин – информел. Но както всички термини, и той навярно не е съвсем
ясен и точен. Това, което Стоил Мирчев
и мнозина от връстниците му създаваха
и създават, не е просто безпредметно
изкуство, изградено от абстрактни форми. За разлика от родоначалниците на
абстракцията и техните продължители
от средата на XX век, тези живописци –
човеци на други времена – правят по свой
път картините си. Техните образи не са
нито рационален екстракт от видимото, нито емоционално отдалечаване от
него на крилете на вълнение, настроение
или душевна екзалтация. Те са възприемани и мислени независимо от видимата реалност. Те са структурирани по законите
на собствената автономия. Впечатления
и преживяно още в съзнанието на тези
художници е сублимирало във форми, ритми и цветове и, изправени пред платното, те работят вече свободно с техните вътрешни съотношения.
Естествено, става дума за азбуката,
за общовъзприетия принцип на формоизграждане. А всеки автор на този език
изговаря своето лично послание. И ако се
опитаме да покажем една въображаема
експозиция с участието на представителни художници от генерацията, ще
бъдем може би изненадани в какъв широк
диапазон – и пластически, и съдържателен – те се разполагат. Колко различни
светове носят.
В тази панорама Стоил Мирчев има свое
място. Вгледайте се в неговите картини.
Тук няма и помен от сюжетни подсказки.
Вие трябва да се потопите в магията
на чисто живописните вибрации. Боята
е ту изпъкнала, напластена, понякога сякаш буквално е изскочила от тубата, ту
е прозирна, едва-едва докоснала платното. Може да е лъскава като емайл, а друг
път – матирано приглушена. Жестът

изложби, критика

Стоил Мирчев / Началото

на много места изчертава почти геометрични прави, а другаде успокоително
се закръгля. При това меките приливи и
контрастите са решени естествено,
спонтанно, ръкотворно. За да навлезем
в този свят, ние по-скоро трябва да се
настроим музикално. Каква е звуковата
палитра на тези картини?

Художникът предпочита тъмните топли гами. Те навеждат към древните пластове на земята ни. Стоил Мирчев има
сякаш вродена страст към археологията
– от неолита до античността. И тази
негова чувствителност към корените
очевидно рефлектира във виждането му
за света. Той е някак спокоен, по мъжки
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Стоил Мирчев / от изложбата

сигурен в началата на живота. И навярно
затова и в личното му поведение няма да
забележим агресивни напъни и претенции. Има своя свят и е намерил своето
художествено пространство. Неговият
почерк е различим и няма общо с масовите варианти от този род. Творбите му
са продукт на вътрешен импулс.

Археологическите му пристрастия откриваме и в серията пластики, включени
в изложбата. Особено привлекателни са
каменните идоли. В тяхното моделиране
е намерена мярата между автентичния
отломък и човешката намеса. И нека подчертая, това е постигнато не технически ускоряващо процеса, а с присъщото на
автора лично докосване до материала.
А за да не забравяме, че е добър рисувач,
Стоил Мирчев е изложил и част от своите портретни шаржове.
За познавачите на изкуството извън
юбилейния си повод тази експозиция е
не просто радостно събитие, но и верен
портрет на един художник с характер.
Ружа Маринска

Стоил Мирчев / Пластика
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ПАЛЕЧКО.
ИЗЛОЖБА НА ИВАН ДИМОВ

16 септември – 13 октомври 2020
Галерия-книжарница „София прес“
Галерия-книжарница „София прес“ отбеляза 100-годишнината от рождението на
Валери Петров с изложба на оригиналните илюстрации към поемата му „Палечко“ (написана през 1943 г.), нарисувани от
художника Иван Димов.
Експозицията съдържа цялостната работа на художника по поемата – фолиа,
винетки, титул и рисуван авторски
шрифт, които са показани през 1978 г. в
ОХИ „Илюстрация и изкуството на българската книга“ и наградени с премия.
Вероятно там са забелязани от поета,
който ги харесва и предлага те да бъдат
илюстрациите в книгата „Палечко“ на
издателство „Български художник“ през
1981 г. Така започва едно дълго и богато
творческо пътешествие – Иван Димов
илюстрира през годините множество
детски издания на Валери Петров: „Бяла
приказка“, „Копче за сън“, „Меко казано“,
„В лунната стая“, „Пук“.
Експозицията, в която са включени 22
оригинални илюстрации, дава рядка възможност на зрителите и специалистите

Иван Димов / Палечко

да проследят как са се появявали асоциативните и поетични образи, строго
следвайки текста, и в същото време
свободно и по детски смело са изграждали
и визуализирали свят, в който избухва въображението на илюстратора.
Всички сме чували, че за деца трябва да
се пише както за възрастни, само че
по-добре. Вероятно и с илюстрирането
е така... Иван Димов си спомня Валери
Петров като „взискателен, прецизен и
отговорен“, а поетът пише за него:
„Понякога у художника играта на цветните петна взема връх над конкретните
спомени… Но в мъглицата се крият пак
същите ритли на колела, магарета, селски покриви, те пак са там, само дето
са се превърнали в оранжево-червена или
сиво-зелена хармония. И това е защото
вярвам в искреността на този живописец и график – едно от качествата му,
които го правят художник от световна
класа.“
Олимпия Даниел

Иван Димов / от изложбата
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ЕВГЕНИ ЦАНОВ ИЗСЛЕДВА ЦВЕТА
В НОВАТА СИ ИЗЛОЖБА
15 – 30 октомври 2020
Галерия-книжарница „София прес“

Евгени Цанов / от изложбата

В новата си изложба Евгени Цанов изследва цвета не само в неговия емоционален аспект, но и като композиционен
фактор в творбата. Живописвайки, той
оставя само на цвета основната роля –
да изгражда композицията върху двуизмерното платно, да внушава чувства, да
поставя акценти. И като един истински
абстракционист по душа успява да го постигне в най-изчистените му вариации.
Евгени Цанов завършва живопис в Художествената академия през 1988 г. и скоро след това решава да съчетае творческата си дейност с преподаването.
Участва в колективни изложби, има и
няколко самостоятелни. Негови картини са излагани в салоните на СБХ, Драка,
Артцентър 12, Ведарт, ХитАрт и други.
В творчеството си той тръгва от фигуралното, което, благодарение на индивидуалния си почерк и усет към експресия, успява да изчисти до абстрактност.
В изложбата са включени творби, пра-
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вени след 2000 година, с акцент върху
последното десетилетие. В тях дълбоко
е закодирана природата като извор на
вдъхновение. Но именно с цвета той я
свежда до знак, загубил всякаква фигуралност и връзка с първообраза си. Всичко
това е плод на дълги живописни търсения, които днес изкристализират в едно
чисто абстрактно изкуство.
Любопитна е и експресивната нишка в
платната му. Той успява да я съчетае с
абстрактното в изкуството си така, че
те да не си пречат, а взаимно да се допълват. Самият той нарича изкуството си
експресивно-абстрактна изобразителна
реалност и пояснява, че за него водещо
е емоционалното изживяване, разказано
чрез цвета и живописта. И наистина
чрез тези изразни средства Евгени успява да „преведе“ кода на собствената си
естетика и възприятие и да ги сведе до
една въздействаща като знак художествена форма.
В най-новите си платна Евгени Цанов
подхожда към абстракцията с по-различен, сякаш импресионистичен замах,
който самият той определя като кулминацията на своето творчество. В
тях фактурата и мазката са от основно
значение за цялостното въздействие на
творбата.
Евгени Цанов не само твори живопис,
той я съпреживява с цялото си същество, с цветовите комбинации, с движението на четката и нейните следи
по платното, с драматичните черни акценти, които се появяват в картините
му. Оттук идва и неговият характерен
стил, който превръща творбите му в
пример за български абстракционизъм, до
който малцина автори у нас достигат.
Румена Калчева

изложби, критика
ИЗЛОЖБАТА „COVERS“
НА САШО СТОИЦОВ

3 – 17 юни 2020
галерия „Аросита“, София
Показаните произведения в изложбата
„Covers“ на Сашо Стоицов застават зад
идеята за преоткриване на образа и са
с изразено минималистично отношение
към формата. Тяхното автономно представяне ни насочва към стилизация, която носи в себе си емоционален заряд, и
е изпълнено с импресионистичните вибрации на светлината. Колоритът е активно включен в създаването на творбите, които са нарисувани забележимо
непринудено.
Сашо Стоицов използва художествения
ефект като израз на своите преживявания, мисли, желания. Визуалният израз на
идеята е една загатната форма, която
позволява на зрителя да преживее изцяло творбата. Образите са изградени
чрез семпла конфигурация, с ясен и изтънчен нюанс върху полупрозрачен фон
– небесносин, розов, бледожълт, зелен,
сив. Цветовете в картините имат превъзходство над силуетно изобразените
лица и това говори за освобождаване от
илюзионизма. Авторът създава пред зрителя анонимен облик на човека, който е
съзерцателен и открито повлиява на
чувствата.
Когато наблюдаваме картините, поставени на стените в галерията, разбираме,
че независимо от своите сходства те са
напълно различни. Това са самостоятелни
обекти, които имат материална природа и съществуват в своята индивидуалност. Произведенията могат да се разглеждат като изследване на реалността и в този смисъл имат изключително
силно присъствие. При тяхното създаване Стоицов акцентира върху образа, за

да достигне, както самият той казва, до
„имитации на корици на списания“.
Тук можем да поставим въпроса кое определя картините като корици на списания? Отговорът е в установяване на
спецификата на семантичните послания
чрез фокусирането върху времето тук и
сега, както и във визуалното кантиране
на идеята, която е разположена знаково.
Принципът на класическото изкуство
е заменен с израз на една духовност в
нейната конкретна форма. В основата
на този изказ е квадратът, чието символистично изображение представлява
четирите посоки на света. Всичко това
показва, че в изкуството съществува
етап, при който зрителят сам придава
завършен вид на недовършеното художествено действие, предполагащ интерактивност между публика и автор.
Творбите на Сашо Стоицов са визуално
свидетелство за вариациите на една
тема с различна изразителност. Те подхождат на творческите му търсения,
защото той отхвърля традиционната живопис и предпочита образите
да изразяват вътрешното съдържание. Цветовете влияят върху начина
на възприемане на произведенията и са

Сашо Стоицов / от изложбата
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съществена част от работния похват,
който използва авторът. В интериора
на изложбената зала се появява друго, художествено и концептуално пространство, което открива изобразително
чувствата и разума чрез естетическото преживяване.
Анна Покровнишка

PARIS: ОNE LOVE... OR MAYBE
MORE? АRT UNDER LOCKDOWN.*
ИЗЛОЖБА НА ДЕСИСЛАВА
ХРИСТОВА
19 юни – 9 юли 2020
галерия „Depoo“, София

One lOve… or maybe mOre? като резултат от „случаен“ каламбур, игра на думи
в името на шегата, се оказва заглавие
на изложба транскрипция. Наричам го
транскрипция заради функцията, която
изпълнява като обяснител на частите,
от които е създадена думата, понятието. Някакъв вид спомагателен език за
езика, който посочва пътя към изказването, а оттам и към изживяването.
Частите, на пръв поглед ясни – „една“
или „повече“, „любов“ или „може би“ –
начертават посоката към този път под
формата на паралели и това е първата
крачка на наблюдателя към визуалното.
Транскрипцията се оказва многопластова, пътят не е еднопосочен. Паралелите
са няколко.
Първият е темпорален. На пръв поглед
много познат, действащ като символ –
архитектура, декорация по някоя фасада,
Триумфалната арка е символът Париж
от миналото. Този, който познаваме
от романите на Кортасар, с котките
в Латинския квартал, които влизат в
историята на литературата, мостът
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Мирабо от поезията на Аполинер… тук
примерите са неизброими. Паралелът
е като фигура и фон, фон, в който чрез
линия се врязва силует, силуетът става
фигура. Виждаме портрет на фон Париж.
Вторият паралел е Париж от историята
на литературата, кинематографията,
визуалното изкуство като фон, портретът на Париж днес. „Едно особено
напрежение от тълпите по улиците,
пръскащи се по шевовете кафенета с
наблъскани един до друг парижани, отпиващи вино на миниатюрните масички,
букинисти, клошари и изкуство, преминаващи велосипеди, тротинетки и
скейтове, туристи с възхитени лица,
попивайки парижките гледки и миризми…
Екзалтиран и екзалтиращ град“. Фигура
с ново лице, позираща на познатия фон.
Тук темпоралните модели действат
като пластове.
Третият е непознат – затварянето на
града. Тук транскрипцията е по-необходима от всякога в ролята си на модел,
карта, гид. Паралелът на отворения и затворения град. „Париж без хора?“ Париж
като фон без портрет. Монохромно синьо Ив Клайн. Но синьото на Клайн никога
не е изпълнявало функция на фон. То само
по себе си е транскрипция. Това е паралел – от фона към „другото“. Наричам го
„другото“ заради изискването на модерната мисъл за крайност на познанието.
Авторът на паралела го обяснява така:
„Само витрините, примамващи окото да
спре и да им се наслади… Париж се успокои. Стана още по-прекрасен, изведнъж
кейовете на Сена се откроиха, станаха
по-видими и хармонични, особено по залез… Всички изпращахме мълчаливо слънцето с умиротворени лица, светнали и
вглъбени, като че от друго измерение.“
One lOve… or maybe mOre? е многопластовото изживяване на Десислава Хри-
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Десислава Христова / от изложбата

стова, представено в галерия Depoo. Новооткритото пространство за съвременно изкуство представя серия колажи,
рисунки и ситопечат, допълнени от
обектна инсталация, представляваща
сама по себе си колаж от паралели. Натрупвания от споменатите пластове.
Рекламни материали от изложби, карти
на музеи, покани за open-studios, организирани от Сите де-з-ар в Париж, колажирани в тези смисли между преживяванията. Сериграфията като следа, удар от
матрица, отпечатък. „Това е изкуство,
сътворено от изкуство. Париж като
един колаж извън тиража.“ Пространството на галерията е само по себе си
интеракция, инсталирана в улицата.
Тук паралелът е не само видим: идея –
творба – локация. „За Депо“ е слоганът

на пространство, функциониращо като
паузата между маршрутите, като склад
за съвременно изкуство и комуникационен дизайн. Четвъртият паралел очертава и тенденцията към обединение,
емблематична за арт средите в посткарантинните дни. Малките общества
от съмишленици – ценители, галеристи,
артисти и куратори, обединени около
изкуството – истинският притегателен център за повдигането на духа по
време на криза. Това е едва втората изложба в Depoo. Първата е точно преди
lockdown-a.
Златка Яръмова
*Париж: една любов... или може би повече?
Изкуство под ключ
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МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
В ИЗЛОЖБАТА „YESTERDAY AND
TODAY“ НА J.PANK
6 юли – 6 август 2020
галерия „Аросита“, София

Можем ли да си представим творба, която съчетава изкуството на графитите,
комикса, японската манга, попарта с класическа живопис, образи на Мона Лиза и
Христос? Трудно е дори въображаемо да
визуализираш подобна еклектична комбинация от несъвместими на пръв поглед
стилове, епохи и елементи, но в произведенията на J.PANK (Йордан Панков) те освен реалност са и негова запазена марка.
Комикс и анимационни герои съжителстват в симбиоза с митологични създания и
графити надписи. Изложбата „Yesterday
and Today“ представя на публиката едно
смело и дръзко съпоставяне на класика и

J.PANK / от изложбата
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J.PANK / от изложбата

съвремие, граничещо с хумора и иронията.
Освен че ни напомня за класически произведения (някои от тях изчезнали) на
Леонардо да Винчи, Жак-Луи Давид и неговите ученици Жан Огюст Доминик Енгър,
Франсоа Жерар, авторът парадоксално ги
поставя в един съвременен контекст на
масовата, популярна култура и дори субкултурата, добавяйки към тях различни
атрибути, надписи и символи. Така Леда
(от композицията „Леда и лебедът“) и
кралица Елизабет се оказват буквално
„татуирани“ с огнени черепи, крилати
сърца, обърнати петолъчки. Почитта
към голото тяло, неговата естествена
красота днес е изместена от всякакви намеси и опити за трансформация на
собствената ни идентичност. Ореолът
на Христос е стилизиран силует на Мики
Маус... Авторът е привлечен от култа
към митични образи и реални личности
и това как този култ се формира. Каква
сила трябва да притежава един реален
човек, за да бъде издигнат на пиедестал,
превърнат в идол? J.PANK изважда тези
митологизирани личности от контекста
на времето и пространството, в което
са битували, и ги превръща в съвременни
икони, носещи стилизацията, цветност-
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та и еклектиката на днешния ден. Оспорва тяхната репрезентативност в социален и културен план. Вероятно авторът
намеква за изместването и промяната
на ценностите, значението на индивидуалността и личния поглед, абстрахиран
и необременен от необходимостта да
следва определен стереотип или идеология. Чрез наслагването на визуални кодове, разместването на културни и исторически пластове авторът цели провокация и я постига. Свободата е тази, която
създава шедьоври. Изкуството е за всички, независимо от социален статус, образование, географска принадлежност.
В последната си изложба J.PANK експериментира с живопис и дигитален печат
върху нови повърхности – метал и пластмаса. Той запазва творческата и стилова
посока, която развива вече десетилетие,
но в новите му работи картинното поле
е още по-сгъстено, интензивно, символно натоварено. Завладяващи са и лимитираните серии отпечатъци върху хартия
в малък тираж, до които зрителят може
да се докосне и разгледа отблизо и, разбира се, да стане техен притежател.
Разглеждайки изложбата на J.PANK, зрителят има избор – да наблюдава и разчита символи, да разпознава личности и
детайли от произведения на класици, да
подрежда пъзел или да възприема спонтанно цялостния образ – наситен и колоритен, агресивен и въздействащ като
реклама, забавен, предизвикателен и намигащ с чувство за хумор.
J. PANK се обръща към публиката с призивите „Believe in me“ и „Don’t forget me“ и
едва ли е възможно да не разпознаем стила му, да не повярваме в искреността му
или ярките платна и графики да не оставят остър отпечатък в съзнанието ни.
Ани Венкова

СИМПОЗИУМ „ФОРМА“ 2020
15 – 23 август 2020
Трявна

Румен Рачков / Ловене на Х бозон II

В Международния симпозиум „Форма“ 2020
участваха Цветан Колев, Ненчо Ненчев,
Зоран Мише, Орфей Миндов, Филип Битраков, Диана Бонева, Ива Димитрова, Румен Рачков, Добрин Атанасов, Галина Динева, Ива Съйкова, Деян Боев и Никифор
Апостолов. За работен терен бе използвана творческата база на НГПИ „Тревненска школа“. Представителната изложба
със завършените творби бе открита в
двора на прочутата „Даскалова къща“ –
музей на резбарското изкуство в Трявна.
В това издание шестваха опитът и младостта, експериментът и утвърдените
начини на художествено мислене и изразяване. Всяка художествена форма, извикана
за живот от своя автор, е продукт на
неговата чувствителност, на неговото
отношение към света, изкуството и живота. Дълбочината на погледа, проникването в същността на пространството,
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заявеното място в него – това е формата. Това са конвенциите, с които си
служи изкуството, за да създаде свят,
мост, път, за да превърне срещата между хората в диалог, в събрание, в общност. Скромното и ненатрапчиво присъствие на авторите стои като еталон
за поведение и духовност, различно от
повърхностното живеене в свят, доминиран от лъжата, фалшивите новини и
политиката. Искреността трогва. Тя
създава пространства за енергията, за
мисълта. Отваря прозорците на душата, изважда светлите ѝ пространства.
Искреност, подкрепена от отговорност
и труд. Изкуство.
Творбите на художниците бяха подредени в двора на музея в една лапидарна
импровизирана галерия, сред алеите от
чемшир, градините с плодни дръвчета,
под могъщата сянка на един дълголетен орех. Там бяха виденията на Цветан Колев, неговият прочит на света,
с цялата му удивителна воля за смисъл.
Прозорецът на Ненчо Ненчев, през който авторът съзерцава света, но и през
който светът наднича в душата на резбаря. Смелите решения на Зоран Мише,
кръстопътищата на живота на Ива Димитрова, Галина Динева, Диана Бонева.

Деян Боев / Тея

Ритъмът на звуците и тишината на успокоения дух на Румен Рачков, пластичните решения на Орфей Миндов, които
отприщват полето на въображението
в една игра с красивата женска същност; оживелите пространства на Ива
Съйкова, в които се вижда намесата на
човешка ръка, ръка, която полага грижа,
която реди и създава обитаван свят, ред
и хармония; скулптурните композиции на
Деян Боев, който не престава да изследва и измисля човека. Там, в този кръстопът, се ражда надеждата на Добрин
Атанасов, там възкръсва надеждата за
бъдеще.
И този път симпозиумът „Форма“ затвърди впечатлението, че представлява един висок и престижен форум, където духът на твореца е оставен на свобода, оставен е да говори, да разказва,
да съзерцава. Да изразява. Да превръща
материала във форма, от която струи
живот.
Венелин Бараков

Орфей Миндов / Плитка
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ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА
БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА 2020

1 – 25 септември 2020
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ
В културната програма на столицата
Фестивалът на съвременната керамика
има своето запазено място. За поредна
година той се организира в началото на
месец септември и среща художници от
различни поколения, изкушени от древния материал на глината и нейната непреходна сила през годините.
Едни от най-добрите български керамици си дават среща на форума и извеждат
керамиката отвъд статуквото на познатата утилитарна функция до нови
артистични постижения в сферата на
изящните изкуста.

Красимира Костадинова / Цветен бик

Тази година във фестивала участват
около 30 български и 7 румънски автори.
Имена като Данаил Николов, Ивана Енева,
Момчил Цветков, Христо Йонков, от помладите – Силвия Чанева, Жени Адамова,

Данаил Николов / Любов, самота, празнота
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Христо Йонков / Обекти

Здравко Манолов / Съд без дръжка

Елена Виденова и др. винаги вдъхват респект и са доказателство за разнообразие от стилове и технически похвати.
В изложбата е поставен акцент и върху
специалното участие на Здравко Манолов (1920 – 2010) и Коста Данев (1956).
Тези автори са представени с по няколко
произведения от различни творчески периоди. И както споменава Коста Данев:
„Заплених се от керамиката, тя е като
алхимията – една магия, която винаги
виждам в мига, в който отворя пещта“.
Неговите постижения в изкуството се
отразяват през призмата на информацията и опита, на многобройните пътувания и работа на автора по света.
Емоцията и създаването на една пластична форма, на един образ или знак винаги имат своята предистория и винаги
са заредени с импулса на креативност и
дълго творческо изследване и търсене.
Своята предистория има и Фестивалът
на съвременната керамика, създаден по
инициатива на секция „Керамика“ към
СБХ, но подкрепен през годините от
специалната енергия на група художници
съмишленици. Те застават зад идеята
и желанието да отстоят мястото на

съвременната керамика в българското
изкуство. Този фестивал е крачка към
нейното запазване и развитие в българската култура. Той позволява да се видят
достиженията на автори от различни поколения и отразява моментните
тенденции в технологиите и избора на
материали и глазурни решения в съвременнната керамика.
Авторите създават една среда, пространство за културно и естетическо преживяване посредством своите
творби. Затова изкуството е своеобразен начин и гледна точка за възприемане
и представяне на света, една създадена
реалност, в която всеки намира това,
което е най-близко до негова същност и
отразява неговия мироглед.
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Диана Драганова-Щир

Наградата на Фестивала на съвременната българска керамика 2020 получи
Данаил Николов.
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СЛЪНЦЕ И ЗВЕЗДИ В РАЗГРАД

14 септември – 30 октомври 2020
ХГ „Проф. Илия Петров“, Разград
Преди малко повече от година имах удоволствието да бъда на място, което с
право може да бъде определено като храм
на изкуството. Поводът беше Националната изложба „Лудогорие“. Тогава, изненадан и възхитен от начина, по който
изглежда галерия „Проф. Илия Петров“,
удовлетворен от качеството на творбите и впечатлен от цялостното съвременно звучене на тази експозиция, се
замислих и за това, че този резултат е
изисквал изключително отговорна работа и постоянство и че вероятно още с
откриването на всяко ново издание на
биеналето е започвала и подготовката
на следващото.
Скоро след незабравимата среща с талантливия художник Тодор Тодоров в качеството му и на директор на една от
най-хубавите галерии в България, и на
всеотдаен и неуморен радетел на изкуството той ме запозна с идеята си за

Иван Велчев / Синьо утро

Цветан Казанджиев / Звезда II

проекта „Слънце и звезди“. За пореден
път се убедих, че в разградската галерия не си губят времето, а подобаващо
за динамиката на съвременния свят,
действат активно и целенасочено.
Планирано бе кураторската изложба за
живопис, скулптура и графика, замислена с цел да представи творчеството
на значими съвременни български автори, не толкова популярни в Разград и
региона, да се открие на Еньовден като
съпътстващо традиционния фестивал „Бели нощи на Разград“ събитие.
Някъде наричат Еньовден и Среди лето
или Ден на слънцето (лятното слънцестоене). От там е и идеята за наименованието „Слънце и звезди в Лудогорието“, по-късно трансформирано в
„Кураторска изложба за живопис, графика и скулптура – среща на поколенията „Слънце и звезди“. Пандемията и
извънредното положение затрудниха
реализацията на проекта. Изложбата
се отложи, за да се открие в този живописен сезон, в началото на може би
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Любен Генов / Безбрежно

по-красивата част от есента, на Кръстовден.
С изтичането на лятото, около подготовките за началото на учебната година, завръщайки се към естествения
работен ритъм и към обичайните си
ежедневни интереси, хората отново насочват вниманието си и към културните
събития, в това число и към изобразителното изкуство и изложбените зали.
От тази гледна точка експонирането на
„Слънце и звезди“ именно в този сезон се
оказа добър вариант. Надяваме се, че въпреки независещите от нас обстоятелства продължението и предвиденото за
края на есента гостуване на изложбата
в поморийската художествена галерия
„Дечко Стоев“ ще се осъществи по план.
Основният акцент в замисъла на това
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събитие е свързан с желанието на организаторите поне една част от представените произведения да бъдат закупени за фондовете на галерията, за което са направени и съответни постъпки
пред Министерство на културата за
финансиране. Идеята е да се обогати колекцията на ХГ „Проф. Илия Петров“ и да
се даде възможност с новопостъпилите
творби и техните автори да се реализират и други проекти на галерията.
И слънцето, и звездите ни вдъхновяват…
Ако водени от наименованието на изложбата, потърсим смисъла ѝ и през
метафорите, то плеядата поканени
автори със своите творби представляват една малка, но наистина забележителна частица от цялата вселена на
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изобразителното изкуство. Слънцето
и другите звезди формират системи и
галактики. Галактиките са част от вселената… Вселената е понятие, което
свързваме с целия пространствено-времеви континуум, в който съществуваме
заедно с всички форми на енергия и материя – планети, звезди, галактики и
междугалактическо пространство. Така
наречените Плеяди представляват разсеян звезден куп, малък, но добре видим с
просто око в границите на съзвездията
Бик и Орион. Почти няма човек, който
от нашите географски ширини да не е
забелязал съзвездието М45, познато ни
като „Квачката с пиленцата“. Независимо от малките си размери на фона на цялото звездно небе над нас, този звезден
куп не остава незабелязан и винаги прави
впечатление… Също както и изложбите
тук! Доказано е, че звездите от Плеядите са физически свързани, а не са отдалечени една от друга и случайно проектирани на едно място. Струва ми се, че е
така и с творците от тази експозиция…
Изложбата „Слънце и звезди“ е събитие,
с което се отбелязва и десетгодишнината от реновирането на галерия
„Проф. Илия Петров“. Обновена, днес
тя изглежда така, както би трябвало
да изглежда един съвременен културен
център, и то не само външно, но и съдържателно. Миналата пролет, когато
се откриваше поредното ново издание
на биеналето „Лудогорие“, споделих пристрастието си и искрената си радост
за каталозите, които галерията издава.
Ако човек не е успял да види изложбите,
би могъл от страниците на тези представителни албуми да добие представа
за характера на експозициите, цялостното им въздействие и силата на отделните творби. Похвално е, че и „Слънце и звезди“ е „документирана“ в едно

Христо Панев / Вселена

обемисто, богато илюстрирано и добре
изглеждащо книжно издание, което дава
пълна представа за съдържанието на изложбата, носи и допълнителна наслада
на авторите и на зрителите. Отново с
жанровото, тематичното и стиловото
разнообразие, наред с удоволствието
от богатството на множеството талантливи интерпретации, от многообразието на форми и посоки се усеща и
радостта от позитивната енергия на
визуалното изкуство.
Повярвах в поредното начинание на Тодор Тодоров и екипа на галерия „Проф.
Илия Петров“ не само защото по принцип съм доверчив, а и заради убедително
доказания професионализъм в досегашната им работа, чийто резултат е забележителен. Подтикнат от желанието
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Димо Колибаров / Дневниците на Константин

Валентин Старчев / Интимно

изложбата „Слънце и звезди“ да се превърне в още един наистина успешен
проект, представящ и популяризиращ
творчеството на десетки съвременни
български художници, с вяра в съществената необходимост и с надеждата да
бъде достойно оценен го подкрепих, доколкото ми беше по силите, и съдействах според възможностите си. Радостно
е, че организационно разградската художествена галерия не бе сама и отново
редом с нея в реализацията на тази прекрасна идея застанаха институции като
Министерство на културата, Община
Разград и Съюзът на българските художници. Имената на включените в изложбата автори от различни поколения и
качественото разнообразие на техните

произведения говорят за нивото и значимостта на това събитие. На фона на
успеха на традиционната Национална
изложба „Лудогорие“, с постоянството,
с отговорното отношение и съзнанието за мисията на изкуството галерията
в Разград си изгради авторитет на едно
от най-значимите за съвременната култура средища в България, а изложбата
„Слънце и звезди“ е още едно от доказателствата за състоятелността на
това твърдение.
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Любен Генов
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ИДЕИ И СЪСТОЯНИЯ. ИЗЛОЖБА
НА АЛЕКСАНДЪР КАПРИЧЕВ
8 – 26 август 2020
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Изкуството на Александър Капричев има
своя генезис и траектория с предизвикателствата на чистата абстракция
в живописта и в декоративно-монументалното изкуство на стенописта и
гоблена. В първия аспект абстрактната
живопис на Александър Капричев преминава през тенденциите на 80-те години
на ХХ в. в съвременното българско изкуство, като се освобождава от визуалното, натурното, от всичко онова, което
я поставя в зависимост от материалното и битийното. Стилово изкуството му се развива през 90-те години към
концептуалната абстрактност, която
се занимава с идеи и сетивност, и това
беше причината да назовем изложбата,
посветена на неговата 75-та годишнина, „Идеи и състояния“.
Александър Капричев е един от варненските художници, оставили ярка следа в
пластичния живот на морската столица
и България. Той си отиде ненадейно през
2008 г., но неговите работи продължават и днес да присъстват в самостоятелни и колективни изложби у нас и по
света благодарение на посветеността
на неговото семейство и на подкрепата
на галерии и колекционери.
Защо живописта и рисунките на Капричев все така вълнуват ценителите със
своята лирична абстрактност и живописна експресия? Отговор на това ни
дават в изложбата откъси от различни
студии на известни български и английски критици, публикувани по повод негови изложби в България и Англия.
Карен Лапон от Международна конфедерация на арт критиците в Лондон в

Александър Капричев / без заглавие

студията си, озаглавена „Символични
вихри от медитативни нюанси“, за изложбата на Александър Капричев в БКИ
в Лондон ни дава следното определение
за изкуството му: „Творчеството на
Александър Капричев удовлетворява и
най-тачения ценител на изкуството:
забележителни композиции, грациозно
обобщени илюзорни сценарии и поетично извайване като емоционален и емблематичен оптически танц на нюанси.“
Всяка мазка улавя светлината и комбинира в една многостранна и богата палитра, напомняща за неоекспресиониста
Лудвиг Карстен…
В изложбата могат да се видят непоказвани в България произведения. Представени са: една избрана колекция от малко-
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форматна живопис; една музикална серия
от живописни платна, създадени през
1992 г., притежание на частен колекционер; ранна живопис, свързана тематично
с увлечението на твореца към класическата музика и джаза. В живописните
платна виждаме формирането на един
осъзнат стремеж към задълбочено познание на изразните средства на модерното изкуство, които го тласкат към
абстрактното визуализиране на идеи и
състояния, инспирирани от музиката,
изразяващи емоционални или чисто асоциативни медиации. Особено показателни за този процес са серията рисунки с
писец. Те показват процеса на преодоляване и пластическото трансформиране
на формата, което творецът търси в
паралел с похватите на Майол и на Хенри
Мур. Много от това формообразуване
Капричев използва в композициите на
монументалната си живопис, която той
създава в различни обществени сгради
и публични места. В тях ясно е изразено
умението му да съчетае абстрактното
и фигуративното в едно декоративно
третирано пространство. За голямо
съжаление някои от тези произведения,
независимо от големите им размери и
високите художествени качества, са
унищожени и безвъзвратно изгубени.
В изложбата са представени като дигитални принтове и проекти, които документално допълват мащабните възможности на твореца да създава изкуство
с високо художествено и естетическо
въздействие и съдържание, далеч от
догматиката на времето. Създадени
между 1978 и 2006 г., и днес произведенията на Капричев носят енергията на
твореца, изпреварил своето време. Това
е периодът, в който той работи като
художник на свободна практика в едно
от ателиетата, изградени в бившата
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фабрика „Вулкан“ във Варна. В този период Александър Капричев има единични
участия в изложби. Неговото изкуство
тогава остава непознато и не се коментира в общата картина на развоя
и на процесите в изкуството у нас от
оперативната критика. По повод това
през 2016 г. проф. Чавдар Попов казва:
„…Александър Капричев заема твърде
специфично място в художествената ни
култура. Би могъл да бъде ситуиран малко настрани от магистралните тенденции през последните четири десетилетия на XX век. Заедно с това в неговото
творчество можем да открием всички
онези проблеми и тенденции, които съставляват някои от най-важните, при
това авангардни черти от физиономията на пластичните изкуства в България
в края на отминалото и началото на настоящото столетие.“
Изкуството на Александър Капричев в
своята цялост е хомогенно. Не можем да
твърдим, че то преминава през различни
обрати, но в периода от 1999 до 2006 г.,
когато живее, твори и излага творбите
си във Великобритания, несъмнено живописта му достига до своята зрялост.
Изкуствоведът Елена Фоски („Безкраен талант“, „Арт Нюз Рипорт“, 2016)
пише как зрителят в съприкосновение
с живописните платна на Капричев е
очарован от богатите и динамични визии, при които меките форми и извити
линии се стопяват и сливат в смайващ
лабиринт от незнайни светове и непознати предели.
За мен цялостното впечатление от
творбите на Александър Капричев е, че
те са повече от абстракция, защото
отиват отвъд формалното отношение
на цвят и форма. Те разкриват своето
послание, като ни подтикват да ги разчетем словесно или визуално, да усетим
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Александър Капричев / без заглавие

емоцията, обикновено закодирана в названието или в символиката на знаците,
формите и цветовете. Кристофър Розууд от Международна конфедерация
на арт критиците, Лондон, заключава:
„Фигуративни състояния или ефирни абстракции, деликатни творби на хартия
или замечтани акрилни платна, творбите на Александър Капричев непрестанно
ни омайват и отнасят в един лабиринт
от величествени контрасти и изтън-

чени нюанси. Този художник е неизменен
пример за нестихващ талант.“
Други критици като Тимоти Уорингтън
намират, че „артистичните влияния
върху Капричев, паралелни и подсилени
от вродената му страст към музиката,
отнасят творбите му към фините акварели на Жан Миоте, един от основателите на лирическия абстракционизъм,
легендарно течение, появило се след
войната. И двамата художници отра-
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зяват в творбите си и дават живот
на лирическия поток на джаза, на динамичното изкуство на танца чрез добре
намерените линии и жестове. Формите
при Капричев излъчват енергия и вибрират върху платното, това магическо
поле, където креативността му сътворява непредполагаема красота, изобразява тайнствени сценарии и инспирации
във формата на Art Informel.“
Може би най-точни за изкуството на
Александър Капричев са неговите собствени манифестни думи от септември
1996 г.: „Изграждам композициите върху повърхности, които са осъразмерени
квадрати или правоъгълници. Живописната материя се пресича с множество
наклонени и диагонални прави, често
строящи или изграждащи алюзия или впечатление от преживяно време или време
в развитие. Живописният маниер на изграждане следва изискванията на предпочитания материал, в повечето случаи
платно и акрилни бои. Живописният слой
е пестелив на фактури и пластичните
мазки са гладко положени. Присъствието
на светлината е запомнящо се. Посланието или философското обобщение се
съдържа в използваната геометрична
форма, символен знак за неделимост на
дух и материя.“
Когато застана пред живописните
платна на Александър Капричев, винаги
ме впечатлява, че това е една интелектуална, философски осмислена живопис,
която резонира в свободното изобразително пространство на картината и
отразява неспирно пулсиращата творческа енергия на художника.
Пламена Димитрова-Рачева
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ПРИЯТЕЛСТВОТО ОСТАВА.
ИЗЛОЖБА НА НАУМ НАУМОВ
И КРАСИМИР ЯКОВ
1 – 19 септември 2020
Арт център – Плевен

Красимир Яков / Ковид 19, детайл

В началото бе словото... но при мен то
бе изместено от рисунката. Пазя скицниците, които баща ми, граничен офицер
в Петрич, ми подаряваше. В тях още четиригодишен рисувах пагони, войници,
камиони и т.н. След като се преместихме
в неговото село, в тях пренасях възрожденците ни от картички направо с молив
6 B. Дойде ред и на „Руска рисунк“ от Павел Чистяков, като смело се хвърлях да
копирам на око етюдите на Брюлов, Иванов, Репин и Серов. Нямах педагог, не знаех какво значи щрих, акварелна техника,
гипсов орнамент, но това не ми попречи
да вляза в Художествената гимназия в
София пръв от провинциалната квота. А
там Иван Б. Иванов – Драката ме въведе
в професионализма, което се отрази и на
максималния ми бал 18 за влизането ми в
Художествената академия през 1974 г.
Тази изложба е по повод моята 65-годишнина и е ретроспективна. Реших да покажа по малко от всичко, което съм правил
– бронзови пластики, последните ми пла-
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кети, живопис, акварел, но без любимите
ми рисунки, за да поставя на тяхно място
творбите на един мой колега, който вече
не е между живите – Наум Наумов.
За мен като автор с над 40 години свободна практика не остана навикът педантично да правя списъци с изложбите,
откупките и къде заминават те, с наградите. Не са малко и монументалните ми
реализации в страната и чужбина – Русия,
Китай, Германия и САЩ. Със сигурност
знам, че имам и пет награди в национални конкурси за монументи, като правило
– без реализации, което пък ме принуди
преди две години да се превърна и в миниатюрист, за да стана най-сетне напълно
независим творец.
Но да спрем с моята персона. Наумовите
творби са центърът на тази изложба. В
центъра съм поставил и неговия портрет, рисуван от мен години преди смъртта му. Аз бях единственият колега, който той допускаше до себе си. Съзнаваше,
че ще съхраня това, което е останало
от творчеството му, и ми го подари с
удоволствие. Повече от творбите се
показват за пръв път пред плевенската
публика. Колекцията включва няколко великолепни линорезби, някои от тях отпечатани върху вестници от т.нар. жълта
преса (навярно поради липса на хартия).
Ефектът е неочаквано интересен, дори
колеги графици смятат, че са голяма находка. Има и една черно-бяла темпера,
многофигурна композиция на високо ниво.
Още две брилянтни асоциативни рисунки
с молив. Другите десетина рисунки във
формат 50х70 см, изпълнени с черен или
кафяв туш, са от последния му период и
са заредени с голям замах и експресивност.
Преди да си отиде от този свят, той работеше основно с маслени бои върху хромиран картон, който му подсигурявах. Тук
силуетите са едри, обобщено драматич-

Красимир Яков / Портрет на Наум Наумов

ни. Цветовата гама е топла или студена
до сребристосиви оттенъци – деликатна
и експресивна живопис, но не и абстрактна, защото рисунката е с уверени контури, загатващи силуети на фигури, глави на
хора и коне. За Наум Наумов може и трябва
да се говори много, тъй като ни завеща
не само голямо, но и с високо качество
творчество. Неговите коне в графиката
и рисунката са емблематични и разпознаваеми и са един безспорен принос не само в
българската, но и в европейската графика
и рисунка.
И така, надявам се, че не само плевенската ни публика ще се наслади на тези великолепни творби. Бих отправил и един апел
към ръководството на СБХ – след като
не успях на местна почва да се преборя за
отбелязване на 70-годишнината на Наум
Наумов, то поне 75-ата да е в София, тъй
като той не е само национален автор, но
и участник в много биeналета на графиката до 1989 г. Да се надяваме, че добрата
идея ще се осъществи и софиянци ще се
запознаят с последния етап от мащабното и непреходно творчество на Наум
Наумов.
Красимир Яков
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В НАЧАЛОТО III.
МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ

1 – 15 октомври 2020
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ

Димитър Генчев / Boom In Energy Sector

Гергана Табакова / Suocated Self Portrait 1

„В началото III" е трето издание на изложбата, която е представителна част
от инициативата на г-н Тодор Стайков
за подпомагане реализацията на млади
художници до 35 години, завършили специалности “Живопис“ и „Скулптура“ в
Националната художествена академия.
Проектът си поставя високата цел да
стимулира творчески процеси, да активира и остойности най-качествените,
креативни и иновативни търсения на
младите в живописта и скулптурата.
Изложбите от проекта „В началото“
още от първия проект присъстват в
програмата на СБХ, като заемат найпредставителните пространства в
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галериите на „Шипка“ 6 и „Райко Алексиев“. Това е изключителна възможност за
младите още на старта на своя творчески живот да погледнат амбициозно
и отговорно, да изграждат професионален критерий по най-високи стандарти.
Журито в състав Тодор Стайков, проф.
Валентин Старчев, проф. Десислава Минчева, проф. Емил Попов, Иван
Русев, Любен Генов, проф. Станислав
Памукчиев селектира творби, за да
бъдат обединени в едно изложбено
пространство, които изразяват широк
диапазон от възгледи за изкуството –
от крайно консервативни до крайно съвременни.
В тазгодишната изложба участват
43-ма автори: Албена Петкова, Александрина Дакова, Ана Костова, Анатоли
Йончев, Ангеларий Димитров, Борислава
Василева, Ванеса Боева, Ванеса Велизарова, Венцислав Шишков, Вержиния Михайлова, Габриела Тончева, Георги Атанасов,
Гергана Табакова, Делиана Стоянова,
Гергана Павловска, Димитър Бочуков,
Дина Стоев, Димитър Генчев, Драго Дочев, Елена Аначкова, Елена Велкова, Елена Гуглева, Ива Маркова, Ивана Петрова,

изложби, критика

Албена Петкова / Малко преди полунощ

Ангеларий Димиров / Дезинфекция

Ивана Петрова / Нощ
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Димитър Бочуков / Entropycal

Иван Петков, Калина Мавродиева, Катерина Маринова, Лора Тонева, Марк
Бойчев, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Никола Цветанов, Пеца Петров,
Светлин Демирев, Светослава Атанасова, Северина Даниелова, Силвия Богоева,
Симеон Симеонов, Стефан Коцев, Траяна
Панайотова, Христина Дренска – Тита,
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Шабан Хюсмен, Явор Костадинов.
С меценатските си дейности в изобразителното изкуство г-н Тодор Стайков
създава мотивация за работа у навлизащите в професионалния си път художници, подпомага формирането на креативна сила и развитието на трайни
процеси в културата.
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Северина Даниелова / Appeardisappear

Стефан Коцев / Болест
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ВЧЕРА.
ИЗЛОЖБА НА МАРИЕТА КОНОВА
15 – 30 октомври 2020
галерия „Мисията“ – МВнР, София

Мариета Конова / Катедрала

Мариета Конова е добре познато име
в професионалните среди. С избора си
на сюжети и лично култивиран усет за
цвета тя успя да спечели уважението на
колегите си.
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Запознанството ни с участието в няколко пленера ни даде възможност да се
опознаем взаимно. Така видях нейния маниер на работа – в портрети и пейзажи,
които носят ясния почерк на авторката.
Динамичният контур, който „разграфява“ платното, изнесен от структурата
на природата, изгражда ритъма на композицията. Той (контурът) разделя едрия
силует на предния план от нагърчената
линия на фона. Стилистиката напомня
донякъде металното плетиво от архитектурата на сецесиона, напомня и
декоративната прецизност от миниатюрите на Николай Райнов. Уедрявайки
формите и мазките, Мариета постига
нещо ново – една съвременна сетивност
с добре организирани контрасти, хармонично запълнени плоскости и звучене на
цвета, което вече е кавалетно.
Сюжетите са четливи, движението,
ритъмът, съдържанието на външния
свят – изнесени на една нова, поетична
висота. Прелъстителните образи на сецесиона, изобилието на форми и цвят, съпоставката образ – природа, веднъж излезли от витражите и литографиите на
20-те години (на XX век), биват транспонирани в нови форми. Излизайки извън
догмите и правилата на „онова време“,
Мариета Конова навлиза в естетиката
на една нова, изцяло съвременна живопис.
В портрета, обикновено изграден върху
силно оцветена основа, Мариета Конова
изгражда образ след образ – със завидна
смелост (и завидна скорост). Постигането на прилика не я затруднява, образите
се изграждат с темпераментно нахвърлян контур; мазките се полагат отново
със свеж, силен, ярък, но в никакъв случай
декоративен цвят. Десетките разпознаваеми образи като че ли сами подсказват
колорита, в който да бъдат изградени.
С натрупаното (не само като количе-
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ство) творчество Мариета Конова несъмнено показва своя професионализъм,
подплатен с особена деликатност и женствена емоционалност.
Какво ново показва Мариета в тази изложба. Цяла серия от френски пейзажи,
направени по време на двумесечния ѝ престой в Сите де-з-ар, Париж.
Широкообхватните пейзажи със сюжети
от иначе христоматийни за френската
столица архитектурни обекти – Лувъра,
Люксембургската градина, Градината на
Тюйлери, Нотр Дам (преди произшествието) и пр., отново са изградени върху
основата на оцветено платно – жълто,
оранж, синьо, цинобър – основа, която
сама по себе си предизвиква контрастно
покритие. И този контраст се изгражда
от четките, които като че ли „гонят“
мазка след мазка в условността на пейзажния силует. Мариета успява да „обуздава“ стихията на цвета, като ограничава цветните плоскости с контур – почесто цветен, отколкото черен (като че
ли черният цвят рядко присъства върху
палитрата). И като че ли диалектиката
на творчеството ѝ се свежда до надпреварата на силния емоционален устрем с
дисциплината на познанието на един несъмнено грамотен художник. Интериорите – жанр, който събужда нови усещания
у авторката, са направени в по-спокойна,
умерена, макар и пак многоцветна хармония. Тук звучат кафявите и охрите, розовото и ултрамарин-виолет, а светлините бликат в жълто злато и царска синя.
Това, което Мариета прави, са едни нестандартни упражнения в трудната зона
на полихромната живопис, тя никога няма
да се умори! Произведенията ѝ внушават
радост, хармония и неспокойството на
търсещ художник.
Надежда Кутева

ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ ИЗКУШЕНИЕТО
НА МАРИЯ МАТЕВА
8 – 21 септември 2020
галерия „Контраст“, София

Мария Матева / Скрит облак

Мария Матева е художник, който се появява рядко в текущата експозиционна
практика на българските галерии. Причината според мен се крие в индивидуалната нагласа на авторката, чийто праг на
взискателност към себе си и към творбите, които създава, е особено висок.
Затова трябва да сменим обичайната
оптика и да погледнем изложбата в дълбочината на нейните съдържателни и –
защо не – философски измерения. Изложбата е представена като пътуване,
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тоест движение, а оттам и необходимостта от въвеждането на още една
категория – времето, абсолютно нужно,
за да се извърши това движение. За да
излезем от параметрите на физиката
обаче, е необходимо да посочим и целта
на това движение, която е мечтателно
различна – изкушението. Сред множеството и различни определения на изкушението властно звучи един постоянно
повтарящ се, основен рефрен – това е
копнеж по нещо, което нямате, което
не ви принадлежи, но бихте искали да го
имате на всяка цена, независимо че не
трябва да го правите или притежавате
(тази ситуация е осъзната). Затова от
изкушението до греха има само крачка
и тази борба да устоиш или да се отдадеш на изкушението е важна част от
интелектуалната нагласа на цялата европейска култура от периода на късната
античност досега. За твореца тази ситуация предопределено е тежък товар,
но за автор, какъвто е Мария Матева,
тя е особено предизвикателство.
Ако гледаме нейната живопис, ще се убедим, че тя създава един нов свят. Той
няма аналог с реалността, която ни заобикаля, при все че в него има обекти, елементи или детайли, аналогични или близки с такива от реалността. С подобни,
привидно естествени характеристики
са и названията на повечето ѝ платна.
Но същевременно цветово наситените
повърхности на творбите ни срещат с
необичайни форми, които се смесват по
неповторим начин, приплъзвайки една в
друга по начин, който прилича на съновидение. Много често форми, които само
напомнят някаква предметност, в която
липсва каквато и да било функционалност, плуват в пространство на приказна атмосфера. Цялостното излъчване на
изложбата внушава загадъчна привлека-
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телност и необичайна хармоничност, защото художничката се движи в руслото
на една много рядка за нашето изкуство
конвенция. Комбинацията от реалистично изпипани детайли, смесени по необичаен начин, са в основата на онази т.нар.
асоциативна тенденция, която е много
често срещана и експлоатирана от маса
автори. Тук обаче сме свидетели на нещо
различно – Мария Матева създава своя
бленуван свят, като изгражда структурата на неговия градеж от предварително синтезирани елементи, които вече са
осмислена различност на реалността. Тя
разлага на атоми обичайната и позната
картина на света, създава нови градивни
елементи и с тях завършва една живописна структура, която е без аналог в
съвременната ни живопис. Този начин на
работа е едновременно и обезпокоителен, и привлекателен. Обезпокоителен –
защото сме свидетели на непресекващо
желание да се добереш до нещо, което
го нямаш – а това е съвършената изказност или върхът на артистичното
познание, а привлекателен – защото не
можеш да устоиш на изкушението да се
стремиш натам.
Авторката е назовала изложбата си „Пътешествие към изкушението“ – обстоятелство, което от нейна страна недвусмислено говори за осъзнатата извечна и
нерешима екзистенциална дилема. В замяна на тази истина (навяваща печал) тя
ни е дарила с нещо друго – удоволствието от пътуването към онова, което ни
липсва и което бихме желали да притежаваме, при все че не можем да го докоснем.
Тя е един от нашите водачи в обърканите ни копнежи, защото с творчеството
си артикулира, подрежда и осветлява
тяхната недоизказана същност…
Борис Данаилов, куратор на изложбата
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110 ГОДИНИ
ОТ ТРЪПКОВАТА ГАЛЕРИЯ

16 септември – 30 ноември 2020
галерия „Васка Емануилова“, СГХГ

Първи художесТвен

години
салон в софия
от създаването на Тръпковата галерия

Sofia’S firSt art Salon
110th anniversary of the trapko Gallery

Художници от дружество „Родно изкуство“ в двора пред входа на Тръпковата галерия ок. 1919-1920. Отляво надясно: Никола Маринов, неразпознат, Борис Денев, Елисавета Консулова-Вазова (?), Райко Алексиев,
неразпознат (в предния план), Константин Щъркелов, Сирак Скитник, Никола Танев (в предния план), неразпознат (зад него), Тръпко Василев и двама неразпознати. Централен държавен архив
Artists from the “Native art” Society in the yard of Trapko’s gallery, ca. 1919-1920. From left to right: Nikola Marinov, Unknown, Boris Denev, Elisaveta Konsulova-Vazova, (?), Rayko Alexiev, Unknown (at the front),
Konstantin Shtarkelov, Sirak Skitnik, Nikola Tanev (at the front), Unknown (behind him), Trapko Vasilev and two unknown persons. Central State Archives

Изложбата се осъществява с участието на: Регионален исторически музей – София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Национален литературен музей, „ХАРТА – ГАЛЕРИЯ И ИЗДАТЕЛСТВО“
The exhibition is realized with the participation of: Regional History Museum – Sofia, St. St. Cyril and Methodius National Library, The National Museum of Literature, CHARTA – GALLERY AND PUBLISHING

Първият частен художествен салон в
София, наречен Постоянна художествена галерия, е създаден през пролетта на
1910 г. от Тръпко Василев Наков от село
Личища, Костурско. Мястото е в зелените площи между улиците „Аксаков“ и „6
септември“, в една скромна едноетажна, тясна и дълга паянтова постройка с
оберлихт, собственост на „Предприятие Петър Кънев“, в която преди това
се помещава Рисувалното училище.
До постройката на ул. „Аксаков“ водят
две алеи, а дворът е оформен с малки зелени островчета по подобие на градската градина. Централното ѝ местополо-

жение в обновяващия се център на София
прави от нея години наред предпочитано
място за организиране на художествени изложби и културно средище. Тя е на
удобно и за публиката място, за бохемата, за купувачите на художествени
произведения. Наблизо са всички държавни институции − Народното събрание,
където след Освобождението се организират първите художествени изложби, Академията на науките, Народният
театър. Около двореца живеят видните
индустриалци и държавници, в съседство
са кафенетата „България“, „Алказар“,
„Цар Освободител“, „Средна гора“ и др., в
които кипи столичният живот.
Когато наема сградата след освобождаването ѝ от Рисувалното училище,
незадълго Тръпко Василев кани младия
художник Петър Морозов за съдружник,
заедно да ремонтират помещението и
да създадат подходящо пространство, в
което да организират изложбите. Морозов се е завърнал от Париж и неговото
познаване на галериите във френската
столица има значение при оформянето
на новия софийски салон. Тръпко Василев
се занимава с ремонтните дейности и
оборудването. Той има опит от Истанбул като помощник и ученик на живописеца декоратор Жавели, с когото работи
в жилищните сгради. В новосъздадената
Постоянна художествена галерия тапицираните канапета, огледалата, пианото и кюнците за печката са негово задължение. Двигател на галерията остава Тръпко Василев, тъй като скоро след
успешното начало Петър Морозов се
оттегля, за да продължи своята специализация в областта на графиката. Двадесет и пет годишният Тръпко със собствени сили и средства отпечатва илюстрирани каталози и разпраща покани,
а художниците го намират сами, по това
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Изложба на Константин Щъркелов, 1915 г.
Седнали от ляво надясно: Неразпознат, Григор Василев, Константин Щъркелов, неразпознат,
П. Морозов или Карагьозов (?). Прави: Тръпко Василев, Христо Ясенов (?)

време – второто десетилетие на ХХ в.,
галерията е единственият салон за изложби в развиващата се столица.
Станала известна с популярното си наименование „Тръпковата галерия“, тя се
превръща в успешно начинание не само
защото е единствената в София, но и
поради умението на нейния създател да
работи с хората.
Тръпко Василев прави своя желан и неуспешен опит да учи в Рисувалното
училище през 1902 – 1903 г., но поради
липса на средства го напуска и остава
без художествено образование. Може
би това е една от причините той да
наеме една от сградите на училището.
Невъзможността да учи и да работи,
за да се издържа, го отпраща към онова,
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което той най-добре умее – бояджийската работа, занаятът, който познава от детските си години в Истанбул
и му дава сигурност. Добрите бояджии
са търсени и уважавани занаятчии и можещите сред тях работят в обществените сгради и за средното съсловие,
защото интериорите на висшите чиновници, банкерите и интелектуалците са с гипсова орнаментална украса и
стенописи, а за по-непретенциозните е
необходимо прецизното орнаментиране
на стените с валяк. Затова веднага след
пристигането от Истанбул през 1898 г.
Тръпко създава „Бюро за художествено бояджийство и декорации“ – това
е фирмата, на която той разчита през
целия си живот, и занаятът, който той

изложби, критика

Атанас Михов / Витоша

Петър Урумов / Военният клуб, 1933

споделя едновременно с попрището си
на галерист.
Неуспелият студент прави първите си
дръзки и уверени стъпки със самостоятелна изложба в сградата на търговеца на кожи и коприна Балабанов на бул.
„Цар Освободител“ и „Раковски“, която
се намира от страната на Военния клуб,
до известното кафене „Цар Освободител“. Първата самостоятелна изложба
на Тръпко през 1907 г. предизвиква остри
критики, тъй като той работи за себе
си, без да се съобразява с установените
правила на новосъздаващия се колективен художествен живот и сам решава
да покаже своите художествени умения,
без да е завършил Рисувалното училище.
Това начало, заедно с „цариградския“ художествено-бояджийски опит, упоритостта и характера на Тръпко са залог
за успешната работа на Постоянната
художествена галерия.
След построяването на кооперациите
на улиците „Аксаков“ и „6 септември“
тя започва да се нарича галерия „Аксаков“, но в спомените на софиянци оста-

ва като Тръпковата галерия. Тогава следите на Тръпко постепенно се изгубват,
като той продължава да се занимава с
бояджийство. Всеки месец там е организирана по една изложба. В Постоянната
художествена галерия и в галерия „Аксаков“ са представени художници, които
създават облика на модерното българско
изкуство. Сред тях са Александър Мутафов, Атанас Михов, Петър Морозов, Никола Петров, Борис Денев, Яким Банчев,
Гошка Дацов, Петър Дачев, Константин
Щъркелов, Никола Танев, Янко Анастасов, Васил Захариев, Дончо Занков, Петър Урумов, Александър Добринов, Бенчо
Обрешков, Преслав Кършовски, маринистът Пешо Бояджиев, скулпторите Иван
Лазаров, Владимир Владимиров и много
други. Повечето от тях са млади художници. Сред по-възрастните е заслужилият за документирането на София Йозеф
Обербауер, чиято изложба преминава с
небивал успех. Много от неговите творби са откупени чрез Тръпковата галерия
от Светия синод. През годините Тръпко
Василев успешно продава произведения
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Никола Георгиев / Натюрморт с портокали, 1960-те

на представяните в галерията художници. Негови клиенти са държавници,
банкери и интелектуалци. Сред редовните купувачи са царят, Борис Вазов и
Владимир Вазов.
В Постоянната художествена галерия
през 1911 г. преминава с успех изложбата
на „сръбския клон на славянското художническо дружество „Лада“ и Тръпко мечтае да превърне галерията в място за
сдружаване на славянските художници
и скулптори. През 1920 г. там е организирана изложбата с даровете по случай
70-годишния юбилей на народния поет
Иван Вазов.
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Изложбата в галерия „Васка Емануилова“ е само фрагмент от дейността на
Тръпковата галерия. Показани са произведения на някои от авторите, които
участват с изложби в Постоянната
художествена галерия, като представените творби съответстват или са
близки до годините, в които взаимното
докосване между предприемчивостта и
младото модерно българско изкуство си
подават ръка, за да направят успешна
програмата на първата частна художествена галерия в София.
Благовеста Иванова

изложби, критика
ЗА ОТСЪСТВИЯТА, НЕЯСНОТИТЕ И
ПРОПУСКИТЕ В ЕДНА ИЗЛОЖБА
През последните две десетилетия в
световната музейна практика се утвърждава все повече идеята за изграждането на една изложба като естетически и документален „спектакъл“. В
своеобразен разказ, в който творби и
история се преплитат, за да обособят
експозицията като среща между познание и вкус. Това, от една страна, позволява социализирането на непознат до
този момент художествен материал,
който ако и да не е носител на високи
естетически стойности, то има своето място в историческия наратив. И
по-важното – тази среща между история и естетика дава възможност за създаването на атрактивни за публиките
кураторски решения. В България този
подход при създаването на една художествена изложба, презентираща изкуството преди 1944 г., също намери свои
ярки прояви, а водещи в това отношение продължават да бъдат проектите
на Софийска градска художествена галерия. Тъкмо сред тях се нарежда и най-новата изложба „Първи художествен салон
в София. 110 години от създаването на
Тръпковата галерия“, подредена във филиала на институцията, галерия „Васка
Емануилова“.
Изложбата е част от важен изследователски проект, посветен на живота и
делото на Тръпко Василев, иницииран и
финансиран в по-голямата си част от
колекционера Владимир Илиев. Като
част от него още през юли бе представена документална постерна изложба в
София (в градинката пред Военния клуб),
в която жители и гости на столицата
можеха да се запознаят с ракурси от
значимата дейност на Тръпко Василев

– художник, но преди всичко създател
и управител на първата известна ни
днес частна галерия в страната – Постоянната художествена галерия, позната още като Тръпковата галерия на
ул. „Аксаков“ №16. В тази експозиция на
открито бяха очертани най-значимите
моменти от историята на художника,
когото с основание, използвайки днешната терминология, можем да назовем
първи частен галерист, дилър на изкуство и арт мениджър в България. Паралелно с това в изложбата бе презентиран и наратив, в думи и образи, за основаната от него галерия, чието начало
според текста, придружаващ постерите, е положено през „септември 1910 г.“.
Зад тази изложба седяха усилията на Ина
Бостанджиева като художник и на доц.
д-р Благовеста Иванова в ролята ù на
изследовател и куратор.
Именно по идея на Благовеста Иванова
експозицията, подредена днес в залите
на галерия „Васка Емануилова“, се превръща в част от изложбения план на
Софийска градска художествена галерия.
Неин е и кураторският поглед, а дизайнът е на Надежда Олег Ляхова. Изложбата бе открита на 16 септември и може
да бъде разгледана до 29 ноември. Разказът е разгърнат в две самостоятелни
зали. Първата от тях е посветена на
самия Тръпко Василев и в нея освен информация за художника могат да бъдат
видени оригинални негови творби и
творчески опити. Сред тях е и интересен зимен пейзаж от 1910 г., който е и
най-ранното, а може би няма да е пресилено, ако кажем, че е и най-умелото произведение на художника, експонирано в
залата.
В другото пространство пък са побрани
оригинални творби на български автори
като Никола Танев, Константин Щър-
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келов, Никола Петров, Петър Морозов,
Борис Денев, Бенчо Обрешков и др., тоест все художници, които са свързани
пряко с историята на Тръпковата галерия, където те са подреждали свои самостоятелни или са участвали в общи
изложби. Разбира се, с тези произведения не се изчерпват имената на авторите, имали през годините свои изяви
в галерията, която действително се
превръща в едно от най-важните през
второто и третото десетилетие на
миналия век културни средища в столицата, а и в цяла България. Редом с творбите, за част от които в информацията към съпътстващите ги етикети
не е указана датировката им (например
при тези на Борис Денев), е интегриран
и документален материал – фотографии и фототипно възпроизведени документи, от които научаваме други детайли за живота в Тръпковата галерия
и отношенията на нейния собственик с
отделни художници.
Разгледаме ли спокойно изложбата, няма
как трезвият поглед да не съзре, че в
така предложения ни от Благовеста
Иванова експозиционен разказ присъства изключително оскъдна информация за
Тръпковата галерия. Липсват любопитни подробности за устройството на
тази частна институция, за нейните
салони, за много важни изложби, които
са подреждани в залите ѝ. Тези големи
бели петна в иначе безспорно добре
маркирания разказ, изведен визуално
убедително, създават усещане за незавършеност. И ако тази незавършеност
може да бъде пренебрегната, защото
навярно е забележима само за един много малък сегмент от публиките – този
на специалистите изкуствоведи, то не
може да бъде казано същото за някои
съдържателни неясноти и неточности.
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Кога отваря врати Тръпковата
галерия?

Според информацията, съпътстваща
изложбата в галерия „Васка Емануилова“,
Постоянната художествена галерия е
открита през „пролетта на 1910 г.“, въпреки че в спомената по-горе постерна
изложба бе указано, че това се е случило
през „септември 1910 г.“. Ако трябва да
сме точни – и двете посочвания са некоректни. Тръпковата галерия се явява
на културната карта на София с официалното си откриване през ноември 1910
г. В пресата е разпространена информацията, че това ще се случи точно „преди
обед на 28 ноември“. При това с изложба
не на кого да е, а на един от първите български светски художници – Николай Павлович. Уточнено е дори, че откриването
ще бъде направено от министъра на Народното просвещение Владимир Моллов.
Ден след събитието, отново от пресата, научаваме, че „това се случи в присъствието на Царя и на много публика“.
Пак от вестниците и списанията разбираме още ред любопитни факти като
този, че в галерията е имало три отделни салона – един за временни индивидуални изложби (т.нар. малък син салон и още
два – за своеобразна постоянна експозиция, в която са обособени два самостоятелни отдела – за приложно и за изящно
изкуство. Научаваме, че „наши декоратори украсиха трите салона с бордюри
от плетеница – орнамент, третиран
изобилно в старите български ръкописи, а
днес предимно култивиран у нас като национален мотив. Особено малкият „син“
салон, наречен Баджов, на името на декоратора Ст. Баджов, със своята лека и
приятна декорация е станал мил кът за
всички любители на изящната интериорна украса и същевременно предмет за
подражание на нашите бояджии-декора-
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тори“. Получаваме сведения и за имената на авторите, които са включени в
тази първа обща постоянна експозиция
в Тръпковата галерия, както и за наименованията на голяма част от творбите,
с които те участват в нея.

За целите и задачите на
Тръпковата галерия

Друго нещо, което ми се струва важно,
а също не е изведено в изложбата, подредена в галерия „Васка Емануилова“, е
това за обществените нагласи, свързани
с появата на едно такова ново частно
пространство като Тръпковата галерия
и нещо по-важно – за ролята, която се
предполага, че тя изпълнява в сетнешния
си етап на съществуване. Тази информация също може да бъде изведена от
публикации, които са направени непосредствено след откриването на новото
изложбено пространство. Според една
от тях галерията „може да окаже голямо
съдействие за развоя на младото ни изкуство, поради което трябва да бъде подкрепена както от обществото, тъй и от
страна на художниците“. И още: „разкошно декорираните салони на помещението
ѝ бяха препълнени с разнообразна публика
– любители на българското изкуство –
дошла да засвидетелства симпатията си
към доброто начинание на художниците.
Впечатлението, което посетителят изнася със себе си от галерията, е от найдобрите, тъй като в нея не липсва ни сериозност в избора на произведенията, ни
разнообразие: тук участват с работите
си почти всички софийски художници на
двете дружества (вероятно става дума
за Дружество на художниците в България
и дружество „Съвременно изкуство“),
също и някои от провинцията“.
Колкото до целите на галерията и възможните ползи от нейното създаване,

те също са ясно артикулирани в пресата: „Значението на тая галерия е като
обединител на всички представители на
българското изкуство… Ние трябва да
изтъкнем още както моралното, така
и материално насърчение, което тя ще
оказва в нашите стари и млади артисти,
поставени в условия далеч отличаващи се
от ония на по-културния Запад. Галерията представлява арена за най-благородно състезание между свободните творци
– подготвители на родното ни съвременно изкуство, които в тая културна борба
ще черпят пресни сили за непрестанно
съревнование; от друга страна, тя ще
служи като общително средство между художници и публика и същевременно
като пазар, където любители и учреждения ще могат да правят избор при своите
покупки. Най-после, всекиму са известни
случаи, когато гости от провинцията
или чужденци напразно търсят да посетят художествена изложба в София… Постоянната галерия идва да попълни тая
празнина, като отваря завинаги своите
двери както за всички посетители на София, тъй и за ония от публиката, които
желаят да си отдъхват посред творенията на изкуството, пред които човек
би могъл и да помечтае, и да мисли, във
всички случаи да изпита макар и за минутка една душевна наслада. За оня човек,
който още не е с възможности да разбира
изкуството, галерията иде да послужи
като учител, като възпитател. Друга
една задача, която си задава галерията,
прави последната достойна за по-широко
и по-сериозно внимание. Като определя
централния салон за картини и скулптурни работи, вторият салон, декориран от
Х. Тачев, е предназначен за изделия на приложните изкуства“.
Обръщайки се отново към изложбата
„Първи художествен салон в София. 110
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години от създаването на Тръпковата
галерия“ и имайки предвид изведената
от медиите информация, няма как да не
забележим, че действително подредената в залите на галерия „Васка Емануилова“ експозиция е белязана от множество
отсъствия. Всъщност приложното изкуство като важна част от живота на
Тръпковата галерия е напълно маргинализирано. Не са фокусирани и редица други
теми и въпроси, които да разкрият реалната роля на тази частна институция
за развитието на художествената сцена
в страната.
Приведените в залите документални
фрагменти се явяват сякаш „случайно“ –
привидно са подбрани при отсъствие на
ясен смислов принцип, просто по личен
вкус на куратора и поради това, струва
ми се, не успяват да се превърнат в носител на същностна информация за Тръпковата галерия, която е основен фокус на
изложбата. Неясна остава и логиката,
по която са подбрани художествените
творби, включени в изложбата – дали
това са произведения, излагани в Тръпковата галерия през годините, или просто
става дума за случайни картини, които са
на авторите, свързани с живота на това
културно пространство. Налице са и редица неточности – например в датировката на една от фотографиите и идентификацията на лицата, включени в нея.
Приведох всички тези бележки не за да
омаловажа реализираната изложба, която
безспорно има своите достойнства, наймалко заради припомнянето на делото
на Тръпко Василев и основаната от него
галерия, а защото те разкриват няколко
симптоматични за българската изложбена практика характеристики. Характеристики, без чието преодоляване никога
няма да сме в целта. Посочените отсъствия, неясноти и пропуски, поне така
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ми се иска да вярвам, са следствие от
три основни неща: работа без изследователски екип, работа без ясна стратегия
за кого се създава конкретният изложбен
разказ и на трето място – работа на
бързи обороти.
Не е тайна за никого, че в българската
изкуствоведска общност работата в
екип е изключително компрометирано
от нея самата начинание. Отсъствието
на ясна субординация на ролите в един
екип и съответно задачите, които всеки
включен в него трябва да изпълни, е довело до превръщането на кураторската
работа в своеобразен „моноспектакъл“, в
който един изкуствовед е всичко – той
е актьор, драматург, режисьор. Той иска
да бъде егоистично пръв в откритията.
Разбира се, не липсват опити за екипна
изследователска работа, но при тях често се случва личността, която ръководи
проучването, да си присвои изследователските достижения на другите участници, които от изследователи се превръщат в обслужващ персонал.
От друга страна е липсата на ясно изведен отговор на въпроса кой е адресатът
на изложбения разказ. Това демонстрирано отсъствие на отношение към публиките се превръща и в причина тези
временни експозиции у нас да са неясни и
да съдържат елементи, които само кураторът на изложбата евентуално разбира. А когато към всичко това се добавят
и кратките срокове за изследователска и
организационна работа, в които е заставен да работи един куратор, се достига до презентация на изложби, които са
поредната пропиляна възможност у нас
професионализмът да се установи трайно в музеите и галериите.
Пламен В. Петров

изложби, критика
НИШКАТА НА СЪДБАТА.
СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА НА ХРИСТО
ЙОНКОВ, МАРИЯ ЙОНКОВА,
ДИМИТРА ЙОНКОВА
18 септември – 18 октомври 2020
ХГ „Христо Цокев“, Габрово

Христо Йонков / Обект

Експозицията „Нишката на съдбата“ е
част от последователната политика
на галерия „Христо Цокев“ да се покаже
и преоткрие потенциалът на поколения художници, чийто творчески път е
тясно свързан с град Габрово.
Христо Йонков и двете му дъщери Мария и Димитра, поредната фамилия,
чиито корени се родеят с този топос,
са поканени да изложат заедно своите
творби. Житейският и творчески път
на Христо Йонков е тясно свързан с
художествената гимназия по керамика
в град Троян. Името му е обвързано и с
популяризирането на това изкуство. За
няколко десетилетия градът се превър-

на в балканска столица на керамиката и
бе притегателен център за творци от
цял свят. В организирания от Христо
Йонков симпозиум участниците оставиха завидна колекция от керамични
творби, които и до днес са във фонда на
тази институция.
Настоящата изложба в известна степен е компенсаторен механизъм за изгубеното време, в което артистичното трио пренасочва своята творческа
енергия в служба на голямата идея.
Работите на Христо Йонков, представени в изложбата, са тясно свързани с
българската средновековна керамична
традиция. Конвенционалната форма на
домашния свещник, съпътствал бита
на българина през вековете, бе групирана в мощна пространствена инсталация.
Мария Йонкова демонстрира хомогенен
синтез между фотографски изображения, родени от пребиваването ѝ в Япония, и онази дзен естетика, усетена,
усвоена и интерпретирана в керамичните пластики.
Керамиката като материал е носител
на специфично цветно третиране. Тримата художници разчитат на естественото излъчване на материала и случайните ефекти на стихията на огъня.
Димитра Йонкова търси своя колоритен изказ в утилитарните форми на керамиката. Тези творчески интерпретации я доближават до най-добрите образци на троянската керамична традиция.
Авторката търси своя колоритен изказ
и в конвенционалната живопис. Обяснимо е смесването на чисто живописния
материал с хартиената каша, чийто
ефект я доближава до топлината на керамичната материя.
Сепарирането на тримата художници
в изложбеното пространство дава въз-
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ВСЕКИ ДЕН Е НЕДЕЛЯ.
ИЗЛОЖБА НА МИЛЕНА МАТЕВА
30 септември – 13 октомври 2020
галерия „Астри“, София

Мария Йонкова / Обект

Димитра Йонкова / Обект

можност за индивидуален допир до всеки един от тях, а разчитането на субективните им кодове е ключ към възприемането на хомогенното генетично
цяло.
Красимир Русев
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Точно преди три години, на 30 септември 2017, Милена Матева се завърна в
България, за да открие първата си самостоятелна изложба. След двадесетгодишно отсъствие от артистичния
ни живот всички я откривахме наново.
Непозната за младото поколение и изненадваща за тези, които добре помнеха
и обичаха нейните картини. Изложбата
тогава беше събитие.
Тази есен Милена отново е тук чрез
своето изкуство. Само че този път
носталгичната нотка е още по-силна
поради невъзможността за физическо
присъствие на художника. И поради естеството на времето, в което са работени трите представени в изложбата
серии – времето на изолацията от 2020,
разбира се.
В кореспонденцията ми с Милена през
тази особена година я попитах за начина
ѝ на работа, за интелектуалния процес,
предхождащ създаването на едно произведение, за мотивите ѝ за интерпретиране на една или друга тема. Ето какво
ми написа тя:
„Всъщност аз първо рисувам картината
и след това мисля защо съм я направила
точно по този начин... Или по-скоро, когато рисувам, мисля на един език и след
това я превеждам на друг. Много ми се
иска крайният резултат да няма нужда
от обяснения, още повече когато става
дума за изкуство.
Тази изложба включва последните ми работи, правени в периода на изолацията.
Оказа се неизбежно темите да са свързани с новата реалност.
Серията „Всеки ден е неделя“ е предиз-

изложби, критика

Милена Матева / от изложбата

Милена Матева / от изложбата

викана от личния ми опит. Карантината в Испания беше много строга и всеки
беше сам със себе си повече от нормалното. Изведнъж животът спря. Благодарение на технологиите все пак бяхме
в контакт с близките си хора. В тези
включвания ми се стори интересно, че
почти винаги бяхме в легнало положение. Така че в тези картини полегналите
жени сме моите приятелки, аз самата, а
и всички, които са имали тези моменти
на почивка, меланхолия или просто усамотение.
Серията „Фасади“ донякъде също е повлияна от изтеклия период. По принцип
фасадите на сградите винаги са ми били
интересни. В последните месеци всеки
беше свързан с дома си повече от друг
път. Улиците бяха празни, но сградите
станаха по-живи. Нощно време светеха
повече, виждаха се хора по прозорците
и терасите, което обикновено не се
случва често. Тези картини могат да се
свързват в различни композиции, хоризонтални или вертикални, така че всеки
зрител може да участва в създаването
на крайния резултат.
Каквото и да се случва, каквито и промени да стават, любимата ми тема през
последните години не е забравена. В се-

рията „Пейзажи“ сега природата е с още
по-засилено усещане за отдалеченост.
Може би по-точно заглавие на серията
би могло да бъде „Далечни пейзажи“; в
урбанистичния начин на живот природата е все по-далечна и все по-желана.“
В новата си изложба, наречена на името на един от циклите в нея – „Всеки
ден е неделя“, Милена показва около 20
произведения (акрил върху платно или
дърво), разделени в три цикъла. Общото
в тях е не само отрязъкът от време, в
който са рисувани. Темата за особената чувствителност на градския човек,
отдалечен от корените си, е засегната
от различни ъгли. От дръзкото наблюдение на личността („Всеки ден е неделя“), погледът преминава през средата
на обитаване („Фасади“) , за да достигне
тотално физическо и духовно освобождаване („Пейзажи“). Вкусът на възможната свобода, независимо къде и как, е
осезаем.
Вихра Пешева
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ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ –
АКВАРЕЛНА МОНУМЕНТАЛНОСТ
29 септември – 16 октомври 2020
галерия „Академия“, София

Любомил Драганов / от изложбата

Любомил Драганов е от творците, които
деликатно загатват присъствието си с
постоянство и умерена творческа и личностна позиция. Той отбелязва юбилей с
изложба в галерия „Академия“. Обичайно
подобен тип експозиции носят ретроспективност или маркират равносметка.
В своето представяне Любомил Драганов
документира етап от развитието си
– без поглед назад той регистрира 2020
година с типичните за него свобода, елегантност и професионализъм.
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Художникът познава както класическите
техники, така и новостите на дигиталните технологии. Той обича предизвикателствата на материала и се ориентира
към създаване на голямоформатни акварели. Акварелът по условие е ескизен, лек,
трудноовладяем, изплъзващ се с мекота
и перманентна трансформация.
Любомил Драганов носи отпечатъка на
обучението в специалност „Стенопис“
(той е и преподавател в едноименната
катедра на НХА) – синтетична форма,
логична рисунка, композитно пространство. Ето защо той адаптира акварела
съобразно спецификата на светоусещането си. В картините му доминира едра,
плътна и монолитна форма, която е богата като колорит и изненадващо гъвкава
в своята конструктивна същност. Картините му са монументални, без ескизна
лекота и мимолетност. Отгласът от
техниката се открива по посока на мекота на колорита, плавни, богати и дълбоки
цветни хармонии. Акварелното усещане
е изместено от плътни натрупвания на
материя и вещественост. Колоритът е
богат, премерен, вариращ между топлата червена охра и дълбоката синьо-виолетова хармония. Няма натрапващи се
акценти, а премерени същности.
В картините си художникът преплита
структури и пространства. Независимо
дали зрителят разчита в образа букет
екзотични цветя, отражения на приказни замъци, мистични драперии, морско
дъно или полихромна вихрушка, произведенията носят очарованието на неочакваното и доказват, че техният създател умее да преминава ловко границата
между реалното и имагинерното и да
подава ръка на зрителя в прехода между
вещественото и абстрактното.
Даниела Чулова-Маркова

изложби, критика
ЛЕНДАРТ ПЛЕНЕР
„МЕЖДУ ПЯСЪК И ПЯНА“

15 – 19 септември 2020
село Китен, Бургаска област
Пленерът е част от проекта „АRTгументи“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Реализира се
от катедра „Визуални изкуства“ към
Факултета за науки за образованието и изкуствата при университета.
В лендарта художниците „аргументират“
своите ефимерни усещания, материализирани сред природата, запечатани на цифров носител, провокирани и създадени от
неуловимите човешки емоции и разчитащи на „съавторството“ на стихиите.
Художниците се фокусират върху „ненужните“, изхвърлени, маргинализирани предмети, които нямат никакво утилитарно
приложение, но са открити и „разпознати“ като важни за процеса на правене на
художествена творба. Концепцията на
пленер е обвързана с философията на Халил Джубран, по-специално със сентенцията му от едноименното издание („Пясък
и пяна“): „Вечно крача по този бряг, между
пясък и пяна. Приливът ще изличи стъпките ми, вятърът ще отвее пяната…“
Арт събитието има за цел да срещне
артисти с различна художествена концепция от различни страни. Да събере
традиционни художници с концептуалното изкуство, да провокира у различните
хора определена артистична реакция,
да срещне случайните плажуващи с неслучайно направените инсталации, да реализира различните произведения като
овеществена визуална емоция.
В лендарт пленера участват доц. д-р Анна
Цоловска, доц. д-р Ана Милованович (Белградски университет), проф. д-р Бисера

Бисера Вълева / Златната вода

Вълева, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова,
докторант Виолета Апостолова, ас. д-р
Красимира Дренска, докторант Марина
Александрова, проф. д-р Орлин Дворянов,
ас. д-р Цвета Петрова. Инсталациите,
създадени по време на пленера „Между
пясък и пяна“ напълно се вписват в определението на Умберто Еко за „отворената творба“, тъй като под въздействие
на състоянието на природата и намесата на хората те претърпяха промени.
Но отнесено към началото на цитата
от Халил Джубран, краят подсказва създаването на нова среда за нов лендарт:
„Вечно крача по този бряг, между пясък и
пяна. Приливът ще изличи стъпките ми,
вятърът ще отвее пяната… Ала морето
и брегът ще пребъдат вовеки.“
Бисера Вълева
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КОРИДОРИ НА СЪДБАТА.
ИЗЛОЖБА НА ВАСИЛ СТОЕВ
7 – 30 август 2020
Зала 2019, ГХГ – Пловдив

Васил Стоев / от изложбата

Васил Стоев е сред най-утвърдените и
сред най-известните зад граница съвременни български художници от своето
поколение. Той притежава уникалната
способност да съвместява наглед противоположни начала. Неговото живописно творчество представлява сложно
постигнато единство на интелект и
чувство, на конструкция и експресия, на
фигурация и абстракция. Платната му са
плод на индивидуално намерени пластически формули, които разкриват нагледно
единството и борбата на противоположностите. Диалектиката е фундаментален закон на мирозданието. Само че
едно е да изведеш правилото в понятия,
друго е да го пресътвориш в материята
на изкуството...
Визуалният образ „снема“ диалектическото противопоставяне в нещо трето,
органично и цялостно, от което се ражда
неповторимостта и очарованието на
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конкретния живописно-пластичен изказ.
Васил Стоев притежава чувство за тон
по подобие на онези в музиката, които
имат привилегията да бъдат дарени с
абсолютен слух. Дори яркият сигнален
цвят, който иначе би се възприемал като
суров и дори дразнещ окото, в съседство
и в хармонично единство с други сродни
и подобни цветове, преобразувани от
живописеца в обработени стойности,
наситени в полихромни вариации или
фино нюансирани в монохромни решения,
превърнати в богати тонални степенувания, изграждат формите и пространството и придават на композицията
едновременно устойчив и динамичен характер.
Авторът има склонност към фокусирането на даден композиционно центриран
мотив, като обикновено търси контрастната съпоставка между относителната статичност и пространствена
фиксираност на мотива и динамичното
изграждане на формата, която е детайлизирана по различен начин в зависимост
от характеристиките на основните
акценти. Ударите на четката по-откритата, релефна фактура, която сякаш
ни прави съпричастни със самия процес
на живописване, относително големият
дял на импровизацията и на бравурните
мазки се комбинират с равни, гладки еднотонни плоскости със строги силуети.
Това създава вътрешна динамика на картината. Имаме чувството, че ставаме
свидетели на непрестанни промени на
живописно-пластичната материя, която
сякаш ту избухва, ту се успокоява и застива по повърхнината на платното. По
този начин то се превръща в своеобразна
метафора на конфликтите и на обратите на жизнените процеси и неспирните
потоци, които съставляват несъзнавания фон на нашето съществуване. Васил
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Васил Стоев / от изложбата

Стоев създава творби, които представляват своего рода живописни еквиваленти на сложни, противоречиви душевни
състояния, на разнопосочни емоционални
импулси или на моментни усещания. Ето
защо независимо от абстрактния език
творбите намират отклик у зрителя,
без да се налага той да търси и открива
конкретни препратки или сюжетни ходове. Така картината се превръща в опредметена, материализирана квинтесенция
на усещанията и на преживяванията на
човека, става своеобразен пластически
микрокосмос. Тя сякаш е пронизана от

някаква неизразима загадка, но в същото
време се оформя като изискана и радваща
окото феерия от багри и тонове. Именно
това качество избавя творбите от риска да останат, така да се каже, на равнището на едноплановата декоративност.
По този начин платната на живописеца
се възприемат едновременно и като своеобразни притчи, но заедно с това и като
естетически завършени предметни форми, които чудесно се вписват в обществени и частни интериори.
Чавдар Попов
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„ГРАВИТАЦИОНЕН ТЛАСЪК“
НА ДЕЛЯ ЧАУШЕВА

16 септември – 19 октомври 2020
галерия „Сердика“, София
Около нашето Слънце обикаля сферичен
рояк от огромни снежни топки, изградени
от лед, скали и органични молекули – това
са кометните ядра. Във всеки един момент някоя минаваща звезда може да даде
на някое от тях лек гравитационен тласък и то да се отклони към вътрешността на Слънчевата система. Там Слънцето
го нагрява, ледът се изпарява и така се
появява красивата кометна опашка.
Карл Сейгън
Деля Чаушева от много години работи
в полето на абстрактната живопис,
като с времето изгражда разпознаваем и устойчив почерк. Тя е завършила
живопис в Краковската художествена
академия „Ян Матейко“ при проф. Йежи
Новошелски, а като втора специалност – графика при професорите Вейман и Буш, значими имена в полското
изкуство. Този факт несъмнено определя
едно по-космополитно, бих казала, поевропейско отношение към проблемите
на абстрактната живопис и към тяхната визуална реализация.
Определящото в работата на Деля Чаушева е, че тя не застива на едно определено ниво, не се успокоява от рутината, нито от постигнатите успехи
като творец, а непрекъснато се стреми
към развитие и дообогатяване на художествения си език. Тъкмо поради тази
причина всяка следваща нейна изложба е
предизвикателство както за нея, така и
за почитателите на изкуството и`.
Маслени платна голям формат, рисунки,
изпълнени с пастел и въглен, повдигат
завесата за нас, зрителите, към един
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Деля Чаушева / от изложбата

неподозиран свят от абстрактни форми и енигматични пространства, създадени от художничката и инспирирани
от чудесата на Универсума, които тя
избира да нарече „Гравитационен тласък“, като заглавието на серията рисунки е „Пътуваща в сенките“.
Абстрактната живопис се счита за една
от най-чистите форми на изразяване,
тъй като позволява на артиста свободно да общува визуално, без да се ограничава от формите, съществуващи в
обективната реалност. Точно тази свобода на общуване, неопосредена от детерминираността на видимите образи,
ни предлага Деля Чаушева. Посредством
картините си тя споделя с нас своето
виждане или своята илюзия за Живота
и Вселената – един безкраен кръговрат
на прашинки и гиганти, който бива про-
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Деля Чаушева / от изложбата

рязан от неочаквано случващото се,
като гравитационния тласък например,
който променя изцяло съществуването
на една комета.
Именно от този момент на конфликт,
на излизане от баналното и монотонното, на внезапния удар, който изведнъж
нарушава делничното и променя изцяло
живота, се интересува авторката и
тя го пресъздава чрез своя специфичен
изразен език. Гладкото монохромно картинно поле се пронизва от пространствени структури, наподобяващи счупено стъкло или разбита ледена маса, но
не прозрачна, а решена в наситени про-

вокативни цветови съчетания – червено, виолетово, зелено, синьо... Леките,
прозрачни, гладко нанесени тонове са в
конфликт с ярките акценти или тъмни
образувания, постигнати с натрупване
на маслената боя. Композиционните решения са неочаквани и предизвикателни,
преобръщат пространството, експериментират със сетивата ни, като ни карат да търсим нестандартни решения
за възприемането и осмислянето им.
В рисунките черните пространства се
нарушават от бели и цветни проблясъци, а по белите полета въгленът оставя
черни следи, създава сложни структури
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или неопределени енигматични пространства, напомнящи съновидения. За
работата си с въглена Деля Чаушева
споделя, че това е нейната страст.
„Силен материал, мистичен и за да го
овладееш, трябва голяма рутина. Новите ми рисунки са една емоция, един непреодолим сън. В някои от тях се вижда
много добре овладяна техника, други на
пръв поглед изглеждат набързо нахвърляни. Макар зад тези работи също да
стои дълъг процес на обмисляне и експерименти, там превалира впечатлението за спонтанност... Рисуването с
въглен и черeн пастел отключват в мен
емоции, които сами излизат на листа.
Сякаш този материал е създаден за мен
и нямам никаква представа къде е онази
тънка граница между живописта и графиката.“
В творчеството на Деля Чаушева живопис и рисунка са органично свързани.
Много често рисунките са изходен материал за създаването на живописна
творба, затова живописта винаги е
подкрепена от рисунки в изложбите и`.
Тази органична връзка върви и по една
друга линия. Художничката използва
традиционния живописен материал –
маслото, за да създава композиции, в
които графичното начало е водещо.
Графично в смисъл на точна, остра,
строго структурирана рисунка и пространствени решения, където не толкова цветът, а контурът и мазката,
положена като щрих, са смислоопределящи. И обратното, с приеманите като
графични материали въглен и пастел тя
постига живописни ефекти и внушения.
Кое обаче прави творбите на Деля Чаушева толкова въздействащи и запомнящи се? Мисля, че основното им качество е, че те успяват да открехнат
вратата на нашето въображение, като
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ни дават свободата да ги възприемаме
и тълкуваме според собствената ни
индивидуалност и чувствителност. Те
успяват да отключат фантазията ни и
да събудят желанието ни да видим нови
непознати светове, както и да погледнем познатия ни свят по нов, различен
начин.
Стефания Янакиева

ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
ИЗЛОЖБА НА РУМЕН ЖЕКОВ
8 октомври – 1 ноември 2020
Зала 2019, ГХГ – Пловдив

Румен Жеков / от изложбата

Румен Жеков е един от авторите на
талантливото поколение съвременни
български художници, които започват
творческия си път от края на 80-те години на ХХ век. Той е сред основателите
на пловдивската група „Ръб“ и член на
известната група „Диско 95“. Работи в
различни посоки и избира разнообразни
полета на изява – от живописта, рисунката и фотографията до пърформанса,
инсталацията и обекта.

изложби, критика
Румен Жеков много бързо преминава през
фигуративността и изграждането на
общоприетата композиция в най-ранните си творби (от края на 80-те години
на ХХ век), за да достигне до фината и
деликатна знаковост в последните си
серии от цикъла „Безсъници“, в които
естетиката на минимализма става водещ артистичен избор.
Живописта му е богата на смислови нюанси и състояния, които той подбира и
структурира в различни по формат и мащаби композиции. Всяка от тях изследва
определени граници и създава нова реалност. Авторът търси вдъхновение от
скритото послание на знаците, линиите
и символите, като утвърждава логиката
на последователност и отхвърля принципа на многообразие и наситеност в платната си. Художникът предпочита големите и безкрайни пластични пространства,
трудно овладени, но в които духовната
енергия завладява, визуалният образ е минималистично представен, много често
само като докосване или жест.
В платната си Румен Жеков създава деликатни пространства, изследва различни
гранични състояния чрез широкия спектър от геометризирани или аморфно
подбрани елементи. С изключителна лекота и само с няколко пестеливи линии и
цветни петна той успява да създаде елегантен и наситен с много емоции свят.
Структурата, или по-скоро ритуалът
при създаването на всяко произведение
е израз на невербалните мисли на художника. Защото истинското въздействие
на изкуството не е изобразителността, а по-скоро сугестията, внушението
и неосъзнатото възприятие на света.
Картините му са изпълнени с цветни
структури, форми и знаци, в повечето
случаи автономно присъстващи в пространството или подчинени на строго

Румен Жеков / от изложбата

детерминиран и виртуозно установен
от автора ред. Една част от композициите му са своеобразни модули, базирани на определена последователност
и подредба. Подборът на пръв поглед на
сходни самостоятелни елементи, без забележима конструктивна връзка, както
и използването на максимално изчистени
линии и знаци се превръщат във водещи
в творчеството на Румен Жеков.
Художникът създава своя вселена, свят,
в който логиката търси своя последователност, в която зрителят е оставен
сам да разгадава и сглобява мисловните
загадки на автора. Картините му комуникират с езика на сенките, отраженията и сложните лабиринти на неговата
фантазия. Подкрепени от премерен и
овладян колорит, те преминават от
тъмните нюанси на сивото и наситените до черно сенки, през прозирните
светли нюанси на охрата и розовото,
родеещи се с калиграфията и цветовете
на Изтока, за да достигнат до истински баланс между духовното съдържание
и внушението на чистата пластична
форма.
Диана Драганова-Щир
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ИЗКУСТВОТО НА КОКИМОТО
Е ИЗПЪЛНЕНО С АНТИГЕРОИ

19 септември – 10 ноември 2020
Дом на хумора и сатирата – Габрово

Кокимото / Смирен християнин

Кокимото / Изглед от изложбата
(Фотография: Росина Пенчева)

Антигероят е главно действащо лице в
дадена история, което за разлика от героя
или супергероя, е лишено от традиционните героични качества и характеристики като идеализъм, кураж и безупречен
морал. Макар и понякога действията му да
са морално правдиви, те обикновено не са
продиктувани от правилни причини, а от
собствения му интерес и противоречат
на обичайния етичен код. Антигероят e
„изкривен” вариант на супергероя, но затова пък вече значително по-популярен
от него. Типичен класически пример е Дон
Кихот, а съвременен – Жокера или жената антигерой Харли Куин. И ако в супергероя, който винаги върши правилните
неща заради правилни причини, има нещо
успокояващо, то образът на антигероя
е въздействащ и достоверен със своята
морална противоречивост, склонност
към социопатия, отчужденост и неумело
общуване. Популярен в киното и телевизионните сериали, антигероят трайно
измести супергероя. Веднъж утвърдил
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се като форма на социална критика, съвременното изкуство с лекота го зае от
популярната култура.
В произведенията на Кокимото най-често срещан е самият въображаем образ
(алтер его) на художника – трагикомичен черен комиксов хибрид между човек
и котка. Появява се изневиделица, коментира щяло и нещяло, не обещава добър
вкус, а ирония и провокация, които почти
не отстъпват на действителността.
Присвоява образи от потребителската
култура, трайно отпечатали се в ретината, нагазва в кича и се забавлява с култа към идоли, замествайки стари икони
с нови образи. И макар да дразни, действията на Кокимото са съвсем оправдани,
доколкото всяко идолотворчество отвъд сериозните (патетични) намерения
на авторите си не е нищо повече от
кич. Така естетическата легитимност
на образите му се оказва най-голямата
провокация на Кокимото. А аргументите
срещу неговото нахалство са напразни –
художникът винаги се смее последен.
На моменти Кокимото изпълзява от захаросания си тъмен кошмар и поставя
ръка на любими детски образи и евтини
обекти на желанието – цветни, забавни, жизнеутвърждаващи (и за разлика от

изложби, критика

Кокимото / Пенка

света на възрастните – гарантирано
доставящи обещаното удоволствие без
остатък). Шоколадовото яйце киндер
приема нов образ, а барбароните се превъплъщават в християнски кръстове.
Шеговити и пъстри, тези детски попикони почти невинно (и все пак никоя икона не може да остане напълно невинна)

освобождават нововъзприетия си образ
от тесногръдието, лицемерието, заблудите и комплексите. И за да е съвсем
честен към потребителската култура,
Кокимото ѝ връща ресто, предлагайки на
зрителя не само изложба, а възможността да потреби неговите лимитирани серии и оригинали в новия музеен магазин.
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актуално

ЕДИН ЧОВЕК.
ПРОЕКТ НА ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ

от 11 ноември 2020 до 31 декември 2021
Площадка „Мавзолей“, площад
„Княз Александър I“, София

Венелин Шурелов / Един човек

Проектът „Един човек“ е предложение
за изграждане на високотехнологична
интерактивна инсталация в градска
среда.
Инсталацията е комплексно технологично съоръжение със строго определени функции. Визуално обектът пред-
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ставлява 13-метрова антропоморфна
фигура, изградена от модулна стоманена фермова конструкция и двустранно
разположени LED екрани. Към екраните
се подава динамично съдържание, което
се генерира от компютърен алгоритъм
в два режима.
Първият режим е свързан със сигнал,
получаван директно от две камери,
разположени двустранно на фигурата.
През определен интервал от време повтарящ се кратък запис от видеонаблюдението се качва като фрагмент върху
екраните, като всеки от тях е „уловил“
един или няколко минувачи. Така голямото „екранно тяло“ изглежда съставено
от множество други по-малки фигури.
На всеки кръгъл час видео стриймингът
се вдига в „цял формат“ за 10 минути,
позволявайки на зрителя да нанесе силуета си в контура на фигурата.
Вторият режим е генериран от анализ на данни. В технологично отношение това е най-иновативната част
от проекта. Този режим се отнася към
компютърното управление на системи,
свързани с инфраструктура и околна
среда, огромните количества данни, събирани от сензори в реално време, формирането на едно ново информационно
пространство, наричано BigData. „Един
човек“ функционира чрез програмен код,
който събира, анализира и визуализира
информация, свързана с града, неговата динамика, качеството на околната
среда и пр. Визуализирането и интерпретирането на тази информация като
артистичен материал е „електронната тъкан“, от която е изграден „един
човек“.

актуално

Венелин Шурелов / Един човек

„Един човек“ попада в категорията на
процес-ориентираното
изкуство,
в
което начините за взаимодействие с
творбата са съставен и съдържателен
елемент. Чрез своята функционалност
произведението е отделено от кон-

трола на автора и представлява жива
система, зависеща от поведението на
хората и промяната на околната среда.
Двата режима за генериране на екранно
съдържание работят синхронно в изграждането на една хомогенна визуална
среда. Предстои ни да проследим порастването на „Един човек“, да видим
неговите изводи от голямото уравнение на града и неговите хора.
Проектът се реализира по Програма
„Навън“ на Столична община за подпомагане на временни художествени произведения в градска среда – площадка
„Мавзолей“.
Фотографии: Стефан Н. Щерев

Венелин Шурелов / Един човек

Повече за проекта :
www.oneperson.bg.live
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На 18 септември в художествена галерия „Проф. Васил
Захариев“ в Самоков бяха
открити две изложби в две
зали - на Андрей Даниел (посмъртно) и Вихрони Попнеделев, носителите на Националната награда „Захарий Зограф“ за 2019 г. „И Андрей Даниел, и Вихрони Попнеделев
са емблематични представители на хитовата авангардна група до 1989 г. Групата
„Градът“ тогава предлагаше
алтернативни решения на
представяне на изкуството
извън галерията“, каза проф.
Аксиния Джурова, председател на журито.

до първичните знаци – резките… Стремя се да изчистя
идеята и своя пластичен изказ, да достигна до естетически минимализъм.“

Николай Бузов / Геометрия

От 15 до 29 юли 2020 галерия
„Интро“, София, представи
„Геометрия“ – изложба живопис на Николай Бузов. По
думите му, наименованието
на изложбата идва от цикъл
картини, които авторът
работи след дълъг период на
вътрешно съзерцание и осмисляне, вдъхновен от светлини и сенки, които манипулира и фотографира сам.

Николай Тодоров / Тайнство

Николай Тодоров отбеляза
60-годишнината си с изложба в ХГ – Добрич от 2 до 31
юли 2020. „Пътят“ представи етапите в творческото развитие на автора
още от първата му изложба
неоекспресионистични
рисунки, през голямоформатни асоциативни платна от
цикъла „Манхатън“ от края
на 1990-те до последните
му минималистични творби.
„Търсенията ми ме отведоха
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и 1980-те) и от последните
години.

Марианжела Анастасова
Автопортрет

Галерия „Ракурси“ представи
изложбата „Покана за левитация“ на Марианжела Анастасова от 10 до 29 септември 2020. В произведенията
авторката експериментира
с нова техника: използва неподготвено платно и акрил с
подобрител на втечняването на боите. „Цветът тече
свободно и се променя при
съхнене... Когато контролирам всичко, живописването
е като монолог, докато при
тази техника се радвам на
диалог с цвета и формата.“

Дончо Донев / Зона на птиците

От 3 до 25 септември 2020
ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол
отбеляза с изложба живопис
80-ата годишнина на Дончо
Донев. Показаните 90 платна са от ранния творчески
период на автора (1970-те

Динко Ненов / Музиканти

хроника

От 9 до 23 септември 2020
галерия „Савов“ в Пловдив
представи творби на Динко
Ненов в изложбата „Музикална палитра“.

от изложбата в Бургас

Петима студенти и техните преподаватели от НХА
проф. д-р Кристина Борисова и проф. д-р Николай
Младенов – участници в
проекта „Зони на контакт“
на фондация „Поддържане
на изкуството в България“,
откриха изложба с проектни
разработки на цялостна система за визуална комуникация и реклама на ТК „Остров
Света Анастасия“ на 23 септември 2020 след 10-дневна
резиденция. Проектът се
осъществява с финансовата
подкрепа на програма „Дебюти“ на НФ „Култура“.

От 10 до 25 септември 2020
галерия „Арте“, София, представи в обща изложба две авторки, откроили се в конкурса „Млади български художници 2019“ на мецената Тодор
Стайков. Габриела Тончева
(стъкло): „Основен интерес
в работата ми са съчетанията от различни материали
– стъкло, метал и тяхното художествено взаимодействие, изследването на
възможностите им, оформянето и съединението им, комуникативността помежду
им и тази със зрителя.“ Калина Мавродиева (живопис):
„Творческата ми подбуда е
подхранена от онези състояния на духа, които човек
достига в процеса на съзерцание; в кратките мигове,
когато границите се размиват, а на човек е позволено
да се докосне до чувството
за абсолютна свобода.“

и 2019. Други са рисувани в
Украйна, трети – в България.

Нина Русева / Картини от Балчик

От 17 септември до 4 октомври 2020 галерия „Нюанс“, София, представи изложбата
на Нина Русева „Картини от
Балчик“ – визуален разказ за
летните дни, в които слънцето нажежава морския въздух и нагрява хладните стени на двореца в Балчик.

Пламен Легкоступ / Спомен за Ухан

Габриела Тончева и Калина Мавродиева
пред творбите си

От 17 септември до 15 октомври 2020 ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол представи
живопис и графика на Пламен
Легкоступ в изложбата „Пътуване във времето“. Част
от творбите са рисувани от
1980 до 1999, а останалите –
в последните две години; някои са създадени в Китай, където авторът е пребивавал
за различно време между 2015

Радослав Мъглов / Примаформанс

От 7 октомври 2020 в Софийската зоологическа градина е разположена постоянната изложба на Радослав
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Мъглов „Примаформанс“ с
куратор Мирослав Йорданов.
Конструкцията от дървени трупи и метални вериги,
напрегнати едни към други и към периферията на
клетката,
трансформира
пространство,
обитавано
от представители на рода
Macaca silenus.

денията са инспирирани от
случващото се около нас през
последните месеци, като
„Бъдещ свят“ и „Are We the
Champions?“, а други са продължение на основни теми в
творчеството му – „Колебания в конструкцията“ и „Неокубизъм“.

Славко Славов / от изложбата

Валентин Старчев / Светлина

Николай Няголов / Морско пладне

На 15 октомври 2020 в Арт
галерия „Ларго“, Варна, бе
открита изложба живопис
„Споделено“ на пловдивския
художник Николай Няголов.

На 7 октомври 2020 в Музей–
галерия „Анел” бе открита
изложба на Валентин Старчев „Скулптура – избрани
произведения”.
Валентин
Старчев е белязал времето
със своите творби от 60-те
години до днес.

от последните три години.
Фигуративни и нефигурални
елементи, флорални мотиви,
абстрактни и геометрични
форми влизат във взаимовръзки, за да приобщят зрителя към един хармоничен,
изпълнен с цвят свят, с необичайни
пространствени
отношения и ритъм.

Соня Станкова
Абстрактна реалност V

Александър Вълчев / от изложбата

Гинка Димова/ от изложбата

Галерия „Аросита“ представи изложбата на Александър
Вълчев „2020: Една Одисея в
Ателието“ от 12 до 25 октомври 2020 – скулптура,
рисунка, фотография и живопис. Някои от произве-

От 8 октомври до 2 ноември
2020 Художествена галерия –
Добрич представи едновременно две самостоятелни
изложби „Живопис и рисунки”.
Гинка Димова и Славко Славов показаха творби
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От 6 до 27 октомври един от
най-разпознаваемите автори на художествена фотография Соня Станкова представи новия си проект „Абстрактна реалност V“ в залите за временни експозиции
към ГХГ – Пловдив. Дни преди
откриването колегите ѝ от
Фотографска академия „Янка
Кюркчиева“ – София и` подне-

хроника

соха Почетна статуетка за
изключителен принос в развитието на фотографията в
България.

Динко Стоев / от изложбата

„Survivor“, изложба живопис
на Динко Стоев, бе показана от 5 до 22 октомври 2020
в галерия „Стубел“, София.
Тематиката, образите, палитрата в бяло, червено, синьо и черно – експресивният
разпознаваем стил на Динко
Стоев е все така тревожен,
изтерзан, търсещ и разтърсващ.

Трийсет графики съставят
изложбата „Полско ехо от
Международното триенале
на графиката – София 2019”,
подредена в Полския институт в София до 30 декември
2020. Творбите са показателни за някои от посоките
в съвременното графично
изкуство и за постиженията
на една от най-силните европейски школи – полската.
Освен полски артисти сред
участниците в изложбата
са трайно базирани в Полша
италианско-бразилски архитект, украинска художничка,
а също и известният български график Станислав Божанков, възпитаник на прочутия
професор Анджей Пийч.

колажи и пластики – 33-те
избрани произведения свидетелстват за 40-годишния творчески път на авторката и характерния ѝ
абстрактно-асоциативен
стил, с прецизно изграждане
на живописната и на текстилната материя между
въображение и реалност.

Станислава Запрянова

Анета Ялъмова / Зимна сватба

Двадесет ретронаивистични картини със сюжети от
Стария Пловдив и Велико
Търново подреди Анета Яламова в галерия „Париж“, София. Изложбата „Писма от
вчера“ продължи от 1 до 31
октомври 2020.
Жанет Левордашка представи самостоятелната си
изложба „Живот с живопис“
в „Арт център 3“, Плевен,
от 14 до 30 октомври 2019.
Живопис, текстилни пана,

Ателие „ЧавдАрт” (кв. Подуяне в София) отвори врати за посетители с една
нестандартна
експозиция.
Изложбата, подредена, открита и закрита на 1 август
2020, обедини разнообразни
творчески подходи и проекти, съвременни форми на
живопис, скулптури, инсталации и колажи на утвърдени
и млади автори: Йордан Леков, Милослав Бонов - МИБО,
Александър Александров, Йонко Бонов, Радослав Нейчев,
Момчил Георгиев, Явор Попов,
Станислава Запрянова.

Момчил Георгиев
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АНАЖЕНИ ШАПКАРОВА
(1952 – 2020)
Внезапно ни напусна един достоен, обичан и уважаван човек,
чиято съдба от десетилетия е
свързана със Съюза на българските художници, където работи от
откриванeто на „Шипка“ 6.
Като секретар на Ателието на
младия художник и на секции в СБХ
със своя труд, познания и търпение Ани Шапкарова беше неизменна част от изложбения живот и
творческите изяви на поколения
художници, събирателен център
на творчески радости и терзания, личен приятел и съмишленик
на много от хората, с които професионалният ѝ и житейски път
я свързваше.
Един човек, който ще липсва на
много от нас.
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СПОМЕН ЗА ЗОЯ*
Вечер
Подходит сумрак в мире все сливая,
Великое и малое в одно…
И лишь тебе, моя душа живая,
С безмерным миром слиться не дано…
Единная в проклятии дробленья
Тый в польден – тень, а в полночь –
как звезда
И вся в огне отдельного томленья,
Не ведаеш покоя никогда…
Юргис Балтрушайтис

Мила Зоя,
Самото ти име, преведено, означава живот. Така ни казваше нашата
преподавателка от Ермитажа по
древногръцки, където се бяхме записали в първи курс.
Още тогава пролича твоят талант
и способност към чуждите езици.
Не случайно само за една година научи и овладя един от най-сложните
в света – японският. Животът те
отвя в тази магична и тайнствена
страна с нейните традиции, изкуство и култура. И ти се наложи и
победи в този нелек кармичен път.
В последните десет години от нашето общуване по интернет и
редките ти идвания в България пред
мен се появи една друга Зоя – дълбоко духовна, далече от дребното,
ограничено мислене на ежедневието. То никога не ти е било познато
още в студентските години.

in memoriam

Помня първото ни виждане в деня
на конкурса в Художествената
академия в София. Всичките шест
кандидатки треперехме и чакахме
темите. Беше с плитка до кръста,
прекрасна – лъскава и дебела, с костюмче и лачени обувки с изящен
ток.
После, в края на август, вече в общежитието в Санкт Петербург се
видяхме отново. Заредиха се лекциите, зачотите, изпитите. Дойдоха
и белите нощи. Във втори курс бе
отличена с грамота твоята курсова
работа, посветена на тракийското изкуство – откритите наскоро
през 1965 г. артефакти в земите на
Врачански окръг.
В четвърти курс Вера Дмитриевна Лихачова оцени твоята курсова
работа като отлична, свързана с
буквите и нашите древни ръкописи.
Жалко, че не продължи с тази тема,
дипломната ти работа бе в съвсем
друга област. Видяхме се през 1972 г.,
след завръщането ми от Виена. Ти
вече работеше в НХГ, аз дойдох като
завеждащ-отдел „Приложно изкуство“. Пътувахме много из България
в творчески командировки, свързани
с големите ОХИ и отделни портрети за млади и известни художници.
Твоята сърцатост като изкуствовед бе отличителна и заразяваща.
После, през 1974 г., ти замина за Япония. Помня как избирахме и поръчахме сватбената ти рокля от бял
велурен марокен.
„Не ме забравяйте, не ме забравяй-

те!” - през сълзи повтаряше ти на
прощаване.
Обичаше и съдбовно бе привързана към
България и нейното велико изкуство.
Няма да те забравим, Зойче!
Нищо
След мене няма да остане нищо.
Смъртта ще спи, детето ще расте.
Небето ще е чисто, чисто, чисто.
Ще има смърт. Ще има и дете.
Георги Борисов
от Розалина Пепеланова

*Зоя Цветкова (Божкова) е изкуствовед, член на секция „Критика“ на
СБХ от 1973 г. Родена е през 1946 г.
Завършва изкуствознание в институт „И. Е. Репин“ в Санкт Петербург (Ленинград) през 1969 г. Работила е като редактор на Бюлетина на
СБХ от 1973 г. От дълги години живее
в Япония. Умира през април 2020 г.
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ЗДРАВКО ТОШЕВ – ЗДРАВЕЦ (1949 – 2020)
Здравко Тошев е роден в Добрич. Завършва образованието си
в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
като магистър по педагогика на обучението по изобразително
изкуство. Дългогодишен преподавател в СУ „П. Р. Славейков“ –
Добрич.
Член е на СБХ и на Дружеството на художниците в Добрич, както и на Сдружението на художниците в града. Участва в много
национални и международни изложби, в годишните изложби на
Дружеството на добричките художници и Дружеството на художниците педагози.

ИВАН КУТУЗОВ – КУТИ (1956 – 2020)
Иван Кутузов е сред най-разпознаваемите художници карикатуристи в последните 20 години. За ярките си творби получава
много български и международни награди, в това число и Голямата награда за карикатура на СБХ през 2005 г.
Роден е в санданското село Петрово. През 1986 г. завършва Художествената академия. Работи за кратко като миньор, 14 години
е бил учител. В продължение на 11 години Кути е запазената марка на вестниците „Капитал“ и „Дневник“, след това работи във
вестник „Труд“. Негови карикатури и шаржове са публикувани в
почти всички печатни издания.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ (1955 – 2020)
Симеон Захариев е професор по пластика и дърворезба в катедра
„Църковни изкуства“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 1986
г. завършва Художествената академия, специалност „Дърворезба“. През 2018 г. защитава докторска степен във Великотърновския университет. Проектира и изпълнява иконостаси и църковни мебели, както и съвременни мебели и интериорни решения.
Участник и организатор е на много международни и национални
изложби и симпозиуми по пластика и дърворезба.
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ВИДО ВЪЛОВ (1930 – 2020)
Видо Вълов е роден в монтанското село Белимел. През 1964 г. завършва графика в Художествената академия при проф. Веселин
Стайков.
От 1964 г. участва в общи художествени изложби, национални
младежки и окръжни изложби, както и в представителни изложби съвременна българска графика в чужбина – Япония, Русия, Мексико, Германия, страните от Балканите.
Работи в областта на графиката и живописта. Последната му
изложба в галерията на „Шипка“ 6 е през 2014 г. с живопис и гравюра върху дърво.

КРАСИМИР ЗИНИН (1951 – 2020)
Красимир Зинин е роден в Бургас и през 2015 г. е удостоен със
званието Почетен гражданин на община Бургас.
През 1977 г. завършва графика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
при проф. Никола Хаджитанев. Самият той има над 30-годишна
педагогическа практика.
Носител е на наградата „Художник на годината“ в Бургас през
2006 г. През 2007 г. получава приза за графика „Оскар Кокошка“ в
Пьохларн, Австрия. Представя свои графики в Германия и Полша.
Участва в общи изложби в Англия, Венецуела, Южна Корея, САЩ,
Франция, Япония и др.

ГЕОРГИ ПОПИВАНОВ (1930 – 2020)
Георги Попиванов е роден в Ямбол. През 1951 г. завършва живопис
в Художествената академия при проф. Дечко Узунов.
Работи в областта на графиката. Участва в ОХИ и колективни
изложби, има награди за графични портрети и графики на историческа тематика.
Дългогодишен преподавател е във ВИАС (УАСГ), където е доцент
в архитектурния факултет, катедра „Рисуване и моделиране“.
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КРАСИМИР ДЖИДРОВ (1947 – 2020)
В навечерието на Фестивала на съвременната българска керамика колегията изгуби един от своите най-изявени представители.
Красимир Джидров е роден в София. През 1972 г. завършва керамика в Художествената академия при проф. Венко Колев. Животът
му остава свързан с академията, където през 1976 г. започва
като асистент, а от 1984 г. е доцент.
Наред с включването си в изложби на декоративно-приложните
изкуства у нас той участва в международни конкурси по керамика във Фаенца (Италия), Ерфурт (Германия) и в изложби, представящи българското изкуство в различни европейски страни.
Реализирал е пластики в интериора и екстериора на големи обществени сгради в цялата страна.

ЕКАТЕРИНА ЕНЕВА (1939 – 2020)
Екатерина Енева е родена в София. Завършва сценография в Художествената академия.
Като сценограф посвещава дълги години на драматичните театри в Русе и Перник, а от 1976 г. е в софийския Младежки театър. Името ù е записано в афиша на над 150 постановки – театър, опера и балет, в България, Чехия, Русия. Работи с различни
режисьори: Петър Александров, Леон Даниел, Андрей Аврамов,
Надежда Сейкова и др. Участва в междунарони сценографски изложби и фестивали – Пражкото квадриенале, Триеналето в Нови
Сад, в Литва, Германия и др.
Друга творческа територия за Екатерина Енева е живописта.
Поредица изложби и участия след 1998 г. я определят като художник поет, „който изисква от зрителя специална настройка
и прозорливост“.
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ДАНАИЛ МИЦЕВ (1935 – 2020)
Данаил Мицев е роден в село Крета, Плевенско. Завършва Художествената гимназия в София през 1957 г. Приет е без конкурсен
изпит в Художествената академия като особено дарование. Покъсно е изключен по политически причини в резултат на донос
от родното му село. Това обръща живота му, следват 30 години
на физическо и творческо оцеляване.
Работи в областта на живописта, рисунката, графиката, скулптурата.
След 1989 г. 57-годишният художник прави първата си самостоятелна изложба – в Никопол. Реализира и мечтата на всеки художник да живее и работи на Монмартър в Париж.
През 1994 г. открива първата си самостоятелна изложба в Англия – в галерията на хотел „Inverness court“ в Лондон. През 1995
г. следва и втора изложба в града, после в Кеймбридж, както и
участия в общи експозиции в престижни английски галерии. Негови произведения се намират в частни галерии и колекционери
по цял свят.

ИВАН ПОПОВСКИ (1925 – 2020)
Иван Поповски – Джовани е един от най-популярните художници
на Пловдив; носител на наградата на Пловдив за изобразително
изкуство през 2001 г. Завършва живопис в Художествената академия при проф. Илия Петров и проф. Панайот Панайотов. Негови учители са били още Бруно Кордати и Иван Христов. Работи
в областта на композицията, портрета, пейзажа, натюрморта
и до късна възраст е активен художник. Дългогодишен преподавател по изобразително изкуство.
Негови творби са притежание на Националната галерия, на градските галерии в Пловдив, Плевен, Смолян, Пазарджик, Силистра,
на частни колекционери в България, САЩ, Канада, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Холандия, Унгария и Гърция.
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НЕНКО ЧАНЕВ (1963 – 2020)
Ненко Чанев е роден в Бургас. Творческият му път е дълбоко
свързан не само с родния му град, но и с Пловдив, където е и неговата последна изложба „Ненко Чанев и приятели“ през юли т.г.
Завършва Националната гимназия за пластични изкуства и дизайн в Казанлък.
Нарисувал е над 4000 картини, стенописи, витражи. Има 54
самостоятелни изложби и участия.
Негови творби са намерили своя дом в България, САЩ и много
европейски страни.

МАРИЯ НОЖАРОВА (1928 – 2020)
Името на Мария Ножарова се свързва най-често с художествената керамика и в тази област тя работи до късна възраст. Обвързана е силно и с българското кино и телевизия, с многобройни
реализации във филми, спектакли и театрални постановки.
Родена е в Дряново. Завършва Австрийската девическа гимназия в София. През 1955 г. завършва скулптура в Художествената академия при проф. Иван Фунев. Първите ù професионални
ангажименти са свързани с декорацията от гипсови и каменни
орнаменти върху фасадите на новопостроените в края на 1950те големи обществени сгради в центъра на София.
През годините реализира пространствено оформление на международни изложения, фасадни пластики и интериор на обществени сгради из цялата страна.
Мария Ножарова дълги години преподава в Гимназията за приложни изкуства в София. Автор е на две книги и на сценариите на
няколко документални филма в областта на изкуството.
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На четвърта корица: Един човек / Венелин Шурелов. Фотография: Стефан Н. Щерев

Анатоли Йончев / Напук; На инат
от изложбата „В началото III. Млади български художници“

