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

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

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

плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от устава на СБХ. Пенсионираните по болест да представят 
актуално	копие	от	експертното	решение	на	ТЕЛК.	Членове	в	тежко	финансово	състояние	да		
заявят това  в социалната комисия. 

Членският внос от 2009 г. до 2013 г. включително е 25 (двадесет и пет) лева, от 2002 
г. до 2008 г. включително е 20 (двадесет) лева, а  за годините  преди  2002 година,  е 18 
(осемнадесет) лева. 

Членският	внос	се	приема	в	сградата	на	СБХ,	ул.	„Шипка”	№	6,	IV	етаж,	канцелария	„Личен	
състав”, чрез пощенски запис на адрес: гр. София 1504, ул. „Шипка” № 6, СБХ за Наталия 
Желева Желева. 

Телефони за справки: 946 30 29 или 948 37 28, както и чрез банков превод на адрес: ДО 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон „Паметник Васил Левски”, гр. София в полза на СБХ – IBAN BG 47 
UNCR	7630	1078	5769	26	при	банка	УниКредит	БУЛБАНК,	като	задължително	се	вписват	трите	
имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).

 
СБХ поднови абонамента си за информационния бюлетин от Международната асоциация 

за монументална скулптура (AIESM) за още една година, до декември 2015. Подробната 
информация за скулптурни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна 
на членовете, платили членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите 
на секциите (на електронен носител).

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

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

СБХ	осигурява	професионалното	заснемане	на	всяка	изложба	в	залите	на	съюза.	Авторите	
могат да се възползват от създавания архив и да получат снимки на електронен носител при 
следните условия:

•	 членове	на	СБХ	–	75	лв.	за	заснемане	на	цялата	изложба	или	5	лв.	за	кадър
•	 нечленове	на	СБХ	–	съответно	150	лв.	за	цялата	изложба	или	10	лв.	за	кадър
•	 цените	са	без	ДДС.	

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

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

Стандартният пакет включва пет репродукции и творческа биография. Той е безплатен. 
Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика” и 
„От автора” и струва 25 лв. годишно с ДДС.

Молби и материали за самостоятелни, колективни, ретроспективни и концептуални 
изложби	в	изложбените	зали	на	СБХ	през	2016	г.	ще	се	приемат	през	целия	месец	октомври	
2015 година.

Материалите се предават при Марта Игнатова – тел. 02 846 71 13.

На	11	ноември	2015	в	галерия	„Юзина“	ще	се	открие	самостоятелната	изложба	живопис	
на Катрин Томова „150 Х 210“.

Резултати от конкурса за пребиваване в ателиетата на Сите де-з-ар, Швандорф и 
Мюнхен

На	08.09.2015	 г.	 комисия-жури	 в	 състав:	Десислава	Минчева	 –	 председател	 и	 членове:	
Кирил	 Матеев	 (скулптура),	 Станислав	 Памукчиев	 (живопис),	 Васил	 Колев	 (графика	 и	
илюстрация), Хана Шварц (сценография), Мариела Маламатенова (монументални изкуства), 
Ивайло Панайотов (дизайн), Климент Климентов (рекламен дизайн), Симеон Симеонов (секция 
13) и представител на КК на СБХ – Райнис Гелов, разгледа представените творби и документи 
и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 
2016	г.	в	Сите	де-з-ар,	Париж,	Швандорф,	Мюнхен,	Германия,	както	следва:

•	Сите де-з-ар: Иван Стратиев, Илиян Колев, Теодора Драганова Петрова, Вълка Парушева, 
Йоанна Кемилева, Веселка Николова, Петър Митев, Ралица Стоицева, Женя Адамова, Симеон 
Кръстев, Александър Въчков и Ненко Атанасов. Резерви:	Цветан	Стоянов	и	Станимир	Божилов

•	Швандорф: Калия Калъчева, Лаура Димитрова. Резерва: Вяра Гунева
•	Мюнхен: Марта Момчилова, Михаела Иванова, Дарина Янева

Тази	година	се	навършват	120	години	от	рождението	на	Петър	Рамаданов	(1895	–	1972).	
По	инициатива	на	Художествената	галерия	в	родния	му	град	Кюстендил	през	май-юни	беше	
уредена	юбилейна	изложба	на	този	голям	художник	и	педагог.	Изложбата	ще	бъде	показана	
и в София, на „Шипка” 6, през месец ноември т.г. Подготвя се книга, посветена на делото на 
Петър	Рамаданов	и	филм	за	него.	Молим	негови	бивши	ученици	от	Художествената	гимназия	
и всички, които са запазили спомен за него, да се обърнат към организаторите. За връзка – 
Ружа	Маринска:	0887	144156;	e-mail:	ruja_marinska@yahoo.com	
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СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
Октомври 2015 година
  
ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6
„Монолог	в	стената“	–	изложба	живопис	на	Чавдар	Петров,	ет.	2
14 – 30 октомври 
Откриване – 14 октомври, 18 ч.

Костадинка Миладинова – със съдействието на Пиреос България АД, ет. 4
15 – 31 октомври
Откриване – 8 юли, 18 ч.

Александър Лудколев /1935 – 2013/, ет. 1
22 октомври – 7 ноември
Откриване – 22 октомври, 18 ч.

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ”, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
Валентин	Старчев	–	изложба	скулптура
7 – 24 октомври
Откриване – 7 октомври, 17 – 20 ч.

Симеон Стоилов
30 октомври – 14 ноември
Откриване – 30 октомври, 18 ч.

ГАЛЕРИЯ – КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС”, УЛ. „СЛАВЯНСКА” 29
„Откриване	на	изложбата	на	Сашо	Стоицов	(Измислици	les	pieds	dans	l'eau)“	–
Еслица Попова
1 – 23 октомври

конкурси
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Международното биенале „Изкуството на миниатюрата”, 2015
„Пентименто. Умението да коригираш себе си.”
5 – 29 ноември 2015, Русе, България

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Международното	биенале	 „Изкуството	на	миниатюрата”	 се	провежда	на	две	години,	 	 с	

първо издание през 2007 г., и неговата цел е да популяризира и насърчава създаването на 
миниатюрни  произведения на изящните изкуства и фотографията.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1.	Организатор	на	Международното	биенале	„Изкуството	на	миниатюрата”	е	Художествена	

галерия	–	Русе	със	съдействието	на	Община	Русе,	Дружество	на	художниците	–	Русе,	Съюз	
на	българските	художници.

2.	Международното	биенале	„Изкуството	на	миниатюрата”	се	организира	под	патронажа	
на кмета на Община Русе.

3.	Оперативната	работа	се	извършва	от	Художествена	галерия	–	Русе.
4.	Наградите	на	Международното	биенале	„Изкуството	на	миниатюрата”	се	определят	от	

специално	назначено	за	целта	жури.
5.	 Изложбата	 на	 селектираните	 произведения	 се	 подрежда	 в	 изложбените	 зали	 на	

Художествена	галерия	–	Русе.
6. Организаторите издават каталог на участващите и наградените творби.

ІІІ. НАГРАДЕН ФОНД
	 •	1000	лв.	–	голямата	награда	на	Община	Русе
	 •	5	х	400	лв.	–	пет	равностойни	награди*	за	различните	видове:	живопис,	графика,	

скулптура, рисунка и фотография
	 •	Предметна	награда	на	публиката,	определена	чрез	допитване	в	изложбената	зала	

по време на откриването
	 •	Награда	на	Съюза	на	българските	художници
	 •	Награди	на	културни	институции,	организатори,	спонсори

*Забележка: Журито си запазва правото на промени в разпределението на наградите 
в рамките на общия награден фонд. Наградите по т. 1 и 2 са със стойност на откупка и 
произведенията	 влизат	 във	 фонда	 на	 Художествена	 галерия	 –	 Русе,	 като	 организаторът	
придобива авторски права върху тях.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1.	Право	на	участие	имат	художници	от	страната	и	чужбина,	които	приемат	този	статут.
2.	 Творбите,	 които	 ще	 бъдат	 включени	 в	 Международното	 биенале	 „Изкуството	 на	

миниатюрата”,	се	селекционират	от	утвърдено	жури,	съгласно	т.	4	от	Раздел	ІІ.
3.	 В	 биеналето	 могат	 да	 участват	 художествени	 произведения	 –	 живопис,	 графика,	

скулптура, рисунка и фотография, които отговарят на следните критерии: изобразителната 
площ на двуизмерните произведения не бива да надвишава 110 кв. см, а на триизмерните 
произведения – 10 см ширина/10 см дълбочина /12 см  височина, без постамента. Всички 
отпечатъци и отливки трябва да имат номер на издаване.

4. Представените творби трябва да са авторски и да бъдат собственост на автора.
5.	Всеки	автор	може	да	участва	с	не	повече	от	5	(пет)	творби.
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ИЗЛОЖБА НА АКАД. РУМЕН СКОРЧЕВ В ТРЯВНА

В началото на лятото като част от Славейковите 
празници	 в	 Трявна	 в	 градската	 художествена	
галерия	бе	открита	изложба	на	акад.	Румен	Скорчев.	
Събитието	 бе	 придружено	 от	 удостояването	 на	
големия	 наш	 художник	 с	 отличието	 „Почетен	
гражданин“	на	Трявна.	Този	хубав	повод	провокира	
у	мен	желанието	за	един	ретроспективен	поглед	към	
творчеството на изявения график, за представяне 
на света на твореца и изворите на вдъхновенията 
му, както и към разкриване на неговите чисти като 
детска душа послания към бъдещето, които отправя 
чрез	 картините	 си.	 Изложбата	 представя	 автора	 с	
графики,	живопис,	 литографии	 и	 рисунки,	 работени	
в различни периоди. 

	Една	голяма	част	от	изложбата	включва	творби	
от последното десетилетие на дългия творчески 
път	на	художника,	изпълнени	с	маслени	бои	върху	
платно	или	дъска.	В	живописта	на	Скорчев	се	долавя	
един	 постоянен	 и	 дълбок	 копнеж	 към	 детството	 и	
корените.	 Авторът	 изгражда	 композициите,	 като	
търси и използва цветовия контраст. Композицията 
се формира от самостоятелни обеми, в които 
преобладава широката линия. Обемите и фигурите 
се наслагват във височина и пред зрителя 
израства родното село на предците с църквата и 
нейната камбанария, настъпването на пролетта и 
събуждането	на	живота,	идването	на	зимата,	когато	къщи	и	голи	дървета	създават	общия	фон	
и	усещането	за	тишина	и	покой	(„Родопско	село“,	„Високо	при	с.	Скорците“,	„Здрач“,	„Дъжд“,	
Пролет“,	„Буря“,	„Зима	в	Ески	Джумая“).	Живописта	на	Румен	Скорчев	предава	настроение,	тя	
улавя	живота	в	цялата	му	пълнота.	И	носи	печата	и	силната	емоционалност	на	твореца,	който	
умело вае образи, природа и селища.

Истинската стихия на автора е графиката – творби, изработени в офорт и литографии. 
При	него	линията	на	рисунъка	е	винаги	много	нежна.	В	почти	всички	представени	творби	
преобладава	женската	фигура	–	изведена	централно,	на	преден	план.	Жената	като	майка,	
Великата	 богиня	 –	 майка,	 Земята,	 Господарката	 на	 плодородието	 и	 живота.	 В	 графиките	
му	 женското	 начало	 –	 чувствителността,	 топлината,	 хранилището	 на	 живот	 –	 е	 водещо;	
мъжкото,	представено	от	чифт	волове	или	бикове,	има	допълващо	въздействие,	което	само	
усилва	 впечатлението	 от	 сюжета.	Женската	 фигура	 често	 е	 представена	 сама	 или	 държи	
дете, цялата окичена с цветя. Жената е седнала или права. В по-големите композиции край 
нея	кипи	живот,	разхождат	се	диви	и	опитомени	животни.	Фигурите	им	са	раздвижени,	те	
преливат	една	в	друга	и	изграждат	композициите,	в	които	струи	тиха,	кротка	радост.	Всички	
те	са	уравновесени	от	централната	фигура	на	жената,	на	майката	(„Есен“,	„Време“,	„Майка	I“,	
„Пролет“,	„Сън“,	„Светлина“,	„Нежност	III“,	„Земя	–	лист	III“,	„Вечната	и	Святата	II“).	Целият	свят	
е покровителстван от Жената Майка. 

В графиката Скорчев винаги търси обобщеното, цялото, пълнотата. В една от най-
сложните	графични	композиции	–	„Страници	от	Летописа	III“	животът	е	представен	в	неговото	

6. Всеки автор изпраща творбите си с попълнен и подписан формуляр за регистрация 
по	 образец,	 етикети	 за	 връщане	 на	 произведенията,	 придружени	 от	 банкова	 разписка	 за	
платена	такса	за	участие.	Формулярът	и	етикетите	можете	да	изтеглите	от	сайта	на	СБХ:	www.
sbhart.com 

7.	Таксата	за	участие	от	10	евро	за	автори	от	чужбина	и	20	лева	за	автори	от	България	
се плаща само по банков път на следната банкова сметка:

Банка Инвестбанк, клон Русе,
Офис	Община	Русе,	пл.	„Свобода”	№	6	ОбКИ	„Художествена	галерия	Русе”	
BIC: IORTBGSF
IBAN:  BG 95IORT73793100039400
 

8. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения по-
долу адрес и обратно.

9. Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени при транспортирането, поради 
недобра опаковка или други причини.

10. Организаторът гарантира сигурността на получените творби и при промяна на 
състоянието	 им	 се	 задължава	 да	 заплати	 стойността	 на	 реставрационната	 работа	 по	
нанесените щети.

11.	Организаторът	се	задължава	да	върне	творбите	в	срок	до	2	месеца	след	закриването	
на	изложбата	за	сметка	на	участника.

12.	Ако	авторът	желае,	той	може	да	направи	дарение	на	институции	по	негов	избор.
13.	Всеки	участник	получава	безплатен	каталог	на	изложбата.
14. Всеки участник, подписал регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите 

творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на биеналето.

V. СРОКОВЕ
30.10.2015	–	Краен	срок	за	получаване	на		художествените	творби	на	посочения	адрес	
02.11.2015 – Селекция на получените творби от техническа комисия по обявените критерии
03.11.2015 – Журиране
05.11.2015	–	Откриване	на	изложбата	и	обявяване	на	наградите	на	журито	и	публиката	
29.11.2015	–	Закриване	на	изложбата

Адрес за кореспонденция и получаване на творбите:
Международно	биенале	„Изкуството	на	миниатюрата”
Художествена	галерия		
ул. „Борисова” № 39
7000 Русе 
Тел.: +359 82821735 
e-mail:	ruseartgallery@abv.bg
http://www.ruseartgallery.tk/	
 

конкурси

Румен Скорчев - Бароков портрет

изкуство,  думи

06 07



СБХ бюлетин брой
04/2015

8
СБХ бюлетинброй

04/2015

9

изкуство,  думиизкуство,  думи
многообразие. Системата от човешки действия и постъпки е подчинена на един по-голям 
смисъл, за който свидетелства творбата. 

Той е хармония, плерома: любов, веселие, скръб, опело – цялото това многообразие е 
само форма на пълнотата, на вътрешния смисъл, на вечното завръщане и обръщане към 
първоизточника.	 Авторът	 не	 спира	 да	 се	 диви	 на	 света	 в	 неговата	 битийност,	 ежедневна	
атмосфера	и	движение.	Не	е	пестелив	на	изразни	средства,	но	остава	дълбоко	привързан	към	
нежността	и	чувствата,	към	майчинството,	към	жената	и	майката	и	с	това	е	пропито	цялото	
му	творчество.	Защото	без	майка	живот	няма.	И	не	съществува.	

Венелин Бараков

ЗА КАКВО СЕ ЗАВРЪЩАТ ПАСТИРИТЕ
СЛОВО ПО ПОВОД ЮБИЛЕЙНАТА ИЗЛОЖБА НА АНДРЕЙ ЯНЕВ

В разноликата картина на съвременното българско изкуство Андрей Янев би могъл да 
се	причисли	към	художниците,	 за	които	модерното	не	изключва	родната	традиция.	В	този	
смисъл	той	се	доближава	до	естетическата	платформа	на	българските	художници	от	кръга	
„Родно	 изкуство“.	 Неговият	 цикъл	 „Легенди“,	 представен	 в	 изложбата	 (с	 творбите	 „Броене	
на семената“, „Шепа семена“, „Молитва за хляб“, „Завръщането на пастирите“, „Избраник“), 
разработван през годините, се опира до примери, направени след Първата световна война 
– години, странно близки като състояние на обществото до сегашните. В 1921 г. по повод 
първата	изложба	на	„Родно	изкуство“	Гео	Милев	говори	за	времето	си	като	за	„безцветна	
пустиня“. В такива времена хората на изкуството са тези, които предлагат спасение. Къде са 
сеячите и за какво се завръщат пастирите на Андрей Янев? Тези, които първи известяват за 
раждането	на	Спасителя.	Какво	е	посланието	на	тази	изложба?	Надежда?!	Може	би,	но	не	
и бягство, отшелничество, създаване и отдръпване в свой паралелен свят, извън крясъка и 
жестокостта	на	деня.	Нито	пък	асоциалност.

Безспорен майстор на мистиката в православието, неговият философски разговор с 
времето	и	традицията,	с	вечното	и	божественото	води	до	усещане	за	космическа	тишина	и	
вселенска хармония, където човек намира отговорите на своето съществуване и те окрилят 
живота	му.	Андрей	Янев	е	и	неоиконописен,	без	да	е	иконографски	компилативен.

Чрез особеното срязване на фигурите в композициите „Благослов“, „Съветът“, „Те“, 
„Благовещение“	художникът	ни	въвежда	в	мистерията	на	Божието	послание	и	на	Литургията	
с участниците в нея. Недоизказаността, илюзорността на случващото е постигната пластично и 
чрез	извеждането	на	жеста	до	ритуалност	и	извънвременност.	Ефирните	бялоперлени	тонове	
в цикъла, посветен на Ангелите, трептящи и вибриращи, използването на смесена техника 
(съчетала	графити,	акрил	и	масло)	създават	усещане	за	божествена	безплътност,	подсилена	
от дискретните проблясъци на златото в ореолите. Така Андрей Янев успява да предаде 
илюзията за безплътен и светещ фон, който витае около всеки, но само който има зрящи очи 
може	да	го	усети.	По	този	начин	художникът	се	опитва	да	ни	напомни	за	съществуването	
на върховно тайнство извън делника, за извисеност на духа като висша сублимация на 
човешкия	живот.	И	патината	от	светещи	частици,	която	създава	като	фон,	полупрозрачен	и	
ефирен, е идеалната визуализация на аурата на добрите ангели около нас, една от големите 
теми	в	тази	изложба.

Друга тема е Света гора. Както е известно, градината на света Богородица е била изконна 
мечта на вярващи, поклонници и туристи. Мнозина са я рисували, пресъздавали в стихове, 
проза, музика и накрая – в изпълнени с религиозна мистификация романи. Малцина са обаче 
тези, които са успели, посещавайки избрания от Богородица остров, да усетят мълчанието на 
безвремието,	да	намерят	неговия	цветови	еквивалент,	да	осъществят	диалог	с	Божественото	

и Вечното, да го материализират в творбите си, както това постига Андрей Янев в акварелите 
си, в които тънкият като бръснач процеп на светлината е предаден чрез светоносната ивица 
в дъното на хоризонта – там, където небето целува морето и земята. С една дума, малцина 
са тези, които са успели да се докоснат до Вечния покой и Вселенската хармония, царяща на 
острова. Сред тези избраници е Андрей Янев.

Така той се представя като истински последовател на изконната магия, наречена 
изкуство. Тази, в основата на която стои свещеният акт, в която цветовете са рефлексия на 
нашите	настроения	и	чувства,	т.е.	на	живата	ни	сетивност.	А	със	своите	баладични	сюжети	
картините му ни извисяват над повседневното („Полет“, „Архангелът“, „Лидер“, „Магическа 
пътека“, „Кипарисите“). В една от тях – „Целувката“, той показва, че целувайки като Юда, ти 
предаваш	и	така	умираш,	а	докосвайки	устни	с	любов	към	ближния	се	извисяваш.	В	тези	
платна водачът и избраният да посочи пътя е Малкият пастир, който със своята непорочна 
чистота	води	стадото.	Той	обаче	трябва	да	бъде	разпознат	от	раждащите	се	равни,	тези,	които	
трябва	да	предоставят	благодатната	почва	за	семето	на	надеждата	(Евангелие	от	Матей,	гл.	
13, стих 18-23).

Затова ли се завръщат сеячите и пастирите на Андрей Янев? Готови ли сме да създадем 
тази	почва?	И	ще	ги	разпознаем	ли?	Въпросът	е	към	всички	нас,	отговорите	също!

Проф. д-р Аксиния Джурова

Андрей Янев - Съветът
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С ДЪХ НА ЛЯТО, С ПРИВКУС НА ОЧАКВАНЕ И СПОДЕЛЕНА ЕМОЦИЯ
„ИНТИМЕН ЕКСТЕРИОР“ НА ДОЛОРЕС ДИЛОВА

С дъх на лято. Ще попитате защо? 
Заради морето и цвета. Заради 
усещането, широтата, топлотата 
и заради някаква приповдигната 
празничност, която не ме оставя 
намира, докато не я изразя с думи.

Морето като тайнствен 
притегателен	 копнеж.	 Морето	 като	
експлозия от цветове, плеяда от 
контрасти и сгъстени състояния 
на духа. Морето като пристан на 
емоцията. Всичко това е заключено 
в безлюдните, но богати композиции 
на	 Долорес	 Дилова.	 С	 изложбата	
„Интимен екстериор“ в галерия 
„Папийон“,	 плевенската	художничка	
носи	на	жителите	и	гостите	на	Варна	
богатство от усещания. 

Не крия пристрастията си. 
Морската шир винаги ме е 

привличала. Експресионизмът – също. Долорес Дилова кръстосва тези две посоки в 
експозиция и аз, смея да твърдя, съм от изкушените да се потопят в тази амалгама.

Цветът носи енергия. При това истинска, силна и многопластова. Силата на Долорес Дилова 
е в съпоставката на две цветни петна, на две наглед контрастни форми, в съотнасянето на 
две състояния, в трансформацията на личната емоция в достъпна колоритна вещественост. 
В платната й си дават среща уроците на фовизма, изблиците на експресионизма, пречупени 
през модерната съзерцателност на една личност, която осмисля с цвят всяко свое усещане. И 
нещо повече, персонифицира го и му придава запомняща се самоличност.

Брегове, заливи, море, небе, пясък, чадър, пуста тераса... Особено силно ме притегля 
остротата	на	синьото	и	оранжа,	както	и	магията	на	червено-виолетовите	гледки,	уплътнени	
с	ултрамарин	в	дълбочина.	Сблъсъкът	в	тези	платна	е	отражение	на	особено	спокойствие.	
Странно? Не, по-скоро магнетично. Тези платна не те оставят безучастен. Те те карат да ги 
забележиш,	да	се	потопиш	в	празнотата	и	да	потърсиш	себе	си,	или	да	попиташ	къде	е	скътан	
всеки пропуснат миг...

Пейзажите	 са	 цветни	 и	 пусти.	 Но	 Долорес	 Дилова	 крие	 изключителен	 заряд	 в	 тази	
привидна	пустота.	Платната,	поместили	в	пределите	си	късчета	„съпреживяна“	морска	шир,	
всъщност са уплътнени от крещящи контрасти и остри хармонии. Човекът се крие в следите, 
в	останките	от	своето	присъствие	–	в	изразително	преметнатата	жълто-виолетова	хавлия,	в	
загадъчната купа с плодове, в смълчаната предздрачна топлота на уютната тераса...

Долорес	Дилова	транскрибира	своите	състояния.	Тя	превежда	на	езика	на	колоритната	
многозначност	поредица	от	изживявания	и	ги	предава	на	широк	кръг	от	хора.	Така	личното,	
интимното	оживява	в	открити	пространства	и	може	да	докосне	съзнанието	на	всеки,	който	
има сетива да улови заключеното.

Море, простор и мигове, наситени с присъствие – това са думите, които остават да отекват 
в съзнанието ми след срещата с „Интимния екстериор“ на Долорес Дилова.

д-р Даниела Чулова-Маркова

ТЕОФАНИЯТА НА ПЛАЗИНИЧ
„ХРАМ“ – ИЗЛОЖБА НА СРЪБСКИЯ ХУДОЖНИК БОЖИДАР ПЛАЗИНИЧ

През	юли	в	салона	на	третия	етаж	на	СБХ	се	осъществи	голяма,	респектираща	изложба	
на	сръбския	художник	Божидар	Плазинич.	Мащабен	проект	както	със	своите	пространствено-
пластични измерения, така и с дълбочината на своята психологическа и духовна 
съдържателност.

Не	са	много	изложбите,	които	така	цялостно	и	професионално	извеждат	стойността	на	
своя пластичен и концептуален заряд. Експозицията бе изключително точно съобразена с 
пространствените характеристики на залата като формати, ритъм, като взаимодопълващи 
се	 формално	 пластични	 и	 съдържателни	 кодове	 в	 извеждането	 на	 цялостното	 внушение.	
Самовзискателността и високата естетическа мярка, отговорността към институцията домакин, 
както и към очакваната среща с публиката в София говорят за висока професионална етика.

Изложбата	респектира	с	категоричността	на	завършен	и	цялостен	идеопластичен	свят,	с	
ясната авторова позиция – защитена радикално, без лесни спекулативни хрумки, концептуални 
заигравания	и	флиртуване	с	конюнктурни	съображения.	Най-общо	артистичната	платформа	на	
Плазинич	може	да	бъде	разбрана	като	развитие	и	концептуализация	на	дългата	пластическа	
традиция. С много уговорки могат да се намерят проекции от каталoнския „информел“ (art 
informel)	и	италиaнската	„арте	повера“	(Arte	Povera).	Тази	най-обща	приобщеност	може	да	
бъде видяна основно във формално-пластическите активи на артистичното изразяване. 

Трябва да отчетем, че в изкуството на Сърбия /Югославия/ още от 60-те години има 
смели опити за информел търсения. Тяхното изкуство е в много близка съпоставимост с това, 
което се случва на запад след войната. Изключителната енергия и специфични отлики на 
балканския	информел	е	в	неговата	вътрешна	мотивация	и	духовна	откритост.	Копнежът	за	
свобода не носи толкова следвоенния комплекс на Запада, а следва порива за приобщеност 
към света и заявяване на свое самостойно духовно присъствие. Изкуството на Плазинич 
носи стойността на своята вътрешна компресия, на монументална строгост, на могъща, 

Долорес Дилова - Преди залеза

Божидар	Плазинич	-	Храм
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дълбокоовладяна емоционално-психична и духовна сила. Въздействието на това изкуство 
е в драматизирането на опозициите мрак – светлина, грубо, профанно – свещено, сакрално. 
Двата	основни	символни	кода,	върху	които	се	гради	формалната	и	съдържателна	структура,	
са	черна,	груба	материя,	пръст,	сажди,	въглени	и	в	контраст	–	злато,	варак.	Авторът	търси	в	
символизацията на материала своята идейна и духовна откритост. 

За	 Плазинич	 художественият	 акт	 е	 акт	 на	 духовно	 вграждане,	 на	 личностен	 пробив	
във високите нива на други онтологични измерения. Акт на сублимиране на целия актив 
на личността, на физическите, психични и духовни сили. Път на разкриване, на спонтанна 
проекция в материала, на превръщане на творческия процес в особена свещена ритуалност. 
Формалният	израз	търси	експресията	на	директните	манипулации	в	художествения	материал.	
Материята е освободила своята първична сила и е доведена до самостойно внушение. Тези 
пластични	 артикулации	 решително	 разширяват	 границите	 в	 разбирането	 за	 живопис.	 С	
окачването на стена тези творби запазват, в известен смисъл, статут на картина, но в голяма 
степен със своята изразена материална и пространствена характеристика съществуват 
самостоятелно като символно натоварен обект.

От	изключително	 значение	 за	 художественото	внушение	е	 излизането	от	 неутралното,	
правоъгълно поле на картината и превръщането на нейния силует в активен код на 
символизация, на универсална знаковост. Външният силует, както и вътрешните отвори 
между	 отделните	 панели,	 от	 които	 са	 съставени	 картините,	 „рисуват“	 лабиринти,	 спирали,	
изправени и обърнати триъгълници, черни и бели квадрати, кръстове. Основните геометрични 
форми	 разкриват	 своята	 символна	 дълбочина	 и	 универсални	 съдържания.	 Взирането	 и	
преоткриването	 на	 мистичната	 сила	 на	 тези	 протознаци	 раздвижва	 дълбинни	 конструкти,	
оживява	 интуициите	 за	 трансграничното,	 метафизичното,	 вечното.	 Сиянието	 на	 златото,	
силуетите на повтарящия се кръст страстно търсят спасителен хоризонт, дълбоко разтърсват 
пластовете духовна памет и активират онаследените енергии – теофания. 

Изложбата	 на	 Божидар	 Плазинич	 ни	 дарява	 с	 категоричността	 на	 цялостно	 изведена	
артистична платформа, на завършен идео-пластичен синтез, пълноценен с дълбочината на 
своята	духовна	съдържателност	и	автономия	на	пластическата	лексика,	която	свидетелства	
за зрелостта на своя автор.

проф. Станислав Памукчиев 

„ОСТРОВИ ПО ТЕЧЕНИЕТО” ИЛИ ЗА ОСТРОВИТЕ И КАМБАНИТЕ

Ще	 започна	 с	 това	 какво	 не	 е	 тази	 изложба.	 Тя	 не	 е	 историческа	 –	 омръзна	 ми	 да	
гледам	изложби	с	претенцията	за	историчност	 (при	това	измислена).	 Тя	не	е	 „новаторска”,	
авангардна, неконвенционална и т.н. – двадесет и пет години гледам такива. Тя не се 
занимава с „реанимиране”, „рестартиране”, „минимизиране на образа”, „концептуализиране” и 
др.	„задължителни”	белези	на	съвременното	изкуство	в	България.

Авторите,	които	участват,	не	са	единомишленици,	не	са	разделени	на	артисти	и	художници	
и	не	са	от	най-младите.	Даже	са	от	тези,	които	се	радват,	че	са	дали	път	на	младите,	но	и	не	
им	е	„корясала”	боята	все	още.	Тя,	изложбата,	не	е	„Beforе”	и	не	е	„After”.	Старали	сме	се	да	
е	„Now”.

В	 основата	 й	 обаче	 е	 нещо	много	 важно	и	малко	позабравено	 –	 камбанният	 звън	на	
автентичността. Всеки автор да изрази СЕБЕ СИ със своите изразни средства и собствено 
мислене, чрез една ОБЩА тема – понятието, метафората, усещането за ОСТРОВ.

Неслучайно не представих разширена концепция на участниците, защото не исках да 
предопределям посоките, в  които те да развият работите си. До последно те бяха изненада 
за мен. Знам, че е рисковано. Но това подпомага именно автентичността на реакцията.

Изложбата	 се	 реализира	 чрез	 секция	 „Живопис”	 към	 СБХ,	 което	 е	 доказателство	 за		
отдавна преосмислените (още през 90-те) и споменати в първия абзац „…ирания”, на които се 
наслушах, и призовавам тези, които ги артикулират, днес да се замислят.

Авторите не получават никакви средства. Просто такива няма. Всичко е на мускули. Както 
обикновено. Така е още по-автентично.

Няма как при това заглавие да не стане дума за Хемингуей.
Доста често използвам литература като инспирация за работите си. И този път стана така. 

Макар и само със заглавието.
Сега ще завърша негативно, както започнах, с цитат, който Хемингуей ползва в друга 

своя	книга,	на	базата,	на	който	е	озаглавена	изложбата:

„Никой човек не е остров затворен в себе си:
всеки е парченце от сушата,
частица от океана.
И една буца пръст да отвлече морето,
Европа се смалява,
тъй както ако нос е бил отнесен, или домът на твой приятел,
или твоят собствен.
Смъртта на всеки земен жител ме отслабва,
защото съм частица от човечеството.
Така че никога не питай за кого бие камбаната:
тя бие за теб!” (Джон Дън)

Илиян Лалев (куратор)

„Острови	по	течението“	-	от	изложбата

изкуство,  думиизкуство,  думи
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ПОРТРЕТНИТЕ ОПУСИ НА НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ

Николай Янакиев изненада приятно 
и доста неочаквано публиката с 
последната	 си	 самостоятелна	 изложба	
„Портрети”. Ние го познаваме най-вече 
като	експресивен	живописец,	като	автор	
на	 сложни	 и	 богати	 на	 степенувания	
тонални и фактурни „драматургии”, 
като майстор на оригиналните 
цветосъчетания, на най-неочакваните 
хрумвания и обрати на визуалното във 
всевъзможните	 му	 пространствено-
веществени превъплъщения, като 
художник	с	ярка	собствена	стилистика	
предимно в сферата на абстрактното 
формоизграждане.

И	 ето,	 сякаш	 изведнъж	 –	 той	 се	
открои	 пред	 нас	 и	 като	 живописец,	
свободно изявяващ се и на територията 
на един от най-трудните и същевременно 
най-постоянни, най-консервативни, в 
добрия	смисъл	на	думата,	жанрове.	Ако	
перифразираме приблизително думите 
на великия Енгър, който казваше, че 
рисунката е честността в изкуството, 
можем	 да	 кажем,	 че	 портретът	 е	
изпитанието,	пробата	за	художническото	
майсторство.

Всяка една изява на автентичен 
и	 значим	 художник	 в	 сфери,	 които	 на	

пръв	поглед	не	са	негов	артистичен	приоритет,	е	интересна	и	запомняща	се,	така	да	се	каже,	
по	презумпция.	Ето	защо	тази	изложба	се	превърна	в	събитие	в	съвременния	ни	културен	
живот.

Авторът представи над двадесетина портрета на хора на изкуството от различни сфери 
(художници,	писатели,	музиканти,	актьори),	негови	близки	и	познати,	меценати	и	колекционери,	
лица,	с	които	житейските	обрати	в	областта	на	избраното	духовно	и	културно	поприще	са	
пожелали	да	го	срещнат	и	трайно	да	го	свържат,	с	някои	може	би	–	до	живот.

Николай	 Янакиев	 не	 подхожда	 стереотипно	 и	 шаблонно	 към	 портретния	 проблем.	
Напротив, във всеки конкретен случай той подбира определен ключ към модела, който се 
определя	както	от	характеристиките	на	самия	персонаж,	така	и	от	конкретните	„обертонове”	
на	диалога	между	художника	и	портретирания,	който,	естествено,	всеки	път	е	специфичен	и	
неповторим. Индивидуалният подход към портретната задача се изявява както в избора на 
формата, в преценката за разполагането на фигурата в пространството и съответно в рамките 
на картината. Тези решения се отразяват, разбира се, и в степента на поместването на цялата 
фигура или на нейното кадриране (глава или полуфигура), в разполагането й на картината в 
профил, във фас или в три четвърти. Във всички тези специфични образни, иконографски и 
композиционни	особености	художникът	открива	и	реализира	богат	арсенал	от	пластически	
възможности,	 които	 осигуряват	 художествената	 убедителност	 на	 внушението	 на	 образа.	
Не на последно място определена роля имат и атрибутите, които и смислово, и визуално 

разширяват асоциативната аура.
Много	 интересен	 момент	 в	 изложбата	 представлява	 и	 най-разнообразната	 стиловата	

характеристика на картините. Николай Янакиев е избрал своеобразната еклектика пред 
грижата	 за	 някаква	 формална	 унификация,	 но	 този	 подход	 е	 напълно	 оправдан	 предвид	
пъстротата на портретната галерия. Всяка една личност сякаш „диктува” на автора избора 
на формалните насоки за решаването на задачата (съотношения фигура-фон, колорит, 
фактура и т.н.). В действие влизат различни прийоми – академизъм, импресионизъм, фовизъм, 
експресионизъм, поп-арт и т.н., които адекватно и точно спрямо характера на модела внасят 
важни	щрихи	в	образната	и	психологическата	характеристика.

Същевременно	 трябва	 да	 подчертаем,	 че	 по	 природа	 Николай	 Янакиев	 е	 чужд	 на	
драматичната психологическа интроспекция и на противоречивите вътрешни душевни 
колизии. Него го интересуват по-скоро характерологичните аспекти на портретирания, изявени 
в пластичните видими знаци, които свидетелстват за целеустремени, непротиворечиви натури 
и	изграждат	цялостни,	органични	образи.

В	 резултат	 имаме	 великолепна	портретна	 серия,	 която	 разкрива	 важни	 особености	 от	
душевния мир на моделите и заедно с това красноречиво говори за проникновеното усещане 
на	 живописеца	 за	 дълбоката	 духовна	 връзка	 и	 общата	 съдба	 на	 артиста	 и	 на	 неговите	
модели.

Чавдар Попов

ШЕСТО ИЗДАНИЕ „ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА”
РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ КЕРАМИЧНОТО ИЗКУСТВО

Шестото	 издание	 на	 „Фестивал	 на	 съвременната	 керамика”,	 организирано	 от	 секция	
„Керамика” към СБХ, тази година се откри в галерия „Райко Алексиев“ на 3 септември. 
Изложбата	 се	 превърна	 в	 истинско	 събитие	 за	 творците	 на	 това	 толкова	 трудоемко	
изкуство.	Пространството	на	галерията	даде	възможност	да	се	експонират	пластики,	пана,	
композиции и инсталации и това многообразие обрисува настоящето състояние на голяма 
част	от	артистичната	керамика	в	България.	В	рамките	на	изложбата	нямаше	зададена	тема	
и това освободи творческата проява на авторите – 47 на брой. Възрастовият диапазон на 
участниците	бе	невероятно	голям,	както	и	художествените	похвати,	изразните	и	технически	
средства. Структурните скулптурни пластики на Александър Тасев и Стефан Велев, 
видеоинсталацията на Михаела Кръстева-Сакаян, тактилните пластични композиции на Иван 
Кънчев	 Иванов,	 абстрактните	 пластики	 на	Моника	 и	 Методи	 Попови,	 нежните	 композиции	
на Емилия Панайотова и Саша Балева, драматичните пластични форми на професор Ивана 
Енева	създават	един	нов,	актуален	за	времето	облик	на	керамичната	изложба.	Тя	излиза	от	
традиционния си вид и има ново, модерно звучене.

„Фестивал	на	съвременната	керамика”	2015	за	поредна	година	предостави	възможност	
за изява и диалог с публиката на творци керамици от различни поколения. Редом с професор 
Божидар	Бончев,	Димитър	Николаев,	Силвия	Чанева,	Росица	Трендафилова,	Йоанна	Кемилева,	
Меглена Шаманова, Дончо Планински смело се заявяват имената на съвсем младите: 
Велислава	 Божинова,	 Виктория	 Спасова,	 Цветомира	 Борисова,	 Марта	 Димитрова	 и	 Елена	
Виденова. Всеки един от тях изразява „различния си поглед към керамичното изкуство“ чрез 
нови концептуално-философски, визуално-изразителни и технологично-естетически похвати, 
носещи индивидуалното, авторско отношение към традиционния материал – глината.

Съпътстващо	събитие	на	Фестивала	на	съвременната	керамика	е	изложбата	на	Христо	
Йонков в зала „Средец“.

Подкрепа	 на	фестивала	 оказа	фирма	 „Керамит“,	 която	 е	 дългогодишен	 поддръжник	 и	

Николай Янакиев - Портрет на Емил Стойчев

изкуство,  думиизкуство,  думи
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ДА БРАНДИРАШ МУЗЕЙ

В днешно време да говорим 
за един музей или галерия, за 
художественото	 творчество	 и	
неговото представяне с термини 
от областта на маркетинга като 
„бранд”, „слоган”, пове¬чето от нас 
все още ще го намерят донякъде 
за странно. Но изкуството 
е	 художествен	 продукт	 със	
собствено място и значение 
в	 живота	 на	 всеки	 отделен	
човек, обществото, пазара. Това 
обяснява	и	важността	на	идейно-
естетическите	 и	 художествените	
стойности,	 заложени	 в	 името,	
логото и слогана.

На 26 май, два дни преди 
откриването на обновената Национална галерия, обединила новия музей „Квадрат 500“, 
бившия царски дворец, криптата на „Александър Невски“, Музея за социалистическо 
изкуство, Музея за съвременно изкуство „Софийски арсенал“ (САМСИ) и три къщи музеи, в 
Нов български университет се състоя поредната среща от семинара „Визуалният образ” с 
ръководител проф. д-р Ирина Генова, посветена именно на търговския бранд и неговата роля. 
В	лекцията	си	 „Дискусията	за	брандиране	на	музея/изграждане	на	идентичност”	Надежда	
Джакова	 (завеждащ	филиал	САМСИ)	изнесе	полезни	факти	от	чуждестранните	практики	 с	
примера	на	няколко	световноизвестни	музея	(Louvre,	Tate	Modern),	вече	с	успешно	решение	
за	свое	визуално-знаково	определение.	У	нас	тази	тема	продължава	да	стои	на	дневен	ред	
още повече, след като наскоро проведената конкурсна надпревара за лого на Националната 
галерия приключи, без да бъде излъчен победител.

Трудно ли се брандира музей? Какво е необходимо за създаването на едно лого и 
слоган? Създаването на бранд (име, знак или символ) и слоган (сентенция, фраза или 
мото) е начинание, което изисква единомислие в съвместните усилия на специалисти от 
различни	 научни	 области	 и	 художници,	 продължителни	 дискусии	 и	 опит.	 Използвани	 с	
цел да „идентифицират добрите страни на продукт или група продукти” (Котлър и Келър, 
2006), брандът и слоганът дават кратко и ясно описание не само за мисиите и функциите 
на музея, но и това с което се отличава от останалите. „Да се мисли за музея като бизнес, 
е ново умение”, казва Марго Уолъс в книгата си „Брандиране на музея – как да създадем 
образ,	лоялност	и	съдействие”	(2006).	Брандът	–	продължава	Надежда	Джакова,	определя	
нашето взаимодействие с публиката, той определя всеки един аспект от музея и го прави 
разпознаваема институция, която колекционира, съхранява и интерпретира. Визуалното 
капсулиране на идентичност е съществено за идентичността на музейния бранд. Именно чрез 
логото брандовите визуални идентичности циркулират и получават най-високо представяне, 
ставайки близки на визуалната азбука на публиката.

Сред	приведените	примери	изпъква	музеят	в	Хонконг	(Hong	Kong	Museum	of	Art),	който	
е общински и с фокус върху изкуството на Хонконг. Екипът се стреми към подсилване на 
музейната идентичност с ново лого, един естетично силен образ, който мигновено да предаде 
на публиката същността на музея. Следвайки факта, че градът е средище на китайската и 
западната култура, в дизайна на логото се преплитат изписани на латиница двете букви М и 
А, абстрактно моделирани в хармонична асимилация от китайски мазки от четка и английска 

партньор	 на	 секция	 „Керамика“.	 Искам	 отново	 да	 изкажа	благодарността	 си	 на	 г-н	 Тодор	
Кирков – управител на фирмата, за подадената ръка в тези трудни за всички ни времена. 
Тук е мястото да изброя наградите, учредени от фирма „Керамит“: 1-ва награда – Димитър 
Николаев; 2-ра награда – Михаела Кръстева-Сакаян; 3 равностойни поощрителни награди, 
присъдени	на	Цветомира	Борисова,	Велислава	Божинова	и	Виктория	Спасова.

Наградата на секция „Керамика“ към СБХ получи Иван Кънчев Иванов за композициите 
„Небесни врати“ и „Къде си човече“. Това е автор, който не спира да впечатлява със своята 
находчивост, философско и технологично умение и неслучайно след 2013 е отличен със 
същата награда. 

Шестото	издание	на	„Фестивал	на	съвременната	керамика”	2015	показа	едно	смело	и	ново	
проявление на духа на творците керамици, един нов и различен поглед към това толкова 
традиционно, но и креативно изкуство. Това е залог за бъдещо развитие и дано създадената 
традиция	продължи	във	времето.

Йоанна Кемилева

Иван Кънчев Иванов - Човече, къде си?

Семинар „Визуалният образ“

изкуство,  думиизкуство,  думи



СБХ бюлетин брой
04/2015

18
СБХ бюлетинброй

04/2015

19

ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС „ЯБЛЕНА НАТУРА” В БОТЕВГРАД

Броените дни на всеки пленер са 
предизвикателство	 за	 художниците,	
които са призвани да създадат 
завършени произведения. Очакваната 
творческа концентрация се постига, 
когато организаторите са създали 
оптимални условия за работа и когато 
самите артисти са мотивирани да 
вложат	 енергия	 за	 реализацията	 на	
творческите си инвенции.

Пленерът	 по	 живопис	 „Яблена	
Натура” в Ботевград беше организиран 
за поредна година от председателя 
на представителството на СБХ в 
града Володя Казаков с финансовата 
подкрепа на местния бизнесмен 
Цветан Цеков. В него взеха участие 
художниците	 Георги	 Андонов	 –	
Кюстендил, Данаил Атанасов – Перник, Милослав Бонов – Мибо от София, Николай Русев – 
Хасково, Радослав Нейчев – Оряхово, Стоил Мирчев – София и Володя Казаков – Ботевград. 

Домакините се трудиха сърцато и с ентусиазъм, за да предоставят добри условия за 
творчество,	макар	че	има	още	какво	да	се	пожелае	във	връзка	с	организацията	на	бъдещите	
пленерни издания, както и по подготовката на платната, за да бъдат удовлетворени 
професионалните	изисквания	на	художниците.

Въпреки това за четири дена творческо съзидание всеки от участниците достигна със 
специфичния си изказ до „златното сечение” на изкуството. Този момент се постига, когато 
авторът се вслушва в гласа на интуицията си и не изневерява на своята индивидуалност, 
съчетавайки в органично единство линия и колорит. 

Данаил	Атанасов,	един	от	характерните	наши	съвременни	художници,	е	типичен	пример	
за това правило, със свой оригинален изказ в двете си платна, като остава верен на своята 
концепция	за	естетизирана	абстрактна	живопис,	внушавайки	алюзия	за	синтез	в	платната	
си	между	изобразително	изкуство	и	музикална	образност.	В	интервю	с	него	той	казва:	„Една	
картина е готова тогава, когато човек усети, че трябва да спре.” Платната му от пленер 
„Яблена Натура” са поредно доказателство за безпогрешния му усет за достигането на 
сюблимно	звучене	в	едно	живописно	произведение.

В платната си Георги Андонов постига експресивна изразителност, влагайки колорит, който 
насища картинното пространство с енергия и виталност.  Извисяващите се кипариси в синьо 
са най-характерният композиционен елемент, зад който е златистият силует на достолепен  
храм. Над тях се реят динамично преминаващи облаци, а под този небесен свят една земя, 
богата	и	стоплена	от	живителните	си	тонални	акценти.

Николай Русев представя също две творби – едната е фигурална композиция, типична 
за по-ранния му период, където откриваме елементи от стилистиката на кубизма, на 
сюрреализма, както и от наивизъм, инспириран от света на приказното творчество. Второто му 
платно – абстракция, зад чиито обобщения е изведена символика – лаконична  изразителка 
на	житейско-философски	настроения	на	автора.

Радослав	 Нейчев	 спира	 вниманието	 на	 зрителите	 с	 градските	 си	 пейзажи,	 в	 които	 с	
импресионистична лекота на мазката пресъздава богато нюансираната светлина и хармонично 
спокойствие	на	летния	ден.	Художникът	импровизира	успешно	и	форма	на	торс	от	керамичен	

абревиатура.
Темата за търговския бранд определено надхвърля рамките на семинара „Визуалният 

образ”,	засягайки	художествените	галерии	(общински,	частни),	неправителствените	организации,	
творческите	 сдру¬жения.	 Всички,	 които	 виждат	 необходимостта	 и	 преимуществото	 да	 се	
самоопределят	като	предмет	на	дейност,	идеали	и	цел	чрез	възможностите	на	съвременния	
дизайн	и	рекламата.	И	ако	едно	лого	може	да	се	превърне	в	отличителен	знак,	то	визуалните	
концепции,	художествените	и	образователните	програми	по-лесно,	всеобхватно	и	ефективно	
ще достигат до различните публики. Съвременният музей – място за срещи, дебати, 
взаимодействие на необятния свят на изкуството и неговата история със съвременния човек.

Семинарът	 „Визуалният	 образ”,	 който	 се	 провежда	 в	 Нов	 български	 университет,	 ще	
продължи	 и	 през	 тази	 академична	 година	 с	 нови,	 отново	 интересни	 теми,	 посветени	 на	
съвременното изкуство, изкуствознание и визуалните практики на артистите.

д-р изк. Румяна Александрова

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ, ИЗРАЗЕНА В ЖЕЛЯЗО, БРОНЗ И СТОМАНА
(И В ПАМЕТ НА ЕДНА ИЗГУБЕНА ЛЮБОВ)
Изложба на Бойко Митков във Венеция ( 28 май – 7 юни 2015)

Венецианският храм „Св. Панталеймон“ 
и софийската галерия „Натали“ представиха 
скулптора	Бойко	Митков	–	Бойо	с	изложбата	
„Послания“. 14 творби, вдъхновени от 
сакралното, намериха своето съкровено 
място в залата на старинната черква.

С интерес бяха приети скулптурите 
„Запазеното	 послание“	 (бронз	 и	 желязо)	
и	 „Вечерята“	 (неръждаема	 стомана)	 –	 с	
пластично изразените символи на Тайната 
вечеря – начупения хляб и бокалът с вино. 
„В	 Тайната	 вечеря	 аз	 виждам	 не	 само	
свещеното, но и символа на общността – 
казва	 авторът,	 –	 а	 Христовата	 жертва	 	 е	
актуална във всички времена.“

Роден в с. Студена, Бойо завършва 
Художествената	академия	през	1982	г.	Той	има	многобройни	изложби	в	България,	Швейцария,	
Австрия,	 Холандия,	 Франция,	 Япония	 и	 много	 негови	 творби	 са	 притежание	 на	 частни	 и	
обществени колекции по целия свят.

„Венеция за мен е и  град, странно свързан с моя баща. През 1945 година на 19 години от 
България той е изпратен войник в австрийско село и там се запознава с девойката Трауде. 
Двамата	замислят	да	отворят	ресторантче	във	Венеция,	но	тоталитарният	режим	в	България	
попарва	мечтите	им	за	съвместен	живот	–	допълва	художникът.	–	Сега	във	Венеция	аз	се	
опитвам	да	възстановя	невидимите	следи	на	една	неизживяна	любов.“

Изложбата	бе	в	активния	период	на	Венецианското	биенале	и	бе	посетена	от	 стотици	
ценители	 на	 изкуството.	 Домакинът	 –	 отец	Марко	 Скарпа,	 приветства	 стремежа	 на	 Бойко	
Митков да въплъти в скулптурите и литографиите си сакралните внушения на Христовата 
саможертва.

По материала на Франческа Каталано във вестник „Дженто Венета“

Откриване	на	изложбата	на
Бойко Митков – „Послания“

Радослав	Нейчев.	Пейзаж
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строителен материал.
Милослав Бонов – Мибо остава верен на своите оригинални търсения в областта 

на	 живописта	 и	 каменната	 пластика.	 В	 духа	 на	 пленерната	 традиция	 Мибо	 пресъздава	
една от улиците на Ботевград, потопена в зеленина, пронизвана от светлината на деня. 
Той	 демонстрира	 отново	 вярното	 си	 чувство	 за	 тонално	 раздвижена	 композиция	 и	 точна	
перспектива.	Бонов	успя	да	завърши	и	три	малки	пластики,	за	чиито	художествени	внушения	
решаващо значение имат деликатното и вещото третиране на материала. 

Природната	пейзажност	вдъхновява	Стоил	Мирчев	и	Володя	Казаков,	за	да	изразят	върху	
платно различни нейни състояния. 

Произведенията, създадени на пленер „Яблена Натура”, бяха експонирани на площад 
„Саранск” в централната част на Ботевград.

Йонко Бонов

ГРАФИЧНО-ЖИВОПИСНО ИЗВИСЯВАНЕ НА АБСУРДНОСТТА И ОТЧАЯНИЕТО
Белин Мартинов на „Шипка“ 6

Макар че късното опознаване на 
надарени свише творци не е рядко 
явление, срещата с изкуството на 
непознатия	 ми	 досега	 художник	
Белин Мартинов ме хвърли в дълбоко 
смущение.	Изложбата	с	негови	картини,	
открита на 30 юни 2015 г., ме плени 
и омагьоса със своя артистизъм и 
социална	 отчужденост,	 преднамерена	
неяснота,	 графично-живописен	 поглед	
и усещане за нескрита абсурдност, 
трагизъм и отчаяние в реалния свят. 
Възприех словото на директора на 
Художествената	галерия	в	Стара	Загора	
г-н Мартин Добрев като честно усилие 
да се отворят очите на изкушените за 
истината на непознатото изкуство – 
„зрим	 образ	 на	 нещата	 от	живота,	 на	
нашите делници“.

Сега и аз посягам към белия лист да изразя личното си вчувстване в метафоричните 
послания на отправения повече към нашия разум, отколкото към чувствата Белин Мартинов. 
Усещам се затруднен от липсата на заглавия по картините, които, макар и отдалече, биха 
могли	 да	 ни	 открехнат	 истини	 от	 техния	 замисъл	 и	 осъществяване.	 Художникът	 вече	 не	
е	 между	 нас,	 живите	 –	 починал	 е	 на	 24	 ноември	 2001	 г.	 и	 изкуството	 му	 е	 останало	 да	
защищава само себе си, да ни смайва със завидното дарование на своя създател, да ни 
внушава	реално	усещане	 за	движение	по	 белия	лист	 с	молив,	 химикалка,	 пастел,	 въглен,	
темпера,	туш,	с		колаж.	Да	въздейства	евристично	върху	зрителя	с	непознати	досега	знаци,	
символи, метафори, загадъчности; със засилена експресия на линията, на деформацията и 
ракурсите, на различното по степен на плътност линеарно обрамчване на различни образни 
внушения	от	основен	или	стафажен	вид.

В	сравнително	малките	по	формат	картини	на	художника	влизат	пречупени	през	погледа	
на душата му различно контурирани /като знак за следи в неговата памет/ образи. Удвоени, 

Белин	Мартинов	-	От	изложбата

скупчени, уединени, тези образи се лутат безцелно, спират се, застиват, обърнати профилно 
или	 в	 анфас	 в	 различни	 посоки,	 в	 мъгливо,	 мрежесто	 разредено,	 монотонно	 или	 слабо	
оцветено пространство. 

Доминира усещането за лишен от хармонична цялост свят. Затова и арткритиците на 
Белин	Мартинов	търсят	асоциации	на	неговото	изкуство	с	Йеронимус	Бош,	Ван	Гаг,	Франсис	
Бейкън, без никой да е постигнал самостойното признание на оставения в глухата линия на 
неизвестността	брилянтен	български	художник	Белин	Мартинов.	

Кирил Попов

АНАХРОНИЧНАТА ЖИВОПИС НА ЙОАНИЙ

Всъщност	рожденото	му	име	е	обикновено	
- Иван Иванов, а византийското или елинското 
Йоаний е артистичният му псевдоним.  А то, 
както е известно, идва от Йоан – нан или Бог е 
милостив. Роден e под артистичния и неспокоен 
знак на Риби, при това на високосния 29 
февруари	 1968	 г.,	 празнува	 рождения	 си	 ден	
през четири години и твърди, че сега е едва 
на	 десет!	 Рисува	 от	 съвсем	 малък,	 учи	 при	
прочутия	 русенски	 живописец	 и	 педагог	
Кирил Станчев, подготвил няколко поколения 
днес изявени творци от силната русенска 
школа. След това и при строгия педагог Илия 
Балкански, брат на големия Ненко Балкански. 
Твърди, че освен тях има и други учители – от 
античните Апелес, Паразий от Ефес, Хермоген, 
Теофилус,	а	след	тях	Арнолд	Бьоклин,	Джорджо	
Де Кирико. Техниката му е много оригинална, 
почти непозната у нас. От далечния VII век. Ето 
какво споделя за нея: „Алхимичната техника, 
която използвам, е описана в трактата „За 
прозрачната	живопис“.	 Върху	 дърво	 се	 прави	
също	 така	 живопис,	 наричана	 „прозрачна“	
или	 „translucida“.	 От	 някои	 тя	 се	 нарича	
„златоцветна“	 или	 „aureola“.	 При	 нея	 всички	
бои могат да се стрият с масло и да се полагат 
върху дървени дъски, но само върху такива, 
които могат да се изсушат на слънце...“ Ефектът 
е	направо	поразителен!

Йоаний	 се	 определя	 сам	 като	 художник	
анахронист, като под това разбира преди 
всичко способността да мислиш самостоятелно, 
като допускаш и цитирането или влиянието 
на старите майстори и техните стихове и 
специфични техники, но в друг контекст. Според 
него анахроничната проблематика е в латентно 
състояние в изкуството през целия ХХ век и се Иван	Иванов-Йоаний	–	От	изложбата
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преражда	благодарение	на	постмодернистичните	рефлекси,	особено	през	80-те.	Тук	силно	е	
влиянието	на	италианеца	Джорджо	де	Кирико,	който	от	1920	г.,	след	метафизичния	си	период,	
се	обявява	за	„класически	художник“.	В	парадоксалната	позиция	на	анахронист	той	е	сред	
авторите, прехвърлили билото на постмодернизма.

Както	се	вижда	от	новата	експозиция	на	Йоаний	в	залата	на	Дружеството	на	русенските	
художници	на	ул.	„Борисова”	6,	неговите	картини	са	по-скоро	лични	преживявания	и	описания,	
изградени върху основата на наслоявания на взети назаем маниери от големите майстори на 
класическата	западна	живопис,	които,	от	своя	страна,	взети	от	античните	художници.	Всъщност	
тук	става	дума	за	диалог	между	две	фикции,	които	се	преплитат	взаимно.	Културата	му	е	
огромна – интересува се от литература, философия, езотерика, музика, история на религиите, 
театър.	Тук	виждаме	Аполон	Мусагет	и	музите,	Юстицията	и	нейните	превъплъщения,	Едип	
цар,	образи	от	парижката	Нотр	Дам,	демонични	видения...	И	всичко	това	върху	основата	на	
един	женски	образ,	като	в	този	невероятен	по	своя	замисъл	и	реализация	ансамбъл		всяко	от		
петдесетте и пет прекрасни платна звучи със свой глас и внушение. В някои от работите му 
еротиката	е	основен	двигател,	Йоаний	я	счита	една	от	„възможните	иконографии”.	За	други	
се е вдъхновил от музиката на Игор Стравински, от Стария завет, от алхимика и астролога 
Николаус Олахус Мелхиор от XVI  век.

Без съмнение Иван Иванов – Йоаний е сред творците, които непрекъснато експериментират. 
При това с успех. Постоянно търси нови форми и средства за изява – освен редовните 
си	 изложби	 в	 Русе,	 София,	 страната	 и	 в	 редица	 галерии	 в	 Европа,	 още	 чрез	 инсталации,	
португалски корк, календари, карти за игра, пощенски картички, карти таро, пърформанси. 
Интелектът	 на	 този	 оригинален	 художник	 ерудит	 е	 определено	 аналитичен.	 Но,	 както	
виждаме	от	новата	му	изложба,	се	увлича	и	от	необичайното,	мистериозното,	които,	нерядко	
надхвърлят границите на Битието и Съзнанието. В този аспект ми напомня до известна степен 
за	Мирча	Елиаде,	прочутия	румънец,	когото	чета	и	превеждам	с	удоволствие.	Оказа	се,	че	и	
за Йоаний Елиаде е любим автор...

Огнян Стамболиев

ИЗЛОЖБА „ДУХЪТ НА МАТЕРИЯТА” НА КАЛЯ ЗОГРАФОВА

На	 пръв	 поглед	 живописта	 на	 Каля	 Зографова	 е	 „потопена”	 единствено	 в	 материята.	
Обект на нейните интереси и на нейната пластическа чувствителност обаче не са просто 
и само различните субстанции, от които е изграден видимият свят, всяка една с нейната 
специфична фактура, плътност, тонална и цветова характеристика и т.н. Материята в 
картините	 на	 художничката	 е	 преобразена,	 одухотворена	 от	 нестандартния	 поглед	 и	 от	
своеобразната,	 оригинална	 предметна	 и	 пространствена	 режисура,	 при	 което	 видимо	 и	
невидимо	съжителстват	в	твърде	своеобразен	модус	на	взаимопроникване.

Последната	 самостоятелна	 изложба	 на	 художничката	 в	 столичната	 галерия	 „Артур”	
в	 това	 отношение	 е	 достатъчно	 красноречива.	 Неслучайно	 тя	 е	 съставена	 от	 живописни	
натюрморти	 –	 	 жанрът,	 който	 в	 най-голяма	 степен	 съсредоточава	 погледа,	 интересите	 и	
емоциите и на автора, и на зрителите към конкретните превъплъщения на веществената 
среда – органични и неорганични форми, вещи, сътворени от човешката ръка и природни 
обекти и т.н. Авторката предпочита малките формати, които са по-адекватни спрямо нейното 
желание	да	концентрира	живописната	интерпретация	и	да	„сгъсти”	степента	на	предметно-
пространствената обособеност на избраните от нея мотиви. Каля Зографова деликатно 
интегрира тук-там и по някой любопитен и занимателен детайл, чиято функция се състои в 
това	да	снеме	напрежението	от	„стереоскопичния”	нàглед.	Заедно	с	това	авторката	постига	
и	особена	наситеност,	 плътност	на	живописната	 трактовка,	 която	напомня	като	 типология	

някои особености на холандския натюрморт от 17 в.
Неслучайно	 Каля	 Зографова	 е	 нарекла	 изложбата	

си „Духът на материята”. Веднага си спомняме знаменита 
творба на Андрей Николов „Дух и материя”. Докато 
там, в съответствие със спецификата на скулптурата, е 
налице	 конфликт	 между	 костната	 материя	 на	 камъка	
и душевния порив, изразен в експресивното отмятане 
на главата назад, тук имаме една изваяна детайлност 
и впечатляваща пластическа завършеност, контурна 
определеност на предмета, чисти тонове и прецизна 
форма. Заедно с това подчертано хиперболизираните 
предметно-пространствени контрасти и интензивните 
цветови съзвучия създават усещането за своеобразна 
„метафизична” застиналост и извънвременност на 
визуалния образ. 

Картините	 на	 художничката	 съдържат	 богат	 и	
многопластов асоциативен потенциал. Те са обвеяни с 
културологични, исторически, митологични и религиозни 
визуални и понятийни „препратки”. Предметите сякаш са 
напоени с история, с минало, със спомени, свидетелстващи 
както	за	остра	съвременна	художническа	чувствителност,		така	и	за	трудно	дефинируемата	
носталгия по някакво изгубено равновесие и вътрешна хармония – по-скоро блян, отколкото 
реалност.

Чавдар Попов

ОРФЕЙ СЕ ЗАВРЪЩА У ДОМА

Орфей	 се	 завръща	 в	 петнадесетте	 творби	 на	 немската	 художничка	 Кристине	 Рийк-
Зонтаг.	Творбите,	които	тя	реализира	по	време	на	програмата	за	обмен	на	художници	между	
Кюнстлерхаус Швандорф, Германия, и СБХ в Пловдив през 2012 година, тя ще подари на фонда 
на	Градската	художествена	галерия	в	Пловдив	на	11	септември	т.г.	

Вече	повече	от	20	години	художничката	от	град	Ландсхут	в	Бавария	отново	и	отново	се	
завръща и пътува из нашата родина, омагьосана от красивата природа и гостоприемството 
на хората. Но всеки път това са и работни посещения. Тя работи в литографското ателие 
в Самоков, а рисунките и картините й са били показвани в Пловдив, Самоков и София. Не 
на	 последно	 място	 немската	 художничка	 търси	 в	 музеите	 и	 разкопките	 следите	 на	 една	
прастара култура, която води началото си далеч назад в най-древната история, много преди 
високоразвитите култури на Египет и Месопотамия. 

За последен път Кристине Рийк-Зонтаг беше тук по покана на СБХ през 2012 година като 
гостуващ творец в Пловдив. И там, в полите на Родопите, Орфей, митичният певец, когото 
гърците са заимствали от много по-старата крайдунавска култура, се превърна в център 
на нейната работа. Той се превръща за нея в ключ за разгадаването на нашата страна, на 
нейните хора и на нейните социални проблеми. „Къде е днес Евридика на Орфей?”, се пита тя. 
„Разхожда	ли	се	на	високи	токчета,	поклащайки	ханша	си	по	„Княз	Александър“	І	?	И	как	се	
справя с безработицата?”  

Творбите, които сега Кристине Рийк-Зонтаг подарява на градската галерия, глинените 
плочки, които са отчасти отпечатани със старите български щампи, са родени в Пловдив 
в едно керамично ателие. С тях, както казва тя, връща на нашата страна частица от това, 

Калия Зографова - Дух и материя
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което е получила от нея. От Германия Кристине Рийк-Зонтаг донася със себе си познанието 
за крайдунавската култура отпреди 8 000 години, която едва неотдавна е била детайлно 
проучена:	 една	 култура	 без	 оръжия,	 без	 войни,	 но	 с	 високоразвита	 техника,	 широко	
разпростиращи се търговски взаимоотношения и най-ранната позната писменост. 

Дарението	на	немската	художничка	на	българския	музей	е	осъществено	благодарение	на	
посредничеството	на	Посолството	на	Германия.	То	е	свидетелство	за	живия	културен	обмен,	
който не е еднопосочна улица, а взаимно двупосочно отдаване и приемане. 

Вече	 години	 наред	 се	 осъществява	 тази	 програма	 за	 обмен	 на	 творци	 между	 Съюза	
на	 Българските	 художници	 и	 творческия	 дом	 в	 Оберпфалц,	 Германия.	 Творци	 от	 областта	
на изобразителните изкуства и писатели са печелили от това, чувствали са се вдъхновени, 
насърчени	 и	 провокирани.	 Може	 би	 днес	 творците	 биха	 могли	 да	 бъдат	 пионери	 в	
разбирателството	между	народите	–	защото	техният	език	е	международен.	

Розалина Данова

изкуство,  думиизкуство,  думи

Кристине Зонтаг - Къде е Евридика?

ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ. SOUNDFLOWER. ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС. ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ СОФИЯ

В рамките на 2015 година Гьоте-институт си поставя една интересна и същевременно 
нелека културна задача – да представи част от „ситуацията“ на съвременното изкуство 
в София. 

Самостоятелната изложба „Soundflower” на Людмил Лазаров е едно от десетте 
представяния, организирани в експозиционното пространство на Гьоте-институт София.

Коментар върху изложбата и творчеството на Людмил Лазаров прави д-р Емануел Мир 
– куратор и преподавател в Дюселдорф, Германия.

Самопонятността на тялото

Годината	е	2015.	Преди	точно	сто	години	светът	на	изкуството	и	особено	този	на	живописта	
са разтърсени от мощна експлозия. В Петроград избухва бомба, чиято детонация се чува в 
цяла Европа, въпреки боевете, бушуващи в окопите на Източния и Западния фронт. В галерия 
„Добичина“ Казимир Малевич показва първата абстрактна композиция на модернизма – 
черен квадрат на бял фон. С това Малевич поставя началото на нова ера. Картината няма 
претенции да бъде нищо друго освен това, което е. Четириъгълна черна фигура, оградена от 
бял фон, откъсната от всички натуралистични връзки. За първи път от Ренесанса и прочутото 
сравнение	на	Алберти	насам	една	картина	вече	не	е	прозорец	към	света,	не	е	изображение	
и	илюзионистично	представяне	на	съществуващото.	Изведнъж	картината	става	безпредметен	
предмет, става автономна и самопонятна.

В	тази	стогодишна	традиция	на	самопонятността	се	нарежда	и	творчеството	на	Людмил	
Лазаров.	Неговите	картини	притежават	самопонятността	на	нещата	и	съществата,	които	не	
трябва	да	 обясняват,	 защо	 са	 там.	 Те	 просто	 са	 там.	 Те	 запълват	 обкръжаващия	ни	 свят	
подобно на други неща и същества. Не трябва да питаме откъде и как, не трябва да търсим 
някакво предназначение или право на съществуване; ние просто констатираме тяхното 
присъствие и това е. 

За разлика от предметния мотив на една картина, който се намира в някакво повече 
или по-малко комплексно, повече или по-малко осмислено отношение към реалния контекст, 
конкретната	 живопис	 на	 Людмил	 Лазаров	 е	 очевидна.	 Тя	 излъчва	 толкова	 необорима	
правдоподобност, че дори не ни и хрумва да я поставяме под въпрос. Въпреки изключително 
пастьозното нанасяне на боята, което превръща основата на картината в триизмерен обект, 
би могло да се говори дори за прозрачност. И по-точно не във физически, а в онтологичен 
смисъл: прозрачността на един обект, който показва всичко от себе си и е напълно уловим.

Колкото	и	изненадващо	да	е	това	твърдение,	картините	на	Лазаров	притежават	известна	
прозрачност. При това те се състоят, както вече споменах, от многобройни много дебело 
нанесени	 пластове	 боя,	 характеризиращи	 се	 с	 тежка	 материалност.	 Независимо	 дали	 са	
издържани	в	сини	или	виолетови	тонове	или	пък	в	убито	розово,	бялото	винаги	е	важна	
съставна част от композицията. Бялата паста е като че ли онова, което носи картината. В 
рустикалната	текстура	на	тази	живопис	има	нещо	архаично	и	древно.	Хоризонталните	линии,	
очертаващи се релефно в повърхността на рисунката, наподобяват дълбоките бразди на 
пейзажа.	Тези	пукнатини	и	вдлъбнатини	са	причинени	от	прости,	 редуцирани,	примитивни	
жестове,	жестове,	от	които	тръгва	началото	на	всички	изкуства,	на	всички	изкусности.	Може	
би	 тези	жестове	 са	 първите	 следи	 от	 културната	 трансформация	 на	 един	 обект,	 може	 би	
браздите	в	боята	са	нещо	като	възможно	най-ранно	отчуждаване	на	естествения	материал	
по пътя към превръщането му в артефакт.

Току-що	 картините	 бяха	 сравнени	 с	 пейзажи,	 а	 сравнението	 се	 основаваше	 най-вече	
на хоризонталната ориентация на повърхностния релеф на боята. Мисля обаче, че тази 
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натуралистична интерпретация е прекалено опростена. Творчеството на Лазаров трябва да 
бъде причислено по-скоро към контекста на конкретното изкуство. Следователно изрази от 
типа на „сравнение с” и „асоциации с” биха били напълно неуместни. Тези картини не са 
силно	стилизирани	пейзажи	а	ла	Паул	Клее	или	пък	изображения	на	дървесна	кора,	подови	
покрития	или	стенни	мазилки	а	ла	Жан	Дюбюфе.	Ако	гледаме	повърхността,	може	би	ще	ни	
се стори, че част от реалността е била изрязана и е била пренесена едно към едно в музеен 
контекст.	Въпреки	тези	неизбежни	асоциации	обаче	живописта	на	Людмил	Лазаров	винаги	
си	остава	живопис.	Тоест	не	картина	на.	Не	изображение	на.	Не	превод.	Не	прозорец	към	
света. Тези обекти са самостоятелни тела, със собствени физически закономерности, които не 
препращат към нищо друго, освен към самите себе си.

Признавам обаче, че този редуциран прочит в най-добрия стил на изкуството за самото 
изкуство	ми	е	малко	труден.	Защото	има	едно	нещо,	което	винаги	виждам	в	тези	композиции:	
времето.	Времето	просто	се	процежда	през	картините	на	Лазаров.	Минутите,	часовете,	дните,	
вложени	 от	 художника	 във	 всяка	 една	 картина,	 са	 се	 конкретизирали	 на	 повърхността.	
Времето	тук	се	е	превърнало	в	твърдо	тяло,	уловимо,	тежко	и	манипулируемо.	И	изведнъж	
тези	очевидни	обекти	от	 боя,	 които	уж	безобидно	просто	 така	 си	 стоят	в	пространството,	
все пак се превръщат в медии, в инстанции на визуализация на някакъв външен феномен. 
Тези обекти улавят изтичащото време и го фиксират върху платното. Улавят невидимото 
и го правят осезаемо и разбираемо. Наблюдаващият стои пред тях като странник, който, 
заставайки	 пред	 някоя	 скала,	 изследва	 нейните	 исторически	 насложили	 се	 пластове	 и	
гледайки седиментите на вековете, неволно се изпълва с респект и вълнение.

Д-р Емануел Мир
Превод от немски: Надя Станчева
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„АЗЪТ В СВОЯТА ДУЕТНОСТ“
ДЕСИСЛАВА МОРОЗОВA В ГАЛЕРИЯ „РЕЗОНАНС“

Пловдивската галерия „Ре-
зонанс“ представя Десислава 
Морозова – автор с интересно 
виждане	 не	 само	 за	 „трииз-
мерното“ и „организацията на  
пространството“, но и за „от-
ношението към изобразител-
ното изкуство“ като умение за 
правене, представяне, начин 
на	живот.

Показани са три скулп-
турни инсталации. Скулп-
турни	 „пейзажи“	 от	 познати	
елементи	 от	 ежедневието,	
художествено	и	естетски		ком-
позирани и с „чиста“ красота, 
която предразполага към 
разностранни асоциации, тъл-
кувания и интерпретации… Те 
са като вълнуващата среща 
между	 външната	 (видимата)	
и вътрешната (скритата) ре-
алност във всеки човек, осъ-
ществена на повърхността на 
човешката душа.  В тяхното 
пространство	зрителят	може	фокусирано	да	преживее		вечните		взаимодействия	между	Аза,	
Свръх	Аза	и	То,	както	между	Несъзнавано	и	Съзнавано,		да	ги	припознае,	да	привнесе	свой	
личен нюанс… Експонираните пространствени и скулптурни инсталации в галерия „Резонанс“ 
носят	усещане	за	цялостност,	за	един	сложен	разказ	и	провокират	зрителите	към	търсене	и	
намиране на себе си.

Но	най-точно	е	написаното	от	художничката	Десислава	Морозова:
„…Светлината,	 Отражението	 и	 Сянката,	 които	 създават	 обектите	 от	 дърво,	 огледално	 и	

трансперентно	стъкло,	като	метафора	и	като	реалност,	изграждат	инсталационната	действи-
телност, но едновременно създават усещане за присъствие и тяга вътре във всеки, разпоз-
нават себе си на „вътрешната сцена“ на всеки посетител.

	Залага		се	на	„Трептенето“	между	обект	и	пространство,	на	Умишленото	колебаене,	за	
да	може	зрителят	да	преживее	релативността	на	събитията	във	физическата	среда,	на	слож-
ността на истината там…”

Изложбата	 „Азът	 в	 своята	 Дуетност“	 на	 Десислава	 Морозова,	 представена	 от	 галерия	
„Резонанс“,	 заслужава	специално	внимание.	Макар	и	да	остане	неразбрана	от	мнозина,	 тя	
носи	особена	различност	от	многото	успешни	проекти	и	изложби.	Различна	като	форма,	като	
естетика, като разбиране за триизмерна скулптура, като начин на диалог с публиката, като 
недоизказаност,	изложбата	на	Десислава	Морозова	намира	резонанс	в		усещането	за	инова-
тивно изобразително изкуство в онази особена порода ценители,  отворени за всичко ново, 
различно, некомерсиално, наситено с идеи и поводи за размисъл.

Николай Маринов

Людмил	Лазаров	-	От	изложбата

Десислава	Морозова.	От	изложбата
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ВОДИТЕ РАЗДЕЛЯТ, ВОДИТЕ НИ СВЪРЗВАТ...

На 22 май в Българския културен 
институт във Варшава беше открита 
изложбата	„Водите	разделят,	водите	
ни свързват...”, съвместен проект 
на	 пет	 жени	 художнички	 с	 творби	
в различни изобразителни техники 
– Анна Цоловска (компютърно 
генериран	принт),	Снежина	Бисерова	
(силиграфия), Десислава Денева 
(литография), Бисера Вълева 
(темпера и акварел на хартия) и 
Барбара Нишчор (масло, акрил) от 
Полша. 

Водата като символ на 
движението,	на	промяната.	Течащите	
води, едно безкрайно вдъхновение. 
Бликащ	 извор	 на	 копнежи.	
Очарователен пристан, а понякога 
остров	 мираж.	 Също	 като	 жената.	
И	 навярно	 тук	 жена	 трябва	 да	 е	
художникът.

Символиката на водата според 
авторките обединява сътворението, 
наказанието и пречистването. За 
тях	 сътворяването	 създава	 живота.	
Течащата	 вода	 е	 като	 живота.	
Тя редува доброто с по-доброто, 
съмнението с болката, забвението 
с възторга. В течащите води 
различията се трансформират и 
обединяват – в  мазки, щрихи или 
в графичен отпечатък. Застинали 
форми на творческия порив, 
мимолетни чувства, пренесени в 
образи... А образите, абстрактни 
приказни	видения,	се	променят	форматно	и	сюжетно	еквивалентно	на	динамиката	на	реката,	
говорейки ни за голямото й тяло и малки извивки, за началото, за развитието, за отклоненията 
по пътя и за различните „обекти”, които се носят по течението... 

Темата	 за	 водата,	 колкото	 и	 да	 изглежда	 тривиална	 и	 според	 мнозина	 вече	 твърде	
преекспонирана, винаги, някак мистериозно, ще си остане свързана с неспирния кръговрат 
на	живота	и	вселената.	И	въпреки	всичко	едва	ли	някога	ще	се	изчерпи	до	край.	Това	е	така,	
защото	водите	просто	си	съществуват,	действителни	или	въображаеми,	като	водно	отражение	
на вътрешния ни мир или квинтесенция на страховете ни, като диалог на бреговете или 
интимно послание. Често пъти, и като буреносна стихия, изгаряща овехтялата ни същност.

Водите	разделят,	водите	ни	свързват...	А	може	би	са	повод	и	за	едно	ново	начало	или	
просто	за	още	такива	изложби...

д-р изк. Румяна Александрова

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ГРАД ОРЯХОВО

Международният	пленер	в	Оряхово	 се	провежда	от	1995	 г.	 и	 е	посветен	на	професор	
Марин Върбанов. От 2001 събитието се състои всяка година. Над 300 автора, работещи във 
всички	жанрове,	вземат	участие	през	годините.	Поради	международния	характер	на	пленера	
пристигат	участници	от	Европа,	Азия,	Северна	и	Южна	Америка,	както	и	от	различни	страни:	
Швейцария, Норвегия, Турция, Сърбия и Македония.

Първоначално	 той	 се	 провежда	 от	 община	 Оряхово,	 но	 от	 2004	 се	 организира	 от	
Художествена	галерия	„Савчеви”,	по-специално	от	Нейчо	Савчев	и	любезното	съдействие	на	
община	Оряхово.	Продължителността	на	пленера	е	10	дни,	по	време	на	които	авторите	са	
настанени	в	три	къщи	в	градd,	където	могат	да	обменят	творчески	опит	и	да	се	запознаят	със	
забележителностите	на	територията	на	Оряхово.	

В тазгодишния пленер гостуваха автори от Турция – Огюз Айдън, и от Израел – Ребека 
Узиел. Останалите участници са от различни градове в България: София – Любен Генов, Мария 
Райчева,	Мария	Йонкова,	Чайка	Абаджиева,	Светлана	Герасимова,	Господин	Цветков	(Добрич),	
Петко Петков и Пламена Крумова (Варна), Светослав Стефанов (Велико Търново), Ралица 
Кирилова (Лом),  Пламен Петков, Радослав Нейчев (Оряхово), Катерина Маринова (Козлодуй), 
Володя Казаков (Ботевград). Мила Кутева и Нейчо Радославов от Оряхово са най-младите 
таланти,	които	също	представиха	своето	детско	творчество	в	изложбата.

Събитието	 бе	 отбелязано	 с	 изложба	 на	 18	 август,	 в	 която	 бяха	 показани	 основно	
живописни	картини.

Всеки автор представя различен брой творби с индивидуален поглед върху атмосферата 
в	град	Оряхово.	Впечатления	от	многобройните	дунавски	пейзажи	около	града,	пречупени	
през	 различните	 творчески	 търсения	 на	 всеки	 от	 участниците.	 Абстрактните	 и	 колажни	
творби са уловили празничното настроение, кипящо преди панаирните дни в града. Детската 
радост	от	ваканционните	летни	дни,	разнообразните	и	пъстри	колоритни	решения	изграждат	
художествената	визитка	на	изложбата.	

Интересът	на	гостуващите	художници	се	засилва	и	от	утвърдените	културни	традиции	
на	града.	Провеждането	на	пленера	съвпада	с	панаира	и	празника	на	духовите	оркестри,	
посветени на Дико Илиев. От историческа гледна точка местността е комуникативно 
пристанище на брега на река Дунав, което съществува още от римската епоха, като през IX-X 
в. е построена средновековна крепост. През Османския период Оряхово е основно товарно 
пристанище	за	империята.	До	Освобождението	градът	е	основен	търговски	център	на	зърно	
и луксозни стоки от Европа. На площада е издигнат величествен паметник на богинята Нике, 
създаден от Арналдо Дзоки през 1903 г. 

 Ето как град Оряхово се превръща едновременно в културен и туристически обект, 
представляващ интерес за разнообразната публика. Преплитането на многовековна история, 
музикални традиции и празници, както и артистична атмосфера, създава незабравим момент 
във	всеки	посетител	на	града.	От	друга	страна,	творческата	комуникация	между	участващите	
в	пленера	автори	дава	възможност	за	художествен	обмен	на	опит,	идеи,	търсения	и	ценности.

Оряхово	ще	 продължава	 да	 провежда	 своите	 културни	 събития	 и	 през	 предстоящите	
години,	като	с	радост	ще	посреща	не	само	чуждестранни,	но	и	български	художници,	които	
на свой ред ще представят  тенденциите в съвременното българско изкуство.

Ралица Кирилова

изкуство,  думиизкуство,  думи

Бисера Вълева - Вода
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Изложба	 графика	 „Вечен живот“ на Ге-
орги Трифонов (1947-2011) беше открита на 
5 септември 2015 в Хага, Холандия, в „The 
American	 Book	 Center“	 (Lange	 	 Poten	 23,	
2511CM	THE	HAGUE)	и	ще	продължи	3	месеца.	
В	нея	са	изложени	10	творби	графика	от	ко-
лекцията	на	семейството	на	автора.	Излож-
бата е покана към ценителите на изобрази-
телното изкуство в Холандия да се запоз-
наят с творчеството на големия български 
художник,	който	вече	не	е	сред	живите	

Събитието се организира от семейството 
му – Борис Трифонов – син и Миглена Ма-
нова. Творбите се показват за първи път в 
Хага,	Холандия.	Изложбата	откри	Борис	Три-
фонов – син.

Лаура Димитрова представи самостоятел-
ната	си	изложба	„100	начина	да	кажеш	ДА“		
в галерия „Резонанс“, Пловдив, от 17 април 
до 13 май 2015 г.
В	изложбата	бяха	включени	творби,		които	

са създадени през последните 4 години и са 
обединени в няколко цикъла: „Приказки за 
вятъра“, изпълнени в смесена техника вър-
ху хартия, с вариращи размери и подредени 
на инсталационен принцип; „Дневници“, из-
пълнени от рециклирана хартия в смесена 
техника и също подредени на  принципа на 
инсталацията в различни варианти; „Харти-
ени послания“ – изпълнени от рециклирана 
хартия в смесена техника и включващи раз-
лични по големина творби – от миниатюри до 
едроформатни платна.
Общо	за	всички,	представени	в	изложбата	

произведения, е декоративната образност и 
авторските текстове, които органично се пре-
плитат. 

Стефан Алтъков и Лаура Димитрова 
представиха	 съвместна	 изложба	 от	 26	 май	
до 12 юни 2015 г. в галерия Алма Матер. 
Стефан Алтъков показа творби от различни 
периоди, които демонстрират трайния инте-
рес на автора към историята, философията 
и литературата като постоянни източници на 
вдъхновение в епохата на постмодернизма. 
Определящи	 за	 неговата	живопис	 са	фигу-

ративността, текстът, експресията, символът, 
минимализмът, импровизацията, които ху-
дожникът	развива	през	годините.	Настояща-
та	изложба	е	по	случай	60-годишнината	му.

Лаура Димитрова представи творби съз-
дадени през последните две години, които 
съчетават образи и текстове-послания – 
алюзия за излизане от границите на линейно 
протичащото време и „правилно“ подредено-
то пространство. Основният използван мате-
риал	е	рециклираната	хартия,	която	изграж-
да и същевременно натоварва творбите със 
своите предишни истории.

На 31 август 2015 г. българското съвре-
менно изкуство беше във фокуса на Венеция 
със	 148	 съвременни	 български	 художници,	
показани	 във	 Фондация	 ,,Джорджо	 Чини”,	
в	 рамките	 на	 изложбата	 „Карта на ново-
то изкуство”. Организирана под егидата на 
фондация „Бенетон”, съвместно с 56-тото 
Биенале във Венеция и Венецианския фил-
мов	фестивал	2015	г.,	 изложбата	представя	
най-забележителните	 нови	 попълнения	 на	
колекция	 Imago	 Mundi	 –	 първия	 глобален	
проект в съвременното изкуство, чиято ос-
новна цел е да очертае актуална панора-
ма на съвременните явления в световното 
изкуство в оригиналния формат от 10 x 12 
cм. Кураторите Клаудио Скорети и Ирина 
Унгуреану показват българската колекция 
„Спасени	мечти”	 в	 рамките	 на	 Imago	Mundi,	
завършена съвсем наскоро, през първата 
половина на 2015 г.

хроника
ва рисунки и графики, в повечето от които 
присъстват фотографии като обекти, който 
Бригите заснема по време на свой предишен 
престой в София – по улиците и в музеите.

Петър Станимиров откри самостоятелна 
изложба	 илюстрации	 от	 9	 до	 24	 септември	
в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6. В нея 
бяха показани 200 илюстрации и портрета, 
правени за различни издания на издателство 
„Изток-Запад“.	На	откриването	на	изложба-
та беше представен 112 страници албум с 
цветни и черно-бели илюстрации за пореди-
цата „Колекция Върхове” на издателството, 
рисувани в периода юли 2013 – август 2015 
година. Тогава авторът получи националната 
награда за български комикс 2015 на името 
на Александър Денков.

Живописна	изложба	на	Стоян Цанев, Мил-
ко Божков и Светлин Русев се откри на 17 
септември	 в	 галерия	 „Форум“.	 Изложбата	 е	
второ издание и представя творби, в по-го-
лямата си част правени специално за това 
събитие.

За	първи	път	художниците	от	представи-
телството на СБХ в Пазарджик гостуват в 
Бургас,	в	галерията	на	Дружество	на	худож-
ниците – Бургас, на ул. „Александровска“ 22. 
Ще бъдат представени около 60 произведе-
ния	на	почти	30	автори.	Изложбата	беше	от-
крита	на	13	юли	и	продължи	до	23	юли.

Галерия „Артур“ открива своя есенен се-
зон	със	самостоятелна	изложба	живопис	на	
Любен Генов, озаглавена „Водни хроники“. 
Живописта върху платната е абстрактна, не-
натоварена с повествования, привидно ира-
ционална. Обединени в цялостна експозиция, 
картините създават усещане за поредица от 
състояния – цветен разказ за силата на во-
дата, за нейната памет, за способността й да 
съхранява,	променя,	обновява	и	пренарежда	
житейския	сценарий.	Изложбата	ще	продъл-
жи	от	24	септември	до	23	октомври.

135 дипломирани бакалаври от всички 
специалности на НХА представиха своите 
дипломни работи и проекти от 3 до 11 юли 
на	първи	и	втори	етаж	в	галерията	на	СБХ.	
Изложбата,	 която	 се	 провежда	 ежегодно,	
представя нивото и резултатите от обучени-
ето в академията. Събитието се осъществява 
със съдействието на дългогодишния парт-
ньор на НХА Societe Generale Експресбанк 
и	е	част	от	партньорската	програма	между	
двете институции.

Изложбата „Познатото в чуждото“ на 
Бригите Хайнце	в	галерия-книжарница	„Со-
фия прес“ е резултат от тазгодишния обмен 
между	 Гедок	 Мюнхен	 и	 СБХ.	 Работата	 й	 се	
концентрира главно върху рисунката и оф-
орта. Често използва графични отпечатъци 
като основа на нейните рисунки, също така 
предпочита да рисува върху вече използва-
на	хартия.	В	настоящата	изложба	тя	показ-

хроника

Плакат	от	изложбата

Общ	изглед	от	изложбата

Петър Станимиров

Бригите	Хайнце	-	От	изложбата
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катедра Цвета Петрова, Красимира Дренска, 
Виолета Апостолова, Александър Байтошев 
вече	бяха	представени	в	две	изложби:	от	11	
юни до 30 юни 2015 година в Нишкия уни-
верситет в рамките на честванията на 50-го-
дишнината на университета и от 9 юли до 30 
юли	 в	 изложбената	 галерия	 на	 Културния	
център на град Лесковац, Сърбия, по покана 
на	Културния	център.	Предстоят	изложбите	
по същия проект  в София и Лодз. 

Йоанна Кемилева откри самостоятел-
на	 изложба	 на	 26	 юни	 в	 художествената	
галерия към историческия музей в град 
Белоградчик. Експозицията включваше ке-
рамични пана картини, пластики от бронз 
и	керамични	форми.	Изложбата	бе	първото	
събитие от културната програма, свързана с 
празника на града – Петровден.

„Диалог III“	 е	изложба	на	български	ху-
дожници	и	приложници	от	Унгария,	органи-
зирана от Унгарски културен институт и дру-
жество	 „Български	 културен	 форум“,	 която	
се състоя от 17 до 31 юли в галерията на 
СБХ на ул. „Шипка“ 6. Българската общност в 
Унгария разполага не само с богато минало и 
редица	институции,	но	и	притежава	сериозен	
интелектуален потенциал, който представля-
ва културните ценности на българската на-
ционалност.	Важен	принос	за	това	имат	Гру-
пата	на	българските	художници	живеещи	и	
работещи в Унгария и техните многобройни 
самостоятелни	и	общи	изложби	в	Унгария	и	
чужбина.	Групата	е	образувана	през	1999	г.	
като	част	от	дружество	„Български	културен	
форум“ и понастоящем е в тясна връзка с 
дружеството,	 което	 подпомага	 работата	 на	
творците	посредством	реализация	на	излож-
бите	им,	издаване	на	художествени	албуми	и	
други	издания.	Художниците	са	и	членове	на	
дружеството.

На 5 август Красимир Яков откри самос-
тоятелна	изложба	в	Балчик,	а	по-късно,	на	
21 август, той организира голяма ретроспек-
тивна	изложба	от	105	творби	в	Арт	център	
Плевен.	В	тази	изложба	авторът	показва	от	
студентски творби до последните си работи, 
изпълнени от месинг с лазерно рязане. Из-
ложбата	продължи	до	15	септември.

На 17 август проф. Теофан Сокеров от-
кри в арт галерия „Тихото гнездо“ в културен 
център „Двореца“ в Балчик своя самостоя-
телна	живописна	изложба.

Галерия-книжарница	 „София	 прес“	 пред-
стави	 от	 16	 до	 30	юли	 посмъртна	 изложба	
на Петър Ръсовски /1931 – 2014/. „Петър 
Ръсовски е характерен пленерист – интуи-
вист, който е в състояние да развълнува и 
най-ригидна естетеческа душевност“ – казва 
за него Димитър Г. Димитров.

Традиционната	 изложба	 на	 секция „Тек-
стил“ се проведе от 16 до 30 юли в галери-
ята на СБХ на ул. „Шипка“ 6. Авторите, които 
участват	в	тазгодишната	изложба	на	секци-
ята, са използвали в своите творби текстила 
по най-различни начини: като основен мате-
риал	 за	 изграждане	 на	 творбата	 или	 като	
допълнение	 към	 произведението.	 Виждаме	
го като основа на картина (коприна, платно), 
в	колаж,	като	материал	за	скулптура,	дреха,	
тъкано пано и други. Събитието  предоста-
ви един различен поглед не само към изку-
ството на текстила, но и към творчеството 
на българските автори, които го използват 
като цяло.

хроника
ХГ „Петко Задгорски“ – Бургас представи 

самостоятелна	изложба	„Графика“	на	Юлиан 
Йорданов.	 Изложбата	 беше	 открита	 на	 25	
август.

Изложбата	„11 дипломници на НХА“, коя-
то	се	откри	на	28	септември	на	3-ия	етаж	на	
галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 представи 
творби	 на	 дипломанти	 от	 Художествената	
академия, които имаха късмета и щастието 
да открият своя меценат още при завърш-
ването си. Тодор Стайков – колекционер и 
един от учредителите  на Съюза на колек-
ционерите в България – заедно с комисия 
от специалисти, чиито творби присъстват в 
неговата колекция, посещава дипломната 
защита	на	младите	художници	и	 скулптури	
и закупува отличените творби. Впоследствие 
подарява на младите творци и пленер в Арт 
център Вихрони в с. Долно Камарци. Резул-
татът от пленера, самостоятелни творби, как-
то и колекцията на Тодор Стайков от работи 
на	11-те	млади	художници	можеха	да	бъдат	
видени до 15 октомври. 

„Постмодерни  приказки“	е	проект	с	меж-
дународно участие, в който са включени 
преподаватели-художници	 и	 докторанти	 от	
3 висши учебни заведения: Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски, Академията 
за	 изкуства	 	 „Стжемински“,	 Лодз,	 Полша,	 и	
Нишкия университет, Сърбия. Ръководител е 
проф. д-р Лаура Димитрова. Създадените по 
проекта произведения от българските учас-
тници проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д-р 
Бисера Вълева, проф. д-р Лаура Димитрова, 
проф.	Буян	Филчев,	проф.	д-р	Орлин	Дворя-
нов , доц. д-р Анна Цоловска, преподаватели 
в катедра „Изобразително изкуство“ на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“ 
и	младите	художници	и	докторанти	в	същата	

Вержиния	Маркарова
Пречупване на светлината

Красимир Яков
Творба от симпозиума в Ясна поляна

Йоанна Кемилева
От	изложбата

Петър	Ръсовски.	Пейзаж

От	изложбата

хроника
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ГеорГи АтАнАсов ГеорГиев /1921 – 2015/
Работи в областта на дизайна, член на секция „Графичен дизайн“.

ГеорГи Борисов /1938 – 2015/
Завършва Художествената академия в София, специалност „Живопис“, през 1966 година. 

Член е на СБХ от 1979, а от 1966 – на Плевенската група на художниците. 
Работил като художник на свободна практика и като преподавател по рисуване в чита-

лище „Съгласие“ и бившия пионерски дом в Плевен. Участва в повечето общи, национални и 
регионални изложби, както и в изявите на Плевенската група.

Негови творби са притежание на много държавни, общински и частни галерии у нас, както 
и в чужбина: Ватикана, Италия, Чехия, Полша, Иран, Сърбия, Дубай, Финландия и други.

ивАн Колев /1928 –2015/
Скулпторът Иван Колев  е роден на 02.09.1928  година в с. Болярско, Ямболско. През 1960 г. за-

вършва Художествената академия в град София, специалност „Скулптура”q при проф. Михаил 
Кац. От 1961 година е член на Съюза на българските художници. През 1979 година експонира 
първата си самостоятелна изложба в галерия „Райко Алексиев” град София. През следващите 
години участва във всички общи художествени изложби в България. Участва в изложби в чуж-
бина – Австрия, Франция, САЩ, Германия, Русия, Унгария, Чехия.

Негови творби са притежание на Националната художествена галерия, Софийска градска 
художествена галерия, Художествена галерия – Варна, Сливен, Ямбол, галерии и частни лица 
от Франция, Мексико, Израел и други.

Най-значителни реализации на монументалните му творби са „Кольо Фичето” в град Бяла, 
„Захари Зограф” – град Ямбол, „Климент Охридски ” – град Преслав, „Висарион  Смолянски” – 
град Смолян, „Йоан Кукузел” – Националната художествена галерия, „Йордан Йовков” – село 
Жеравна, „П.Р.Славейков” – град Трявна , „Ванга”  в  с. Кабиле, „Адам и Ева” – град Сандански.

Два пъти е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“, I-ва степен.
Удостоен е със званието „Почетен гражданин“ на община „Тунджа“ през 2008 г.

in memoriam

ГеорГи К. КовАчев /1956 – 2015/
Завършва Художествената гимназия в София през 1975 година. От 1989 е член на СБХ, сек-

ция „Живопис“.
Участва в множество общи, национални и регионални изложби у нас, както и в представи-

телни прояви в чужбина.
Работи като художник на свободна практика, а творчеството му се свързва с родния му 

Благоевград, където до последно участва в колективни изложби със свои колеги.
Георги Ковачев дълги години е член на ръководството на групата на художниците от град 

Благоевград, допринесъл за подобряване на организационния живот на общината и региона.
Печелил първа награда от окръжна изложба Благоевград (1987) и награда за живопис от 

„Южна пролет“, Хасково (1988).

АКАд. румен сКорчев /1932 – 2015/
През 1964 завършва „Илюстрация“ във ВИИИ „Николай Павлович“ в класа на проф. Веселин 

Стайков. Работи като художествен редактор и главен художник на издателство „Народна 
младеж“. Професор е в катедра „Графични изкуства“ в НХА.

Организира самостоятелни изложби у нас и в чужбина: Австралия, Италия, Индия, Холандия, 
Люксембург, Русия, Швейцария, Германия, Австрия, Ирак, Норвегия, САЩ и други. Илюстрирал 
е над 200 книги за деца и възрастни, автор е на графични серии, живописни платна и други.

Стипендиант е на японската фондация Kokusai Koryu Kikin (1979). Включен е в швейцар-
ската енциклопедия „Who’s Who in Graphic Art“ за приложната графика на 20-ти век и в „300 
съвременни художници в графичното изкуство“ на Международния център за изкуство в Ки-
ото, Япония.

Носител на над 40 национални и международни награди. Пет пъти му се присъждат годиш-
ните национални награди – за илюстрация (1972 и 1984), за графично изкуство (1974 и 1987) и 
за рисунка (1979). Носител е на наградата на Министерството на културата на България за 
24-ти май през 2008 година. През 2012 г. получава наградата за живопис „Захарий Зограф“ от 
Съюза на българските художници и община Самоков.

in memoriam
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Иван Стратиев - Портрет на момиче



Божидар Плазинич - Храм

Долорес Дилова - Плажът Андрей Янев - Техният син



200 ml.

1390
лв

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

магазин за художествени материали

www.facebook.com/kobaltpaints

www.kobalt-online.com
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