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С Ъ О Б Щ Е Н И Я

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници“ на 
основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на 15 декември 2016 г.  
(четвъртък), от 10 часа, в изложбената зала на етаж 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на бюджет на СБХ за 2017 г.
2. Допълване на състава на Контролната комисия на СБХ.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден 

от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪБРАНИЯ НА СЕКЦИИ

КЕРАМИКА
На 22 ноември 2016 г. (вторник), от 16 часа, в заседателната зала на СБХ, ул. „Шипка” 6, ще се 

проведе отчетно-изборно събрание на секция „Керамика” със следния дневен ред:
- отчет за изминалия период и избор на ръководство
- обсъждане и приемане на статут на „Фестивал на съвременната керамика”
- учредяване на сдружение с идеална цел, в помощ на Фестивала 
- разни

ЖИВОПИС
На 1 декември 2016 г. (четвъртък ), от 14 часа, в Заседателната зала на СБХ, ул. „Шипка” 6 ще 

се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Живопис”. 

СКУЛПТУРА – НОВА ДАТА
Ръководството на СБХ свиква отново общо отчетно-изборно събрание на секция „Скулптура” 

на 2.12.2016 г. (петък) от 14 часа в заседателната зала на СБХ, ул. „Шипка” 6. На състоялото се на 
28.10.2016 г. общо отчетно-изборно събрание присъстваха едва 14 скулптори. Съгласно Устава на 
СБХ събранието започна един час по-късно по обявения дневен ред. При избора на секретар на 
секцията не бе спазено условието той да получи половината от гласовете на присъстващите + 1 
(обикновено мнозинство) и изборът на секретар с 6 гласа беше обявен от събранието за легити-
мен в противоречие с Устава. Новата дата е съобразена с приемането на творбите за изложбата 
„Рисунка и малка пластика”, за да  се улесни присъствието на членовете.

Предвид сложните проблеми, които секция „Скулптура” има да решава, с обявяването на 
конкурси за паметници от инициативни комитети и общини, ръководството на СБХ призовава 
скулпторите да участват в събранието, за да се излъчи легитимно и отговорно ръководство, 
което по адекватен начин ще защити интересите на гилдията.
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ИЗЛОЖБИ / ДЕКЕМВРИ 

ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6

СБХ и банка „Пиреос – България“ АД представят Игнат Игнатов
7 – 30 декември, ет. 4
откриване – 7 декември, 18 часа

Рисунка и малка пластика
9 – 30 декември, ет. 2
откриване – 9 декември, 18 часа

„Натюрморт и интериор“ – изложба на секция „Живопис“
9 – 30 декември, ет. 1
откриване – 9 декември, 18 часа

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125

Изложба на Косьо Минчев, скулптура
8 – 30 декември
откриване – 8 декември, 18 часа

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ ПРЕС“, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ 29

„20 години“, изложба на секция „Бижутa“
28 ноември – 9 декември 
откриване – 28 ноември, 18 часа 
На откриването ще бъде представена и книгата „Съвременен български авторски накит”

„Мини текстил“
14 декември – 5 януари 
откриване – 14 декември, 18 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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НАГРАДИ ОТ БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 2016
Жури с председател Сашо Рангелов и членове Йоанна Кемилева, Максим Тодоров, Валентин Алек-
сандров и Теодора Вълчева присъди награди на следните автори:

Награда на СБХ – Цветан Колев (Трявна) – 1000 лв.
Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – поделя се поравно между Дончо 

Планински (Монтана) и Зоран Мише (Македония) – обща стойност 1000 лв.
Награда в раздел „Живопис“ – Никола Певичаров (Марково, Пловдивско), „Резонанс 1“ – 800 лв. 

Авторът дарява на ХГ „Кирил Петров“ – Монтана, творбата си „Резонанс 2“.
Награда в раздел „Графика“ – поделя се поравно между Божидар Тонев (Добрич), „Състояние на 

духа 3“, и Деница Янева (Велико Търново), „Хтонично същество 2“ – обща стойност 800 лв.
Награда в раздел „Скулптура“ – Венцислав Марков (Варна), „Метаморфоза“ – 800 лв.

Награда в раздел „Приложни изкуства“ – Лорета Велкова (Монтана), „Етно арт в червено“ – 800 лв.
Награда за млад автор (до 30 години) от сдружение „Приятели на Радичков“ – Кристина Вътова 

(Пловдив) – 500 лв.

НАГРАДИ ОТ ОСМОТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ – 
ПЛЕВЕН 2016
Голямата награда на Община Плевен – Пламен Аврамов, скулптура
Награда на СБХ – Димо Колибаров, графика
Награда на МФ „Св. св. Кирил и Методий“ – Коста Донев, живопис
Награда на журито – Георги Пасев, живопис
Награда за живопис – Димитър Василев
Награда за графика – Ивелин Широв
Награда за скулптура – Димитър Рашков
Награда за млад автор – Траяна Панайотова, живопис
Награда за чуждестранен автор – Диана Чеплеану, Румъния, живопис 

НАГРАДИ ОТ ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА“ – 2016
Зоналната изложба „Струма“ беше открита на 18 октомври в ХГ „Любен Гайдаров“ в Перник. 

Представени бяха 200 творби на 98 художници от градовете по поречието на реката. За първи 
път изложбата е организирана през 1968 г. в Кюстендил. Журито определи следните награди: 

Голямата награда на СБХ – Данаил Атанасов, Перник
Категория „Живопис“ – Димитър Петров, Кюстендил
Категория „Скулптура“ – Богомил Живков, Перник
Категория „Графика“ – Станислав Божанков, Кюстендил
Категория „Приложно изкуство“ – Иван Кънчев, Кюстендил

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ 2017“
СТАТУТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Национална изложба „Лудогорие“ се организира на всеки две години в Разград.
2. От 2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство“.
3. Целта на изложбата е:
 - да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България
 - да създаде възможност за свободна творческа изява

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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 - да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните  
        тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство.

 - да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров“ с произведения от съвременни автори.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на Националната изложба „Лудогорие“ са:
 - Община Разград 
 - ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград
 - Съюз на българските художници
 - със съдействието на Министерството на културата на Република България
2. Национална изложба “Лудогорие“ се провежда под патронажа на кмета на Община Разград.
3. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет  

        и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.
4. Творбите за участие в Национална изложба „Лудогорие 2017“ и наградите се определят от          

        жури, избрано от УС на СБХ
5. Национална изложба „Лудогорие 2017“ се експонира в залите на ХГ „Проф. Илия Петров“  

         – Разград.
III. НАГРАДИ

Живопис – 2000 лв.
Графика – 1000 лв.
Скулптура – 2000 лв.
Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.
Награда за млад художник (Министерство на културата) – 500 лв.
Награда на СБХ – 500 лв.
Награда нетрадиционни форми – 500 лв.
Наградените автори получават почетен диплом и плакет.
Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията на  

        този статут.
2. Темата „Лудогорие“ не е задължителна.
3. Техниката и материалът са свободни. 
4. Максималните размери на творбата трябва да бъдат:
 - живопис – до 150 х 150 см с рамката
 - графика – до 100 х 70 см с рамката
 - скулптура – площ до 1 кв.м., височина 250 см (без постамента)
 - нетрадиционни форми – площ до 1 кв.м., височина 300 см
5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.
6. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, като има предвид, че при    

         продажба комисионната такса за галерията е 30%.
7. Представените творби Wда са авторски, собственост на художника и да са създадени в  

         предходните пет години.
8. Художниците могат да участват във всички категории, като за всяка категория се заплaща  

         отделно такса за участие. 
9. Авторите представят не повече от три творби за всяка категория и не повече от пет в кате-  

         гория „Графика“.
10. Всеки автор трябва да изпрати заедно с творбите си:

С Ъ О Б Щ Е Н И Я
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 - попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви 
   (формулярът се изтегля от sbhart.com)
 - банкова разписка за платена такса за участие или 30 лв. (за българи)/ 30 евро (за чужден- 

   ци) в брой, поставени в пратката.
11. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
 IBAN BG 88 SOMB 9130 3158 6574 00
 BIC SOMB BGSF
 ОБЩИНСКА БАНКА АД
 РАЗГРАД
12. Средствата от таксата за участие се използват за покриване на разходи по организацията  

          и провеждането на изложбата.
13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, не се допускат до жури.
14. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява на автора.
15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но  

           не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските  
          фирми.

16. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване           
           на изложбата.

17. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград, като  
           получава сертификат за дарение.

18. Всеки участник получава безплатен каталог от изложбата и право да закупи до 5 броя  
           на 50% от продажната цена.

19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите  
          творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели.

20. Творбите се изпращат на адрес:
 7200 Разград
 ХГ „Проф. Илия Петров“
 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17
 Национална изложба „Лудогорие“
21. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и  

           обратно.
V. СРОКОВЕ

Срок за получаване на творбите – до 30 март 2017 г.
Журиране – 10 април 2017 г. 
Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 23 май 2017 г.
Закриване на изложбата – 1 октомври 2017 г.

ЗА КОНТАКТИ:
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 17
стационарен тел.: 084 662735
мобилен тел.:
0878 457 298 (счетоводител)
0878 457 471 (уредници)
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IV ФОРУМ „МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ“ СОФИЯ 2016 – СТАТУТ
Организатори са СБХ – секция „Графика и илюстрация“ и галерия „Арт алея“.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до 4 

произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съ-
образно общоприетите изисквания. Няма ограничения за техника. Графиките се предават или 
изпращат без паспарту и без рамка.

РАЗМЕРИ: 
• формат на печатната форма – максимум 20 см
• формат на хартията – 30 х 32 см
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 
За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави CD, 

съдържащо информация за произведенията на български и английски език: автор, размер, тех-
ника, година на създаване, цена и снимки на творбите в резолюция 300 dpi или същите да бъдат 
изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg

• Tакса в размер на 10 лв., която не подлежи на връщане независимо от резултатите на се-
лекцията.

• Графичните листове се приемат без рамки. Секция „Графика и илюстрация“ осигурява тях-
ното рамкиране.

СРОКОВЕ:
• Представяне на работите: 15 ноември (вторник) 2016 г., от 10.00 до 16.00 часа, в секция „Гра-

фика и илюстрация“ – СБХ, ул. „Шипка“ 6, етаж 4
• Селекционно жури: 16 ноември.
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА: 
22 ноември (вторник) 2016 г., 19.00 часа, галерия „Арт алея“, София. Изложбата ще продължи 

до 11 декември 2016 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
През тази година СБХ се солидаризира с акцията „Само за фенове“ по идея на Любен Костов, 

провеждана през последните години в галерия „Аросита“. В рамките на изложбата ще има акция 
на графични произведения. Това е възможност, насочена към ценителите и колекционерите на 
графика, да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена от 50 лв. 
Акцията ще бъде проведена в деня на откриването – 22 ноември 2016 г., от 15.00 до 18.00 часа. 

Който желае да се включи в акцията, трябва да представи произведенията без рамка и пас-
парту, с размер на хартията до А4. Няма ограничения на техника, брой на графичните листове и 
година на създаване. Допустимо е творбите, участващи в акцията, да са допълнителни бройки от 
тиража на произведенията, участващи в изложбата.

ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ В УЕБСАЙТА SBHART.COM
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. 
При заявено желание (на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международ-

ния отдел на СБХ) всеки автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след 
проверка за платен членски внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа био-
графия. Той е безплатен. 

Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика“ и 
„От автора“ и струва 25 лв. годишно с ДДС.
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СКЛАД
Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписа-

ната от тях декларация да изнесат творбите си след закриване на експозицията.

ФОТОАРХИВ НА СБХ
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се заснема профе-

сионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се възползват от създавания архив 
(при издаване на каталози и други материали или за личен архив) и да получат снимки за печат 
на електронен носител при следните условия:

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

ТЪРГ 
Аукционна къща „Енакор“ купува и набира картини и антикварни предмети за търговете си. 

Адресът на аукционната къща е: ул. „Денкоглу“ 30, 1000 София
тел.: 0888 944 959; 0888 639 484

БИБЛИОТЕКА
Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за всички люби-

тели на изкуството, който постоянно се обогатява, включително и с дарения. Ръководството на 
СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. и ваши авторски, информационни материали, архиви, 
свързани с историята и настоящето на изобразителното изкуство. В библиотеката те ще бъдат 
опазени, дигитализирани и използвани от много хора.

ЛОГО И ПЕЧАТ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (постери, 

покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва запазеният 
знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кънчев. Знакът се изтегля от сайта sbhart.com. 

Преди отпечатване материалите се съгласуват с Информационния отдел (press@sbhart.com).
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ЗА БОЖИДАР БОНЧЕВ – ЮБИЛЕЙНО

В „Арт алея“ Божидар Бончев се 
представя не за първи път. Може да 
се каже – галеристите са не просто не-
гови приятели, а съмишленици. И съв-
сем неслучайно той е избрал именно 
тук да покаже юбилейната си експо-
зиция. Също тъй програмно е избрал 
за нея не традиционната при подобни 
поводи ретроспекция, а творби, съз-
дадени през последните години.

Божидар Бончев е специално име 
в българската керамика, а и в съвре-
менното българско изкуство. Още с 
първите си изяви той рязко се открои, 
привлече вниманието и ни накара да 
говорим и мислим за него като за ав-
тор със свой почерк и свой път.

Въпреки че не от вчера познавам 
Божидар и се вълнувам от това, което прави, едва ли ще мога в това кратко слово дори да скици-
рам портрета му. Ще се опитам да подчертая главното – владеене на материала и свобода, дори 
дързост в пластическите открития. И двете качества той притежава в най-висока степен и това 
е резултатът не само на много труд във времето, но и на сериозна култура. Съчетанието на тези 
две особености е рядко срещано. Предполага се дори, че те са ако не взаимно изключващи се, то 
противоположни. Затова, когато ги виждаме в хармония, ефектът е изумителен.

Божидар Бончев наистина е на ти с глината, с материала, от който е способен да направи 
всичко. Той го е изучил, познал, почувствал. Наясно е с всичките му капризи и с целия обем на 
образни възможности. И макар че в последно време се отдалечи от съдовата керамика, ние знаем 
какви великолепни неща той създаде в тази област. Нека си признаем – малцина са керамиците 
у нас, които умеят да постигнат такава изисканост във форма и цвят и такава сигурна функцио-
налност. Какво по-добро доказателство за владеене на материала. И може би именно това го 
окрили, когато се впусна в пространствата на чистата пластика. За всички ни бяха откровение, 
потресение неговите крачещи кули, съвсем ново явление в нашата керамика.

В поведението си Божидар е един интелигентен и възпитан господин. Така го знаят студенти-
те му и колегите. Но всъщност като художник той е невероятно дързък и разкрепостен. А това е 
страшно важно за всеки творец – да се втурва в непознати и непозволени от традицията посоки, 
да се отдава на въображението си, да рискува, да бъде действително свободен. С годините Бо-
жидар Бончев все по-смело разкрива тази своя природа.

Пишат и философстват за българския постмодернизъм. Дори и книга излезе у нас на тази 
тема. Едни го възхваляват, други го ругаят. Не съм сигурна, че го разбираме. Постмодернизмът не 
е просто еклектика, смесване на стилове и форми от различни епохи. Постмодернизмът е надмог-
ване на чисто визуалните характеристики. Той е възможност да мислиш за нещата, за образите 
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от друга гледна точка. Да си волен да ги комбинираш по свой неочакван начин, да ги виждаш 
в непознати проекции и така да достигаш и внушаваш нови послания. Убедена съм, че Божидар 
Бончев е един от най-автентичните български постмодернисти. Със своята оригинална пластика 
през последните двайсет години той наложи един съвършено различен модел. Неговите форми 
завладяват мисълта със странните си обрати и хрумвания в декора. Те показват безкрая от вари-
ации, а също така ни навеждат на идеи за общото в крайностите. При него Изтокът и Западът са 
в диалог. Скулптурните форми естествено си говорят с рисунъчно графичните. На колористичните 
приливи в неговите така наречени вази биха могли да завидят много живописци.

Тази линия на все по-голяма дързост в интерпретацията на керамичния материал се засилва 
с годините. Виждаме я на тази изложба в мощните „чинии“ и в кръговете, колкото минималистич-
ни като форма, толкова оригинално съюзени с метала. Това са нови посоки и нови постижения.

Ружа Маринска

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА БОГОМИЛ ЖИВКОВ

Едно от запомнящите се художествени 
събития на изминалия октомври на „Шипка“ 
6 несъмнено е юбилейната изложба на Бо-
гомил Живков. „Огънят“ – под това метафо-
рично мото известният скулптор подреди екс-
позиция от точно 70 творби във връзка със 
своята 70-годишнина. В сбита ретроспекция 
зрителите имаха възможност да видят основ-
ните жалони на един богат, съдържателен и 
плодоносен път в изкуството.

Изложбата несъмнено притежава поли-
фонично звучене. Тя обединява както някол-
ко тематични цикъла (сред тях: „Време“, „Все-
лена“ (с асоциативна препратка към т.нар. 
Axis Mundi), така и отделни, самостоятелни, 
съпътстващи ги пластики (например „Вик“, 
„Вода“, „Вятър“ и т.н.), които в цялостност 
оформят тематични и идейни линии, разпо-
ложени на различни равнища. Диапазонът е 
твърде широк – от глобалните до интимно-
носталгичните измерения на духовното („Мо-
ите деди“, „Домът“, „Спомени“, „Старата къща“ 
като своеобразен контрапункт на вселенско-
то, на надличностното начало).

Любовта в нейните космически измерения, 
Еросът, онова, което диалектиката понятийно 
обозначава като единство и борба на противоположности, а традиционната китайска култура 
графизира в прочутия символ Ин-Ян, занимава от дълги години автора. Актът на сътворението 
(„Сътворение“) е довел до разпадането на първичното „Единно“ на мъжко и женско начало, на 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

09 

Богомил Живков – Вик



СБХ бюлетин брой
05/2016

12

огън и вода, на светлина и мрак и т.н. Импулсите на привличане/отблъскване са в основата на 
движенията на материята, на превъплъщенията на формите в пространството, на вечния кон-
фликт и същевременно на изстраданото хармонично съжителство между полюсите, между стати-
ка и динамика, между фигурация и абстракция, що се отнася специално до пластическия изказ. 
Вселената сякаш диша пред очите ни и неспирно пулсира, оживотворява субстанциите. Авторът 
третира всемира като органично цяло, като жива материя, вечно развиваща се, умираща и раж-
даща се отново, осъществяваща някакъв неспирен и необясним перманентен кръговрат.

Този кръг от проблеми се явява може би основен в творчеството на скулптора. Но едно е, 
разбира се, тяхното понятийно формулиране, друго е конкретната им реализация в бронз.

И тук трябва да си спомним за една христоматийно известна особеност на скулптурата. Едно 
от най-големите ѝ вътрешни противоречия (още от Микеланджело) е противоречието, колкото 
и да звучи банално, между духа и материята, между идеята и ограничените възможности на 
нейното опредметяване. Как да се намери изказ на незримото, на неизобразимото в „най-ма-
териалното“ от всички пластически изкуства? Отговорът на автора е личен и оригинален. Ние 
виждаме как в творбите на Богомил Живков пластиката сякаш пулсира отвътре навън, разпъва 
до степен на разпукване формата, създава усещането за нейното пределно вътрешно напре-
жение. Произведенията са изградени от взаимно пресичащи се под различни ъгли плоскости и 
обеми, в сложни конфигурации помежду им, което определя богато насечения силует на формата 
в пространството.

Своеобразна сума сумарум на пластическото кредо на художника е произведението „Огънят“, 
което се откроява като образен фокус на изложбата. В него той преминава границите на кла-
сическото разбиране за скулптура и изгражда своеобразна инсталация. Двете глави – на мъж 
(огънят) и жена (водата), са съпътствани съответно от пламъка (свързан с дървото) и от водата 
(извор на живот – растителността). Проектирани на фона на транспаранти, маркиращи съответно 
отново огън и вода, двете глави персонифицират основните всемирни начала.

Определен интерес представлява и проектът за „Храм на любовта“. Тук Богомил Живков 
предлага сложна, многосъставна пластическа композиция с пирамидална форма, органично впи-
сана в определена природна среда.

Трябва да добавим и това, че скулпторът винаги се е отличавал със стремежа си да изгради 
компактна, затворена и сякаш „капсулирана“ монолитна форма, която същевременно притежава 
свойството да се огъва и да се извива в резултат на динамиката на вътрешните напрежения, кои-
то я изпълват. Тази на пръв поглед парадоксална амалгама на несъвместими начала определя 
„пластическата интрига“ и във всички случаи предполага множественост на гледните точки при 
пространственото възприятие и съответно при тълкуването на произведението. Така предметна-
та форма, статична и застинала, натежала от бронза, се изпълва с нови образни и асоциативни 
възможности, които разширяват територията на въздействието на скулптурата.

Чавдар Попов

ЖИВИТЕ СЕТИВА НА ВЕСКО ВЕЛЕВ

Веско Велев е автентичен балкански художник.
Когато преди трийсетина години видях за първи път негови работи, те ме привлякоха с 

чистотата на творческия импулс. Оттогава присъствието на Веско в художествения живот е не-
натрапчиво, но неизменно.
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С картините си Веско Велев открива тукашната, нашата земя, но го прави не по учени пред-
писания, нито жонглира с декоративните атрибути на родното. Той просто е тук и тук реагира на 
всичко около себе си чрез очовечените си сетива. Допирът му до нещата не констатира фактури, 
а извиква мисли и звуци. Боите – ту ярки, ту замиращи в монохромност – ни отпращат към по-
етични орбити. Слухът му долавя в образите „песента на колелетата“. Не формите на тревите и 
плодовете, а тяхната природна сладост го влече. В тази негова тотална сетивна нагласа говори 
одухотворената плът. А това е най-крехката, най-уязвимата позиция за един художник. Как да си 
сигурен, че ще срещнеш ответната възприемчива душа?

Последните творби на художника ме връщат към онези първи впечатления. Защото той не е 
изменил на себе си.

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А
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Аз много му се радвам. В един свят, в който чувството сякаш безнадеждно е загубило цена, 
неговото изкуство носи надежда. На софистицираните концепции, които само прикриват отсъст-
вието на творчески заряд, той противостои с едно непосредствено и простодушно отдаване на 
природата, една радост от птичките, цветята, стиховете, озаренията на мисълта, живата памет, 
кодирана в старините.

Винаги съм си мислила, че нашата земя е богата на художници тъкмо поради тази сетивност. 
Веско Велев е топъл художник. Нависналите гроздове, кичестите селски цветя, хвърлените от 
тях върху дуварите сенки – той има око да ги види и душа да мине отвъд физическите им гра-
ници. Тази свръхсетивност му позволява да прозре в старинните фрески, в писаните каруци, в 
каменните зидове и в стоборите и в тях да прочете минали вълнения, диханието на един живот 
– тукашен и отвъден.

В тази светлина тълкувам и светите образи, които като миражи минават през неговите кар-
тини. Те са като безтелесни сенки, но важни знаци, незаличими от нашето битие. Чужди на кано-
ничната иконография, те простичко ни въвеждат в инобитието и предупредително ни напомнят 
за необозримото безкрайно пространство на човека.

Неговата образност, извисена над предметното, щастливо не прекъсва пъпната връв със све-
та около нас. И всъщност в тази очарователна граничност е въздействието на неговата живопис. 
Геометриката му е далеч от хладната изчертаност, а контурите и пулсацията на цветовите петна 
я правят жива, будеща спомени и мечтания.

В общата насока на своето творчество Веско Велев е близък до мнозина от своето поколение. 
Това е една силна генерация в българското изкуство, необременена нито от някогашната догма-
тика, нито от борбите с нея. Те тръгват по художническия път, водени от своите открития. Нищо 
че те отдавна са познати. Следват ги не епигонски, а възторжено и вдъхновено. Между тях Веско 
Велев е може би от най-спонтанните и непредсказуемо интуитивните.

По какво ще го познаем, ако не открием веднага подписа му – калиграфското, с отпращане 
към Изтока двойно В. Четката му е летяща. Сякаш наистина ангел е прехвръкнал и оставил с 
крилото си следа върху повърхността на платното или дъската. Той не насилва, не настоява да 
запечата замисления отпреди образ. Затова формите при него плуват, играят, потъват и отново 
изникват. И именно в тази магия е очарованието на творбите му. При това той не естетизира 
преднамерено, нито се любува на резултата. Той просто диша чрез тези споходили го незнайно 
откъде вълнения.

И така се рои този негов свят. Рисува малки и големи формати, в масло или с акварел, в то-
налности, които ги сродяват със земята, от която все едно всичко се ражда, а друг път избухващо 
цветни. Или бели. Обичам белотата на белите Вескови картини. В тях има полет към божественото.

В последно време също като някои свои връстници той се втурна към пластиката, иска да 
усети какво и как се създава от срещата на земята с огъня. Очаквам да покаже и тези свои нови 
творби.

Веско Велев се е усамотил в своето имение в Дълбок дол. Там, сред пленителната зеленина, 
край вековните къщи, той се вслушва в себе си. В един свят, който разколебава всички устои, 
познати на човечеството, който безжалостно бомбардира съзнанието ни с ужаси и кошмари, той 
е намерил пристанище и пребивава в своите райски селения, заслушан в музиката на природата. 
В този избор има едновременно кураж и мъдрост. И много доброта. Аз го ценя именно за това.

Дали Веско Велев е лиричен или философски настроен? Нито едното, нито другото. Безпо-
мощни сме да разкажем неговите пластически метафори. Призрачни видения от други светове, 
неговите образи са пленени от тукашни, земни докосвания. В тях са примирени печал и радост, 
размисъл и тревога.
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За бързото и невнимателно око някои от картините на Веско Велев могат да се сторят дори 
небрежни. Но това ще бъде много повърхностно впечатление. Вярно е – те ни изправят пред 
предизвикателствата на мигновеното. Дали ни е дадено да почувстваме и осмислим неговата 
стойност?

Ружа Маринска

КОНТУРИ НА СЪЗИДАНИЕТО. ВАСИЛКА МОНЕВА В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ“ 

Брегове мълчание. Стъп-
ки, които уверено отекват 
отвъд шарени балюстради. 
Усмивките на смълчаните 
стативи и сгушените пара-
вани запечатват отражение-
то си в сенките на ръждиви 
спомени. Ръка за ръка ин-
териор, натюрморт и пейзаж 
композират образа на една 
от най-ярките жени худож-
нички в българското изкус- 
тво от втората половина на 
ХХ век – Василка Монева. 
Изложбата в галерия „Арте“ 
през октомври 2016 г. е сво-
еобразно концентриране на 
образите знаци в творчест-
вото на Василка Монева. Из-
ползвам този израз, защото 
думата ретроспекция е труд-
но приложима към Василка 
Монева, която непрестанно търси новото, доразвива видяното, увлича се от експеримента. Ин-
спирирана от очарованието и финеса на своя роден град Русе, тя не се уморява да пресъздава 
специфични и запомнящи се „портрети“ на къщи. Колкото и да си приличат, винаги носят усещане 
за нещо ново, непреживяно, изненадващо.

Тя е сред творците, които имат устойчива иконография, но многолика същина. Неуморна е в 
изобразяването на обикновени предмети и гледки, които всеки път звучат по различен начин. Тя 
удивително открива и опоетизира красотата на детайли от живота около нас и с тънки вариации 
на тон и композиция сътворява натюрморти и интериори, които се отличават с вкус и с характер. 

В картините на художничката властва особена изтънченост. Зрителят се среща с тераси, 
покриви, балюстради, с глинени кани и стихнали интериори с плетени маси, столове и паравани, 
в които има чистота, мечтателност и още нещо... От експозицията в галерия „Арте“ струи спокой-
ствие, приютило един от най-колоритните прочити на пустотата. За Василка Монева е важно не 
застиналото фиксиране на един обект/среда, а състоянието, което носи мотивът – ту грейнал 
контрастен акцент, ту бъбриво закачлив детайл, ту експресивен срез и неочакван ракурс.

Василка Монева – из изложбата
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Пряма и непринудена, жизнена, динамично и вечно търсеща – това е Василка Монева. За нея 
съзиданието е откровена радост. Мъдра и по младежки ентусиазирана, тя зарежда и зрителите 
с оптимизъм. Картините запечатват умението ѝ да улавя същността и да я преконструира в за-
помнящи се образи без схеми и формули, а с пиетет към живота, към виталността на случващото 
се тук и сега.

Даниела Чулова-Маркова

„БЯГАЩИ ЛИНИИ“ – ИЗЛОЖБА НА СТОЙКО САКАЛИЕВ

„Щрихи във времето – покана за въображение“ е заглавието на изложбата на художника 
Стойко Сакалиев, с която той отбеляза през септември в Бургас своя 60-годишен житейски и 
30-годишен творчески юбилей. Като всяко значимо събитие и тази изява насочва мисълта не само 
към творческия път на автора, но и към общите тенденции, в които той се вписва, към проблемите 
и новостите на целия художествен процес. Етап, важен за развитието на съвременното българско 
изкуство, период обновителен с художествени и технически новости.

Според художника: „С навлизането на нови технологии, форми и начини на човек се дава 
възможност да израства в унисон с времето, в което живее.“

В тази изложба ние познаваме Сакалиев по стабилните ориентации на досегашното му твор-
чество с особеното му чувство към тази модерна естетика за дискретно изпълване на картинното 
пространство с овладяна рисунъчна техника.

Развитието на един оформен и индивидуален стил в изменящата се в много отношения систе-
ма е процес труден и подлагащ на изпитание таланта и характера на художника.

Стойко Сакалиев е завършил плакат в Художествената академия в София. Неговите ярки, 
артистични, запомнящи се плакати на най-известните постановки на театър „Адриана Будевска“ 
в Бургас, където той работи, бяха показани на тазгодишното издание на „Аполония“ в Созопол. 
Уроците от плаката – синтезирано, знаково, точно мислене, преливат и в личното му творчество.

И наистина Сакалиев е пример за удивително съчетание на вярност към своята пластична 
проблематика и способност за развитие, задълбочаване, усложняване на образния свят. Затова 
неговата графика има респектираща стойност на творчески заряд и идейна защита.

Картините му са обединени в пет цикъла – „Абстрактни цветни полета“, „Конфигурации“, „Бя-
гащи линии“, „Обекти“, „Друга реалност“. Навсякъде присъства идеята да се пригоди темата на 
изразните средства на едно по-високо вибрационно ниво. Той обича линията, борави успешно с 
цвета. Логика и интуиция се пресичат успешно, за да се родят картини като структурирани, плас-
тични и цветни характеристики, като метафизични и абстрактни композиции.

Цикълът „Абстрактни полета“ е една прекрасна хармония от меки, пастелни преливания на 
цветове и нюанси. Цикълът „Конфигурации“ е съставен от пет композиции, които макар и хао-
тични на пръв поглед имат невидим свой вътрешен ритъм, поток, който ги организира и създава 
равновесие на цялото пространство.

Картините в цикъла „Обекти“ са сложна сплав – траектории на мисълта и кардиограми на 
преживяното; заредени с вътрешна красота, изразяват необятността на полета, на свободата. 
Творбите в „Бягащи линии“ са изпълнени с финес и изящество. Виждаме виртуален свят – звезди, 
планети, траектории, гледани като че ли през творческия телескоп на художника. Естествено е 
кръгът, а по-точно клонящата към сфера форма, да бъде композиционен център и принцип в 
търсенето на вътрешни оси, в търсенето на същностите, а не на образите. Най-после, Стойко Са-
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калиев разработва посвоему нова абстракция – всъщност равномерно, геометрично разработено 
картинно пространство (цикъл „Друга реалност“). Тази сложност и полифоничност са прекрасна 
възможност за творческо интерпретиране в различни посоки.

Изложбата „Щрихи във времето“ в Бургас ни показа, че Стойко Сакалиев е един от сериозните 
и значими автори в съвременното българско изкуство, които отправят предизвикателство към 
общото схващане за художествените методи и цели. А това е крачка към бъдещето.

Пенка Седларска

„ПОРТРЕТЪТ“ – ИЗЛОЖБА ГРАФИКА НА ЙОРДАН ВЕЛЧЕВ 

Изложбата „Портретът“ на Йордан Велчев, представена в залата на Дружеството на пловдив-
ските художници, е амбициозна задача не само като жанр, изискващ тънка чувствителност и ви-
соки професионални умения. Тя е поглед не само към лицата на съвремието, а и към вътрешния 
мир на личността. Пестелив, но точен като изказ, коректен към портретувания, но и деликатно ме-
тафоричен и иносказателен, Йордан Велчев спечелва нашата симпатия и намира съпричастност. 
Един от графиците с дългогодишен опит у нас, художникът представя вече позабравени техники 
в широк диапазон – офорт, суха игла, акватинта, резерваж, мецотинто, монотипия, рисунка с кре-
да, сангин, темпера, маслен пастел…

Но най-точното за портрета като форма и повод за размисъл, като труден, но вечен жанр в 
изкуството е казаното от самия автор: „Портретът е духовна същност, обект и цел на изследване, 
изобразяване и проникване в необятния вътрешен свят и докосване до най-дълбоките пластове 
на човешката душа. Портретът е степен на съизмеримост на осъществения диалог. Портретът е и 
може би най-трудният жанр в изобразителното изкуство, особено графичният портрет, който въ-
преки своята конкретност при всички случаи носи белезите на графичната условност, лаконизъм 
и синтез, далеч от всяка наподобителност.“

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Стойко Сакалиев – Разделена форма



СБХ бюлетин брой
05/2016

18

Изложбата на Йордан Велчев интри-
гува и несъмнено заслужава нашето 
внимание. Тя е трудна като задача, като 
поставени цели, тя е разностранна като 
артистичен поглед и хоризонт, добре об-
мислена, артистично обоснована. И това 
не е случайно – неформален повод за 
изложбата е седемдесетгодишнината на 
автора. Тя е интересна най-вече като 
сполучлив резултат. И това е не само 
заради възможността да се докоснем до 
позабравени трудоемки технологии, наре-
чени от самия автор тежката артилерия 
на графичните техники, а и заради въз-
можността чрез представените портрети 
да усетим пулса, чувствителността на на-
шето съвремие, да намерим лична гледна 
точка, да преоткрием вечната позитивна 
сила на познание, живот и израстване 
чрез изкуство…

Николай Маринов

КАТО НЕРАЗКАЗАНА ПРИКАЗКА

Двойна изложба на двама творци от две поколения от силната русенска живописна школа 
зарадва любителите на изящните изкуства в дунавската ни столица. Лъчо Станев и дъщеря му, 
Савина Станева-Николова, представят по 25 свои платна в галерията на Дружеството. Хубаво 
е, че тази изложба е не само на баща и дъщеря, но и на двама творци с различен почерк, но с 
близка естетика и идеи. Като и за двамата нашият уникален фолклор, съхранил се през вековете, 
е основен, непресъхващ извор за вдъхновение. 

Лъчо Станев е роден в Русе. Както споделя, рисува, откакто се помни, от петгодишен. Като 
ученик минава през градските школи за изобразително изкуство. Най-дълго учи при маестро Ки-
рил Станчев, учител на няколко поколения русенски художници, човекът, който запълни липсата 
от художествено училище в Русе, преди да се открие сегашното НУИ „Проф. Веселин Стоянов“.

Във Великотърновския университет учи в класа по графика на известния Никола Хаджи-
танев. Започва да се интересува от български фолклор, да чете сборници с песни, приказки, 
легенди, умотворения; да слуша автентични разказвачи и певци. Така навлиза в света на на-
шите древни обреди и обичаи, изучава българската иконография и митология. Привлечен е от 
народната балада, в чийто мистицизъм съзира особено благодатна форма за своите поетични 
живописни видения. В тях откриваме един вече забравен, но достоен за уважение патриархален 
свят, в който на преден план са вечните човешки стойности. Тук той – със своите изразни сред-
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ства – се вдъхновява от идеята за търсенето на човека у българина, идея, която, както твърдят 
литературните историци, за първи път извежда на преден план в българската култура поетът 
Пенчо Славейков. И едно хармонично единствено между човека и природата.

Разбира се, в живописта, както и в другите изкуства, нищо не се ражда на голо поле. Тук 
виждаме творчески усвоени влияния на велики майстори като любимите му Анри Матис и Марк 
Шагал и най- вече от нашия знаменит живописец Димитър Казаков-Нерон, но пречупени през 
светоусещането и темперамента на художника. Може да се каже, че картините на Лъчо Станев 
излъчват покоя и тишината на отминали, прастари времена. Много от тях са изпълнени от ле-
тящи фигури, устремени към далечното и възвисено Отвъдно. В тези композиции има премного 
символи, но въпреки това не натежават. Сред любимите му персонажи са юнакът Витак Марко, 
самовилата Гюрга, трите диви самодиви, Вида самовила, Свирача, а сред животните и предметите 
– конят, паунът, петелът, ябълката, дървото, камбаната, кръстът. Примесени с елементи от стара-
та българска икона, те звучат хармонично. Композира ги така, че всяка картина да прилича на 
приказка или легенда. Колоритът му е топъл, слънчев, богат. Взет е и от българската икона, но 
не директно, а пречупен през неговото око.

Лъчо Станев, наскоро отбелязал творческия си юбилей, може да бъде доволен от добрата 
си кариера досега. Повече от 10 самостоятелни успешни изложби в Русе, столицата, страната и 
чужбина. Представен е в световна енциклопедия за бележити творци, носител е на Златен медал 
от Американския биографичен институт за принос в изобразителното изкуство. И най-важното за 
него: дъщеря му е вече художник със свой почерк и кариера. 

Като повечето русенски художници Савина Станева-Николова е възпитаник на Великотър-
новския университет. Творческата ѝ биография е все още кратка, но успешна. Участва в редица 
изложби и биеналета в София и страната, а също и в Канада, Белгия, Полша, Унгария. Представи 
се успешно в три издания на международното биенале за миниатюра в Русе, а последната ѝ са-
мостоятелна изложба беше в столичната галерия „Минерва“ през май.

Савина се вълнува както баща си от българската митология и фолклор, но също и от светов-
ната класическа детска литература. Сред тези 25 хармонични творби бих откроил: „Дървото на 
живота“ – с трите свята, долен, среден и горен, и митичния Змей като един космически медиатор 
сред тях; „Лунното сияние“, „Влюбените“, „Обич“, поетичната „Самодивска сватба“, „Край извора“. 
Очарователен, пасторален свят, пронизан от романтизма на българската традиция и село. 

Огнян Стамболиев

ФАНТАЗНОТО ВИЗИОНЕРСТВО НА ХРИСТО СИМЕОНОВ

Признавам, че забелязах Христо Симеонов твърде късно. Това бе малко преди той да направи 
своята изложба на „Раковски“ 125 през 1978 г. Тя бе една от най-големите сензации на времето 
си. За нея Кирил Кръстев, пестелив на суперлативи, написа в списание „Изкуство“: „Христо Симе-
онов откри най-неочакваната и изненадваща изложба, правена някога от български художник.“ 
С какво бе предизвикана тази възторжена оценка към един художник, дебютирал на Първата 
младежка изложба през 1961 г. с „Миньори“, една картина, вписваща се със своята социална 
тематика и изразни средства в потока творби на останалите участници в тази изложба.

И в действителност, ако сравним картините от неговата първа самостоятелна изложба през 
1974 г. – гвашове от Европа и Куба, характерни с експресивни рефлексии в стил Сутин и Сирак 
Скитник, с такива картини като „Лунният глобус“ от 1973 г., „Хроника“, или „Празничен ден“ от 1974 г., 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А



СБХ бюлетин брой
05/2016

20

 с „Настроение“ от 1977 г., показани в изложбата от 1978 г., в която той работи вече с четка и ае-
рограф, ще открием увлечението му по метафизичните загадки на Дали, Магрит и Делво, т.е. изли-
зането му извън рационалните сфери на всекидневния свят и поемане по пътя към неизвестното.

В тези години, запознал се с постиженията на световното изкуство, Христо Симеонов бе зав-
ладян от променената представа за света след появата на новите технологии и проблема за 
пространството. Названията на картините в тази необичайна изложба, масово посетена от хора 
на точните науки, като че ли бяха дадени не от художника, а от астрофизик: „Движението на 
геометрични форми“, „Протуберансите на слънцето“, „По безкрайната траектория“, „Носени от фо-
тоните“, „Движение на спиралата“, „Врата към вселената“, а „Привличане“ и „Студено спокойствие“ 
носеха характерните съчетания на лиричност и драматичност, поетичност и рационалност.

Това бе само част от посланието на неговите картини, които ни пренасяха в сферата на 
непознатото и неизвестното, безкрайното и неизбродимото. В тях имаше особено съчетание на 
романтизъм без литературност, поднесени в една пленителна модерна пластика, работена вече с 
аерографа и техническите преимущества, които предоставя тази бързо съхнеща нова техника на 
живописване. Картините му „Мираж“ и „Припламване“ бяха необичайни и привлекателни не само 
с названията си; те директно атакуваха интерпретативните способности на зрителя със своята 
многослойна смислова натовареност, достъпна в зависимост от неговата интелигентност, еруди-
раност и фантазия, ако той, зрителят, ги носеше.

Така фантазните инвенции и полифонична изразност в таблата на Христо Симеонов създаваха 
нови реалности, носеха един свят, изграден от праистория и бъдеще. Зрителите тогава, на тази 
изложба, можеха да се понесат, носени от фотоните в този нов свят, който изграждаше визионер-
ската фантазност на художника, свят, който за времето си, а защо не и днес, беше и е уникален. 
Като прибавим към това аерографа и полимерните бои, с които перфектният рисувач замени 
четката, можем да си представим защо неговата изложба предизвика реакции от краен възторг 
до въпроса това ли е истинската живопис.

В следващите години, а дори и до днес, Христо Симеонов трябваше да оцелее между тези две 
полярни оценки. Спасението бе да се абстрахира от негативните оценки и да продължи да прави 
своите картини, в които подлагаше на екстравагантни трансформации материята и простран-
ството, за да отвори простор на светлината и сянката, които се гонеха в него ненаситно и волно.

Тези години бяха изключително продуктивни за Христо Симеонов и по линия на избистряне 
на неговата философия. В 1988 г. той представи на „Шипка“ 6 своята изложба „Париореализмът“ 
с пълното съзнание какво поднася на художествената гилдия не само с картините си, но и с 
естетическата си платформа – манифест. В действителност тази изложба бележи началото на 
създадения и кръстен от самия художник стил в нашето изкуство „Париореализъм“, подкрепен и 
с есе. След това първо есе следват още три, обединени под общото наименование „Три въобра-
жаеми писма до Стивън Хокинг“, в които се отделяше особено място на ритъма в природата, за 
да се стигне до последната книга „Екаталната квантова вселена“ – алтернатива на гравитацията 
и опит да се опише загадъчната тъмна материя.

До тази естетическа концепция и стил Христо Симеонов стигна, вървейки по най-трудния път 
за твореца – извън суетата, макар че близо 20 години бе художник в Комитета за култура. Вър-
вейки по него, той изследваше чрез вродения си аналитизъм и самовглъбяване своето вътрешно 
аз и все повече ограничаваше външните си прояви. По този труден път, извървян бавно и уве-
рено през годините, път, който виждаме в последната му изложба на „Раковски“ 125, той постига 
свой живописен език, свой собствен стил и композиции, станали емблематични за духовността 
и изразността само на Христо Симеонов. Те привличат с необичайните си композиции, изтънчен 
колорит, перфектна живописна техника, всичко в цяло, целящо да ни поднесе част от тайнството 
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на природата и вселената и да ни внушат копнеж по безкрайността, копнеж, запазен, надявам се, 
все още някъде, в някое ъгълче на разголената ни душа, тази, в която би трябвало да е останало 
място и за жажда към отвъдното, тайнственото и мистичното, към метафизичните загадки, запа-
лили през годините фантазното визионерство на Христо Симеонов. 

Аксиния Джурова
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БИЕНАЛЕ „ТЕНЕЦ“ – МОНТАНА 

Заявката да организираш биенале на изобразителните изкуства показва голямо желание да 
изградиш нещо стойностно и устойчиво във времето. Подобно предизвикателство, разбира се, 
не е по силите на всеки и изисква екипно и професионално отдаване. В това се убедиха орга-
низаторите на Биенале „Тенец“ в лицето на Община Монтана, Съюза на българските художници, 
Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана, Представителството на СБХ – Монтана, Дру-
жество на художниците „Тенец“ – Монтана, и не на последно място неуморният художник Дончо 
Планински, които са пряко ангажирани с реализирането на Второто издание на събитието през 
октомври и ноември тази година.

Създадено като форум за 
изява на творци от всички сфе-
ри на изобразителното изкуство, 
Биенале „Тенец“ е и начин мест-
ната културна общественост 
да отдава почит към личността 
на един от най-изтъкнатите си 
съграждани – Йордан Радич-
ков. Не само като реверанс към 
творчеството на писателя, но 
и като пряко вдъхновение, съ-
битието носи името на един от 
най-популярните негови герои 
– работливия и малко палав до-
машен дух Тенец. Тук този дух 
олицетворява креативността, 
лекотата и въодушевлението в 
изкуството като цяло. И също, 
както духът Тенец е невидим, 
така и творческият труд и уси-
лията на художниците са скрити 
за окото на зрителя. Това, което 
оставя следа, е творбата, пред-
ставена в изложбената зала. 
Затова усилията и отговорност-
та на организаторите и журито 
да представят една добра из-
ложба са големи.

Още от първото си издание Биенале „Тенец“ успява да надскочи една от своите първоначал-
ни идеи – да събира творци от Северозападна България и да подсилва културния интерес към 
тази част на страната. За втори път изключително добро и приятно впечатление прави сериозното 
професионално и активно отношение на художниците от цялата страна, заявили своето присъст-
вие в биеналето. В тазгодишното издание участват 110 автори от 34 населени места в България 
с общо 215 творби. Броят на предадените за журиране произведения беше силно редуциран не 
заради неодобрение и нежелание от страна на журито да допусне определени творби, а от край-
но ограниченото експозиционно пространство. Многобройните участници и техните произведения 
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обаче предоставиха възможността на организаторите да изведат крайния облик на изложбата до 
много високо ниво. Надеждата и очакването на всички ангажирани с тази изложба е публиката 
да изпита естетическо удоволствие и емоционална подбуда да погледне към изкуството с по-
отворени очи и съзнание.

Отличените работи (виж стр. 4) остават собственост на Художествена галерия „Кирил Петров“ 
в града. Чрез подсигурените финансови награди биенале „Тенец“ успява да реализира още една 
своя инициатива – да обогатява фонда на градската художествена галерия с нови творби, отра-
зяващи до голяма степен актуалното състояние на изобразителните изкуства у нас.

Оставаме с надеждата, че всички съпричастни към биенале „Тенец“ институции и личности ще 
съумеят да съхранят ентусиазма, желанието и професионалното си отношение в поетия ангажи-
мент да организират такава художествена проява. Надявам се още събитието да изгради свой 
индивидуален облик, да придобие значимост за развитието на културния живот в страната, да 
привлича все повече художници и зрители. 

Теодора Вълчева

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС „РЕКАТА“

Реката – извор на живот. Tя пленява и изумява със своята могъща сила; златисти и пурпурни 
залези, алени небеса, трептящи лъчи, галещи спокойно течащата вода; отражения и изпарения; 
лодки; самотни брегове и острови; топъл полъх на вятър, плясък на вода; плачещи върби. Едно 
от местата, където може да се види всичко това, е Тутракан, който, амфитеатрално разположен 
на стръмен хълм, се спуска до Дунав. Природните забележителности на града, историята, етног-
рафските и археологическите находки и останките от античната крепост Трансмариска, калдъръ-
мените улички със стари възрожденски къщи, запазили своята автентичност през вековете, и до 
днес приковават погледа и създават усещане за идилия. 

В рамките на фестивала „Огненият Дунав“ Община Тутракан и Историческият музей организи-
рат пленер живопис „Реката“, в който участваха съвременни български художници от различни 
поколения – Десислава Минчева, Долорес Дилова, Любен Генов, Мария Райчева, Ивайло Мирчев, 
Николай Янакиев, Димитър Чолаков, Юлиана Текова, Коста Млячков, Маринета Млячкова, Хинко 
Хинков, Иван Христов, Янко Янев, Йордан Йорданов. В продължение на седмица художниците 
имаха възможност да се наслаждават на културните и природни реалии и да творят, обединени 
от общата тема – „Реката“. Това е наименованието и на самата изложба, експонирана в Художест-
вена галерия „Жельо Тачев“ в Тутракан (24 – 30 юли 2016 г.). 

Изложбата е пресечна точка на различни представи и интерпретации, сюжетно и компози-
ционно изпълване на картинното пространство. Тя се явява своеобразна смесица в стилово отно-
шение като индивидуален авторски почерк, техника и изразни средства. Художниците отразяват 
уловени мигове от съприкосновението с природата, от непрекъснато променящите се гледни 
точки към пейзажа и могъщата река, изпълнили сетивата им. При някои живописта е поетична 
импресия – романтична, меланхолична, с класическо представяне на впечатления и емоции. При 
други върви в посока на експресия и абстракция, водещи до пълна деконструкция на образа и 
формата. Въпреки това намираме същината за натурата в картините независимо от условните 
цветове, силната стилизация или декоративността. Авторите проникват в по-дълбоките слоеве на 
реалността, намират единство между материя и енергия, живописни структури и ги маркират с 
белезите на модерното пластично мислене. 
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Картините им откриват нов свят, в който въображението на художниците става и твое, а ре-
алността се превръща в приказка. 

Наташа Ноева

ИЗЛОЖБАТА НА „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ 2016 – ТЪРСЕНИЯ И НАХОДКИ

Този ден се открива финалната изложба на петия конкурс за наградите на „Алианц България“ 
и двата етажа на зданието на СБХ са изпълнени с народ. Гледката прилича на разбунен Клондайк, 
в който всеки търси нещо.

Обикновеният зрител търси картината, която да го очарова и да му даде така търсената 
наслада на душата.

Художественият критик търси да намери картината пробив, която очаква да се появи от 
началото на прехода.

Изкуствоведът търси произведението откритие, което да му покаже характерното за този 
етап от развитието на българското изобразително изкуство.

Художниците също търсят да видят какво ново и достойно произведение на живописта, 
скулптурата или графиката са сътворили техните колеги.

Журналистите търсят поредната сензация, с която да запълнят онези минимални парчета 
вестникарска площ, скъпернически отпуснати за култура. 

Но всички очакват да чуят едно – кои са тазгодишните победители в конкурса. Участниците 
са много, двата етажа са изпълнени с творби, но победителите са само трима. След малко офици-
алната част отминава и сега вече спокойно, далеч от светската суета, можем да се замислим над 

това какво представлява конкурсът 
на „Алианц България“ за нашето 
изкуство. Къде е той в контекста 
на днешния ден, в руслото на ста-
ващото около нас. Това, че „свято 
място пусто не остава“, го доказва 
и практиката на „Алианц България“ 
при сътрудничеството му със СБХ 
и изграждането и функциониране-
то на „организма“ на този конкурс. 
Ръководството на компанията в ли-
цето на господин Димитър Желев и 
господин Стефан Стефанов после-
дователно реализират тази иници-
атива. 

Когато държавата абдикира от 
своите функции да подкрепя изку-

ството със същите усилия и средства, с които го е правила преди, се отваря място за частната 
или корпоративната инициатива. Преценката, че работата с талантливи хора, каквито в огромната 
си маса са българските художници, е довела до решението, че те трябва да бъдат подкрепени и 
поощрени, че техният интелектуално-изобразителен труд трябва да намери актуалната видима и 
адекватна оценка. Всичко това бе изнесено пред обществеността и е вече история. 
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Този конкурс, провеждан на няколко нива – както в столицата, така и в различни региони 
на България, вече се утвърждава, има своето достойно място в културния живот и показва, че 
изкуството у нас съвсем не е забравена или пренебрегната дейност. Художниците с удоволствие 
ползват открилата се възможност да покажат на българската публика онова произведение, кое-
то е изпълнило смисъла на тяхната работа. 

Трябва особено да се отбележи високата и стройна организация, при която протича кон-
курсът, огромната натовареност и отговорност на журито, проявило и тази година максимални 
усилия да намери обективното решение в царството на субективността на индивидуалния вкус, 
каквото е по принцип всяко изкуство. Ръководството на СБХ също показа, че заедно с „Алианц 
България“ се отнася изключително отговорно към изпълнението на своите основни функции – да 
дава възможност за изява на своите членове и да сътрудничи с онези бизнес организации, които 
допринасят за развитието на човешкия потенциал в областта на българското изобразително 
изкуство. Имената на участващите са много, още по многобройни са техните произведения. Зри-
телят, независимо от неговата роля и целта, с която посещава изложбата, ако е решил да направи 
преценка, има огромен материал, за да го стори.

Второто, което трябва да споменем, освен работата на журито, е аранжирането на самата из-
ложба. И на двата етажа ясно си личат и добре са подбрани въвеждащите експонати. Много уме-
ло в общото пространство се вписва както представената инсталация, така и отделната скулптура 
или скулптурни групи. Графиката също е разположена по своите семантични ядра и вътрешна 
логика. Зрителят е във възможно най-голяма степен улеснен при разглеждането на изложбата, а 
огромният брой голямоформатни произведения са предизвикали и неочаквано добре получилото 
се двустранно подреждане върху временните преградни плоскости. „Алианц България“ и СБХ 
след напрегнатата работа по организацията на конкурса и излъчването на победителите могат да 
си поемат глътка въздух и да започнат работата над следващата изложба конкурс. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Стефан Лютаков – Самозапалила се жена, Награда за скулптура
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Смятам, че основната за-
слуга дори не е само в наг-
раждаването на творците в 
областта на изобразителното 
изкуство, а в това, че „Али-
анц България“ създава оа-
зис, в който зрителят може 
да се откъсне от суетата на 
ежедневието, за да общу-
ва с прекрасното. Сред тези 
многобройни произведения 
чувстваш някак си по-осе-
заемо Ars longa, vita brevis, 
чувства го и екипът на „Али-
анц“ и прави това, което е по 
силите му, за да може изку-
ството ни да пребъде.

Юлиян Митев

ЕКСПЕРИМЕНТИ В СТЪКЛО
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СТЪКЛОТО 2016

Четвъртото издание на Международния фестивал на стъклото, който се провежда на всеки 
две години от 2010 насам, се състоя през октомври 2016 г. Домакин на събитията бяха няколко 
столични галерии, сред които и „Райко Алексиев“, където организаторите представиха колек-
тивната изложба „Стъкло“. В произведенията си те залагат на експеримента и провокацията, 
представяйки един нов поглед върху този материал. В нея участват: Анастасия Андреева, Борис 
Шпейзман, Бистра Лешевалие, Боби Кoруджиков, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Катя Гецова, Никола 
Енев, Панчо Куртев, Филип Гайдов.

Сама по себе си изложбата залага не на количество, а на качество. На пръв поглед със 
скромни размери в сравнение с предишни издания, тазгодишната изложба очертава определени 
тенденции, които не могат да бъдат отминати без коментар. 

На първо място трябва да се спомене фактът, че стъклото не е само територия, запазена за 
„тесните специалисти“ в тази област. В изложбата виждаме имена, които работят в други сфери 
на визуалните изкуства, чиято работа по един или друг начин се размива в границите на отдел-
ните класически направления. Такива са Емил Бачийски, Бистра Лешевалие, Зоя Лекова – автори, 
които още веднъж ни доказват, че в съвременното изкуство граници и деления няма. 

Вероятно точно поради това се забелязва и една друга тенденция, която наблюдаваме още от 
предходното издание на фестивала, а именно съчетанието на различни материали и допълващата 
функция на стъклото в произведението. Тази характерна черта притежават почти всички творби 
от изложбата: Емил Бачийски го съчетава със стомана, Панчо Куртев – с гипс, Катя Гецова и Зоя 
Лекова – с дърво, Анастасия Андреева и Борис Шпейзман – с рисунка и стомана, Бистра Лешева-
лие – с метал, отново Катя Гецова – с лед осветление. Този похват препраща произведенията в 
полето на инсталацията повече, отколкото в това на скулптурата или дизайна например. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Димитър Кулев – Натюрморт II, Награда за графика
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Не можем да подминем и обвързаността на произведенията с пространството на галерията 
– още една любопитна тенденция, която откриваме в тази изложба. Емил Бачийски например 
представя творбата си „Диоген“, реализирана от парчета огледала и стоманена конструкция, из-
цяло кореспондираща със стилистиката и изразителността на неговото творчество. Тя се ситуира 
сполучливо в пространството поради способността си да отразява заобикалящата я среда. Друго 
подобно произведение е инсталацията „Замръзнал път“ на Панчо Куртев, която заема централ-
ната част на залата. В нея стъклото се 
асоциира с ледени структури, а взаимо-
действието с пространството се изразя-
ва в отражението на оберлихта върху 
тях. По интересен начин е решила този 
проблем и Анастасия Андреева, която 
използва изложбената зала по тради-
ционен начин, експонирайки рисунка и 
скулптури, които обаче са сполучливо 
съчетани в една обща инсталация, която 
свързва вертикалното с хоризонталното 
изложбено пространство. 

Реализирането на подобни излож-
би има голямо значение за развитието 
и стимулирането на произведения от 
такъв специфичен материал, какъвто е 
стъклото. Тяхното преплитане с тради-
ционните похвати, както и с иновативни 
технологии, прави възможна реализа-
цията на изключително любопитни твор-
би. Обвързаността с пространството, 
включването на различни материали в 
арт инсталацията, както и многообраз-
ните възможности, които стъклото пре-
доставя за работа, дават възможност на 
твореца да освободи въображението 
си във всички посоки. От друга страна, 
съпътстващата програма, съставена от 
студентска изложба, лекция и демонстрация, дава възможност за създаването на една платфор-
ма за обмен на опит и знания, от която всяко изкуство има нужда. Така Международният фес-
тивал на стъклото с неговото четвърто издание се нарежда до очакваните и обичани събития, с 
които нашата художествена сцена може да се похвали. 

Румена Калчева 

„ОГЛЕДАЛО“. НАЦИОНАЛНИ ЕСЕННИ ИЗЛОЖБИ, ПЛОВДИВ 2016

За четвърта година Галина Лардева е куратор на Националните есенни изложби в Пловдив. 
След „Форсиране на избора“ (2013), „Отстранени системи“ (2014), „Ан пасан“ (2015) проектът „Ог-
ледало“ (2016) се превърна в арена, където се съвместяват и кореспондират различни медии – 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Емил Бачийски – Диоген
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живопис, скулптура, фотография, рисунка. Изложбите се превърнаха в диалог между, авторите 
и публиката в различните жанрове, интерпретиращи от физически, през социални до духовни 
измерения.

Огледалото е културен знак, 
съдържащ много тълкувания – от 
най-буквалното (като обект в бита) 
до най-абстрактното (като символ). 
Бихме могли да приемем, че светът 
е огледало – в него се пречупва и 
променя представата ни за собст-
вения образ. То има качество да го 
изважда от обичайната му среда, да 
го ситуира в едно условно простран-
ство, да му придаде други измерения 
– най-реалната илюзия. Огледалото 
като алегория на суетата, аналог на 
душата, съзнание и познание; като 
индикатор и сигнал за нравствен 
диалог. То се явява важен маркер, 
който поставя рамки, но и предоставя 
измерения без граници. Дихотомията 
реалност – иреалност е основната 
позиция при всички възможни пресе-
чни точки, където се срещат субектът 
и обектът, различните полюси на чо-
вешкото съзнание и въпросите, въз-
никнали от дълбоката необходимост 
от улавянето на вътрешния глас. 

Бихме могли да кажем, че „Ог-
ледало“ е символ на авторовото 
саморазкриване, без да присъства 
натрапчиво в образната система. То 
е като фиктивен автобиографичен 
колаж. 

В рамките на тазгодишния про-
ект кураторът е поканил съвременни 
автори, които са постоянни в своите 
творчески изяви и търсения, без да 
са били преекспонирани в страната и 
чужбина. Както споделя артистични-

ят директор Галина Лардева: „Винаги се опитвам да каня художници, които, когато ги видим след 
години в каталозите или срещнем имената им като участници, да дадат една цялостна картина на 
съвременното българско изкуство в момента в регистъра на изящното.“ 

Деветима автори, всеки с различен творчески почерк и обхват на изразни средства, но обеди-
нени от една обща тема идея – „Огледало“, представят своите творби в Балабанова къща, къща 
„Хиндлиян“ и къща „Мексиканско изкуство“ в Старинен Пловдив. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Милена Бочукова – Водно огледало

Яна Стойчева – Обект на наблюдение
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В колажите от приказни сюжети на Ясен Панов се вижда образ в образа, отражение в отра-
жението, еднакви и различни, акцентиращи върху илюзорността на битието и привидната същ-
ност на човека. Придържащ се до истината за натурата, Андрей Градечлиев отразява абстракт-
ни огледални проекции от пристанищните градове Антверпен, Хамбург и Олденбург в своите 
фотографики. В цикъла от живописни творби „Обект на наблюдение“ Яна Стойчева превръща 
сградата в убежище на интимния, психологически свят на човека, като търси неговия сблъсък 
със собствения му образ. По индиректен път, с акцент върху жеста, с фрагменти от човешката 
фигура, разпадаща се материя/плът, зрителят има възможност да открие своя портрет в твор-
бите на Милена Цочкова. 

Препратки към историята и непреходното откриваме в серията от черно-бели фотографии на 
водни лилии на Иван Кюранов. Като криво огледало хром-никеловите пластики на Евелина Пет-
кова отразяват и пречупват действителността, отправяйки въпроси за дуалистичната природа на 
нещата. Имагинерното поле и обобщеният образ в рисунките и инсталацията на Стела Василева 
ни отвежда към други иреални пространства. В диптихите си Деян Янев отразява актуални ас-
пекти от времето ни днес, използвайки двойки опозиции – материално-духовно, човек–бог и т.н. 
Към връщането като изначалната същност на сътворението, където светът се оказва „огледало 
срещу нас“, насочва вниманието ни Милена Бочукова със скулптурите си. Няма съмнение, че 
комуникативният континуум в проекта „Огледало“ е осъществен. И тази година поканените учас-
тници задават въпроси, търсят отговори и очакват диалогът с аудиторията да има продължение. 

Наташа Ноева

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Андрей Градечлиев – Фамила
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УЛОВЕНИ МИГОВЕ БЕЗВРЕМИЕ

Възможни вариации на безпредметното или пътешествие с четка в ръка в иреалния свят на 
несъзнаваното духовно, в нас, в изкуството, във вселената? Движение към края или връщане в 
началото? Какво е разстоянието? Колко дълго ще вървим? По-важно е какво ще открием по пътя, 
може би.

Със своята поредна самостоятелна изложба, открита наскоро в столичната галерия „Стубел“, 
художничката Катрин Томова ни доказва, че такова пътешествие си заслужава, а дистанцията 
има значение. За формите и за съдържанието, за авторката и за отделния зрител, за възприяти-
ето и за въздействието.

Какво ни казва заглавието „Дистанции“? Едно определение за неопределяемото, непостоян-
ното, субективното. Пътеката на абстрактния художник е понякога стръмна, понякога тясна, а 
нерядко отсъства. За Катрин Томова, която се занимава с живопис от детска възраст, на осем-
найсет е най-младият участник в Парижкия есенен салон, с над 20 самостоятелни изложби (у нас 
и в чужбина) зад гърба си, това сякаш е постоянно състояние.

Неведнъж споделяйки, че предпочита монументалните, голямоформатни артистични „упраж-
нения“, сега се впуска в изследването на преживявания преди възникването на конкретност, 
достигайки до реалности извън предметната реалност. Реалности, наситени със съдържание в 
големите картини в изложбата, докато в съседство на всяка стои нейният минималистичен екви-

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Катрин Томова – Дистанции
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валент. Един поглед от две дистанции, и обратно – две предложения към един реципиент. Само 
че в малката картина определена информация просто липсва. Трансформира ли се? И в какво? 
Или по-скоро отблизо не виждаме всичко.

Определено въпроси, на които всеки трябва да си отговори сам, в галерията, пред картините. 
И навярно отговорите на всеки ще са различни, персонални и детерминирани. Според това, с 
което всеки е тръгнал по пътя... 

Изкуството на Катрин Томова би могло да се превърне в пътеводител. Едва ли за всички, но 
поне за някои от нас.

Румяна Александрова

РОДОВА ПАМЕТ И НАСЛЕДСТВО (2 – 27 НОЕМВРИ 2016)

С тази изложба отбеляз-
ваме 100 години от рождение-
то на художника Васил Йон-
чев – изследовател и теоре-
тик, автор на книгите „Шриф- 
тът през вековете“ (наг- 
радата „Гутенберг“ на кмета 
на град Лайпциг), „Книгата 
през вековете“, „Древен и съв- 
ременен български шрифт“, 
„Азбуката от Плиска, kири-
лицата и глаголицата“, дъл-
гогодишен преподавател в 
Националната художествена 
академия.

Софийската градска ху-
дожествена галерия предста-
вя не само неговото творчес- 
ко дело, но и творчеството 
на родоначалника Димитър 
Йончев, както и на неговите 
потомци. Изложбата „Родова 
памет и наследство“ е опит 
да се обозре творчеството 
на един голям български род 
– художници, които се изявя-
ват в живописта, графиката, 
скулптурата, илюстрацията, 
рафичния дизайн, анимация-
та, изкуството на книгата, изкуството на шрифта, сценографията, киното.

Изложбата е визуално послание и доказателство за силата на търсещия творчески дух, от-
криващ нови културни пространства в България и Европа. Sanguis aqua densior est. През 1892 г. 

И З Л О Ж Б И ,  К Р И Т И К А

Васил Йончев – проект за корица, 1950-те г.
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в Пловдив се ражда художникът Димитър Василев Йончев. Днес свързваме името на Димитър 
Йончев с полагането на основите на изкуството на сценографията и костюма в Пловдив. Проек-
тите за пловдивския театър, част от които съхранени и до днес, утвърждават Димитър Йончев 
като едно от значимите имена в театралния живот в града през 20-те и 30-те години на XX век. 
Талант, харизматичен и бохем, баща на пет деца, на които предава страст към изкуството. Сред 
наследниците му е основоположникът на българската шрифтова школа – Васил Димитров Йончев 
– първородният син.

Изложбата „Родова памет и наследство“ разкрива историята на рода и негови членове, чиито 
пътища се пресичат с представители на фамилиите Еневи, Джидрови, Гогови, Вендт и Мюлер. 
Единяват се творчески енергии, с което се продължава, развива, обогатява и препредава от 
поколение на поколение наследения талант. Проектът представя четири генерации творци – два-
десет и пет автори: проекти на Димитър Йончев, непоказвани илюстрации за детски издания на 
Васил Йончев, живописни платна на Здравко, Димитър и Илия Йончеви, подготвени специално 
за експозицията, произведения на големия майстор на сценографията за кино, възпитаникa на 
Кирил Цонев и Иван Пенков – Константин Джидров–Джидрата. И още – графични разработки на 
семейство Мюлер, фотографии на Георг-Александър Вендт, пред чийто обектив застава немският 
дизайнер и фотограф – Карл Лагерфелд. И още…

Рамона Димова и Пламен Петров

ВЕРЕН, НАДЕЖДЕН И ЛЮБОВЕН

Ако си мислите, че ангелите нямат чувство за хумор или че никога не плачат, значи напразно сте 
си мислили, че познавате Стефан Десподов. Сега, когато той вече не е заземено същество като нас, а е 
летящо, ефирно създание – спокойно можем да се обърнем с цялата си нежност назад и да му кажем:  
 Деспо, твоят извънреден, крилат рисунък и парливата ти приказност те издадоха още приживе, 
че си специално спуснат помежду ни, за да повярваме, че има Бог, че има около него светли не-
бесни сили, които жадуват да бъдат чути… Жадуват някой вярно, надеждно и любовно да преведе 
на човечеството тяхното желание – колко важно за общата ни участ е да бъдем човеци между 
звероподобните хора. 

Ти бе прекрасен, но не и послушен преводач. Много бързо се сдоби със собствен език, матери-
ализира нова, собствена рисувателна азбука, пусна всички срички да палуват и да рисуват себе 
си, допусна думите да онемеят, а изрисуваните ти изречения – да звучат в непозната по тези земи 
стилистика…

От теб се искаше да си продължител на продължението, на постигнатото отпреди теб, 
но ти се самопреведе като небивало до днес начало. Трябваше да бъдеш пореден класи-
чески случай, а ти, с лекотата на гений, преодоля провинциалната ни гравитация и още при-
живе се прероди в новатор. Съзнателно или безсъзнателно, това вече няма значение,  
но има значение: 

Ти и смисълът на твоето озарение,
Ти и стремежът ти към спасение от всеобщото съглашателство, 
Ти и собствената ти походка сред армиите на маршируващите маси…
Твоите знаменити състояния, които ти възпроизведе сам, без обичайните поръчители и нео-

бичайните ценители, твоите потрети с лицеви особености на световни личности, които ти обнови и 
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обогати, те са твоята бъдна 
въздушна галерия, в която 
някой ден светещите човеци 
ще се въвеждат като в при-
казна книга. И твоята тиха и 
трагично-талантлива душа, 
знам, ще бъде учудена от 
това неочаквано внима-
ние, а не бива. Защото през 
портретите на световните 
поети и писатели бъдещите 
дихатели ще научават, че 
такива е имало преди тях, 
преди теб, преди Булгаков 
да изпусне дявола и той да 
напусне Москва… 

Ти си съоснова с Бога и 
личен театър, толкова раз-
познаваем, че и кьоравите 
признаха, че е зрим. В сати-
ричните си рисунки ти изва-
ди от черното чистата като 
сняг белота, дори светлина 
в тях извади очичките на 
мрачното. 

Мрачното, на което ти не 
позволи нито за миг да те 
превземе. Дори през нощи-
те, в които не знаеше къде 
да се денеш, нито денем – 
когато не помнеше къде си 
нощувал. 

Ангелите понякога пла-
чат, но тогава, вместо да ри-
даят за теб, те ти изпиваха 
халбите с наливна бира и ти 
смирено им поръчваше още. И още. И още. И още.

Не знам дали някой ти е казвал, но ти винаги си имал нещо сродно като лицева външност с 
Мик Джагър. Знам, ти бе от дете в рока, ти бе най-радостният камък в каменоломната на „Ролинг 
стоунс“, но ако те знаеха какъв невероятен български художник се е сражавал със социалисти-
ческа мелница за техните тави, те, братле, щяха заради теб да кацнат на аерогара София, за да 
се запознаят с явлението Деспо, а не да се забият направо към празничния Белград… Но аз съм 
убеден, че когато на „камъните“ им омръзне да младеят, когато съвременниците им се преселят 
при теб, те ще дойдат при теб и ще изпраскат поне едно яко парче специално за великия ти де-
мократичен Деспотизъм, за специалния плакатист и карикатурист от град Кюстендил, който след 
Майстора прослави родното си място из целия свестен свят… 
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Скъпи Стефчо, ти си между малцината мъже, на които много им лежи умалителното обръще-
ние, защото бе верен, надежден и любовен. Тази изложба, посветена на теб, изписана и изпла-
кана от твоите весели и великодушни общодушници, носи вестта, че блажени ще са не нищите, а 
само богатите духом, че блаженството на творческата част от нашия народен народ му предстои, 
че никой дух като теб не е забравен и няма да бъде забравен. 

Ти, разбира се, ще разгледаш внимателно цялата изложба*, поотделно всяка, всички посве-
тени на теб работи, ще ги провидиш с наетия под наем син небесен телескоп, но ако много ти се 
пие една жива бира, подай заявление за приземяване и седни невидим между нас. Ще направим 
място за крилата ти.

Приеми това последното като приятелска покана от всички нас, от обществото на вечните 
поети, музиканти, певци и артисти, както и от всички бивши вече гангстери и бедни филантропи. 
Душата ти, вярвам, е сигурно сияеща, сигурно е от най-светлинна материя, защото присъствието 
ти тук, долу, излъчваше златисто успокоение, а радостната ти усмивка разведряваше цялото 
безвремие.

Това е, светлий Стефчо, продължавай да рисуваш и не ни мисли, ние пак сме тук и тук е пак 
същото – комунистите управляват и направляват, имаме си обща майка на нацията, а вечната и 
свята българо-кремльовска дружба отново е като слънцето и въздуха за смешния ни и плачевен 
народ. 

Бъди търпелив, като нас, и не се връщай задълго. Ние скоро ще дойдем при теб. 
Твой, вечно твой Румботавър,
5 октомври
И Бъди, продължавай да Бъдеш между прозирните, между Преводачите на ангелския ни 

език! 

Румен Леонидов

* VIII международно триенале на сценичния плакат започна своята програма с изложбата 
Hommage à Despo на 17 октомври в Народния театър. С плакати, посветени на Стефан Десподов 
(1950 – 2015), авторите изразяват своя респект към неговия ярък талант.

ТРЕТО МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО БИЕНАЛЕ НА РИСУНКАТА

Дисциплината „Рисуване“ е от фундаментално значение за художественото образование и 
стои в основите на обучението по изобразително изкуство във всички висши учебни заведения 
като незаменима азбука на образа, чрез която студентите развиват своите пространствено-кон-
структивни възприятия, изобразителни умения и творческо мислене. В съвременния свят на ди-
гиталните технологии и новите медии индивидуалният учебно-образователен подход и свободата 
на избор относно темата, материалите, техниката нерядко инициират резултати отвъд границите 
на общоприетата студентска рисунка, или поне тази, с която сме свикнали.

С изложба в галерия „Академия“ (26.9 – 20.10 2016 г.) Третото международно студентско бие-
нале „Рисунка“ – София 2016, е посветено на 120-годишнината от създаването на Националната 
художествена академия. Основана през 1896 г., в нея се подготвят поколения специалисти в об-
ластта на изящните и приложните изкуства (художници, педагози, изкуствоведи) с водеща роля 
и съществен принос през годините. Наред с традиционните постижения, близки до класическите 
варианти на академичното рисуване, се забелязват и демонстрации на творческо осмисляне 
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на формата, стъпка към само-
стойната, артистична рисунка. 
Тази година съгласно регла-
мента на биеналето с експози-
ции, подбрани от самите учеб-
ни заведения, взеха участие 
Академия за изящни изкуства 
– Венеция, Италия; Направле-
ние „Рисуване“ към Факултет 
за изящни изкуства, Дър-
жавна художествена акаде- 
мия – Тбилиси, Грузия; Нацио-
нална художествена акаде-
мия – София, България; Тра-
кийски университет, Факултет 
за изящни изкуства – Одрин, 
Турция; Унгарски университет 
за изящни изкуства – Буда-
пеща, Унгария; Университет 
на Черна гора, Факултет за изящни изкуства – Подгорица, Черна гора. Независимо от различията 
по отношение на сюжета, пластическите характеристики и критериите, трябва да отбележим, че в 
представените колекции от студентски работи е налице адекватен отклик и разбиране за съвре-
менните тенденции в теорията и практическите аспекти на изкуството.

Прави впечатление многообразието от изобразителни техники, с които бъдещите млади ав-
тори боравят, насочвани от своите преподаватели към индивидуално изследване, за да открият 
„своята собствена рисунка“, по думите на доц. Лука Бендини от Академията за изящни изкуства 
във Венеция. И наистина, пред нас беше творчество, родено от младостта, в черно-бяло и в цвят, 
сполучливи съчетания на графични материали (графити, туш, креда, сангин) с цветни моливи, пас-
тели, акварелни, темперни, акрилни бои, включително и рисунки с химикалка и колажни техники 
с варак, цветни хартии, печатни изрезки.

Изключително затруднено по време на оценяването, този път международното жури реши 
да връчи пет равностойни първи награди, четири поощрения, както и наградата на Съюза на 
българските художници, партньор на събитието. Излезе каталог, издание на Националната худо-
жествена академия, с включени всички студентски рисунки, взели участие в изложбата. И спомен, 
и летопис. А защо не и предизвикателство? Към новите студенти, за следващото биенале.

Румяна Александрова

Ирене Маринело, Италия – Без заглавие
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ИЗЛОЖБА НА ВЕСА ВАСИЛЕВА 

Талантливостта на художничката Веса Василева не се придружава още с очакваното разгръ-
щане на творчески сили и продукция, което да даде основание да се говори за нея като за един 
от най-значимите участници в развитието на съвременната живопис. В изложбата си, уредена 
през октомври-ноември 1970 г. в салона на бул. „Руски“ 6, В. Василева поставя на дневен ред 
някои нови за нашата живопис проблеми, които извикват внимание. Художничката очевидно е 
проникната от едно по-съвременно усвояване на действителността. Тя следва опита на изкуство-
то да внушава по естетически път възприятие за действителността, вместо да възпроизвежда 
документално. Тя си служи обаче с „поантилистична“ фактура не за да изгражда фигурални 
елементи или да действа физически пластично, а в съвременен „знаков“ или „сигнален“ смисъл. 
Тенденции за такова „знаково-шифърно“ изобразяване се явиха в най-сполучена от нея форма, 
пейзажа „Ниви“ на ОХИ — 69. Картината представлява развит до хоризонта житен терен. Житната 
маса е дадена като равномерен каданс от характерни жълто-бели елементи, който като цяло 
ни внушава много по-осезателно едно естетическо усещане не само като растителна маса, но и 
като ритмична структура, безбрежната ѝ количественост, като продукт на природата и човешкия 
труд. Тази „интегрирана“ нива, респективно картина, е идейно построена и идейно емоционално 
въздействуваща творба, докато една натуралистично изписана нива би била само куриозна, без 
да включва творчески поглед върху явлението. Нейна лична заслуга е стигането интуитивно до 
система на сигнално възприемане и изказване, което е еволюирала форма на логичното мислене. 
Формално-пластически нейният изобразителен метод може да се нарече свеждане на природната 
и живописната материя до „живописен растер“.

В. Василева обаче не си служи сухо и механично с този похват. Тя прилага само принципа и 
тенденции на сигнализация в една свободна форма, която запазва лиризма и епоса на пейзаж-
ната живопис. В самостоятелната ѝ изложба сполучлива картина от този тип е предимно по-го-
лямата „Лято“ с аналогичен житен терен, възхождащ до хоризонта. Други две по-малки картини 
от същия тип – „Ниви“ и „Жита“, губят от структурната си сила в желанието да се разнообрази 
композицията с разноцветни хоризонти и заприличват на сглобени колажи от цветни материи. 
Частично сполучена е картината „Море с лодки“, показана на изложбата на жените художнички. 
В нея синята растерова структура на водата се нарушава от излишно и банално изписаните 
лодки. Веса Василева е имала интересната идея да разпростре този маниер и в темата „Кукери“. 
Тук акцентът е паднал не върху фигуралния образ на маската, който е само загатнат странично, 
а върху атмосферата от неговия „ореол“, който става самостойно живописно усещане. В това 
решение художничката е постигнала нови богати и разнообразни приложения на своя маниер, 
които заживяват като психологично концентрирани колоритни хармонии. Не е намерена обаче 
още убедителната връзка между тях и схематичните изображения на маските. Нейните натюр-
морти не са документално познавателни, те вникват не толкова в простотата и делничността на 
вещите, но в простотата на възприятията. Те също са „сигнални“ – от чисто живописно-пластичен 
порядък. Зад едноплановата проекция на домашните елементарни вещи, зад опростените им до 
детска първичност на възприемането форми, зад изчистено сглобените колоритни хармонии стои 
интимна и вглъбена житейска философия, просто, но проникновено светоусещане.

Кирил Кръстев, сп. „Изкуство“, 1971, № 1

R E :  И З К У С Т В О
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ЗА ВЕСА ВАСИЛЕВА ДНЕС 

В галерия „Арте“ (18 – 30.10.2016 г.) по случай 90-годишнината от рождението на Веса Васи-
лева е представено „най-доброто“, както споделя художничката при подготовката на изложбата, 
която тя не успява да дочака. Завършила специалност „Живопис“ в Художествената академия 
през 1950 г. в класа на проф. Илия 
Петров, Веса Василева дълги го-
дини твори и в областта на изящ-
ната и приложната графика, худо-
жественото оформление на книга-
та, буквописа и пощенските марки. 

Експозицията представя раз-
лични етапи от творческия ѝ път, 
обхващащ последните няколко 
десетилетия на XX и началото на 
ХХІ век. Свободният артистичен 
дух, инстинктът за творчество, 
които Веса Василева отстоява и 
съхранява, се оказват по-силни от 
нормативната естетика и критика-
та през отминалите десетилетия и 
я превръщат в значима фигура в 
българското изкуство.

Светът в картините ѝ е една 
вселена – загадъчна и неподра-
жаема. Сложният психологизъм на 
изображението, композицията, де-
ликатният колорит, специфичната 
техника на смесване и полагане на 
боите, грубостта на повърхността 
на платното, виртуозността на чет-
ката и динамиката на движението, 
с които си служи Веса Василева, 
стават отличителен белег за жи-
вописта ѝ. 

Веса Василева е обективен разказвач. Тя рисува така, както възприема образите като жи-
вописец естет. С една особена мека светлина и зрими живописни пулсации свободно пресъздава 
натурата, напускайки реалната представа за нещата. Монументално завладяващи, пейзажите ѝ са 
като мечтание, поглед към недостижимото. Предметите в натюрмортите ѝ са загатнати, формата 
има своите очертания не като линия, а чрез цветовите съотношения. Емблематичните ѝ мистери-
озни кукерски маски са лишени от етнографска детайлност.

Далече от ефимерните привидности, Веса Василева винаги е близо до себе си, до собствената 
си същност и свят – нежен, лиричен, интимен, дързък, откровен.

Наташа Ноева
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ВАСИЛ ЙОНЧЕВ – 
ИЛЮСТРАТОРЪТ, ХУДОЖНИКЪТ И ТЕОРЕТИКЪТ НА КНИГАТА, ПРОФЕСОРЪТ 

Първите илюстрации и оформления на художника като съвсем млад се появяват в зората 
на книгоиздаването на социалистическа България, когато издателите бързат да задоволят тези, 
които гледат напред и са били пренебрегвани толкова дълго време – децата. Повикът на времето 
е последван и от специализиралия и завършил живопис при проф. Борис Митов (още през 1940 г.)  
Васил Йончев. С ясна представа за изискванията на издателите и на малките читатели, той на-
мира бързо своето място в детската книга, чиито нови принципи тогава се формират и прилагат 
незабавно в практиката. Тези принципи са здрави и точно съобразени с тогавашното положение 
и с грандиозните планове и мечти, отправени към бъдещето. Яснотата на образите, последовател-
ността в илюстрациите, тяхното познавателно и възпитателно значение са на преден план. Води 
се борба против неграмотността. Образованието трябва да обхване всички деца, детската книга 
да стане широко достъпна като най-важен фактор за просветното и за културното развитие. 
Няма място за оскъпени издания, за излишен естетизъм и за комерсиални, подмамващи окото с 
лъскавината или със сензацията образи. И през втората половина на 40-те, през 50-те, а и дори 
през 60-те години Васил Йончев създава множество образи – корици и илюстрации, цялостни 
офомления на книги за деца и юноши в сътрудничество с различни издателства – към творби на 
Калина Малина и Дора Габе, Леда Милева и Иван Милчев, ако става дума за по-младите автори на 
стихове за деца, към книги на Георги Райчев, Марко Марчевски, Камен Калчев и Ангел Каралий-
чев, ако се обърнем към големите ни прозаици в детската литература. А младежите получават 
илюстрирания от него, много четен навремето роман за Чингиз хан от Ян.

Аналитичното осмисляне на придобития опит в богатата и разностранна практика закономер-
но отвежда художника едновременно в две посоки – към преподавателската работа като доцент 
и от началото на 70-те години като професор в Художествената академия, като съчетава тази си 
дейност с отговорната работа на художествен редактор, на която посвещава много години и чрез 
която е полезен за творческото израстване на своите сътрудници – това са десетки илюстратори 
и оформители поне от две поколения. Това има важно значение особено през 60-те години за 
налагането на нови и перспективни принципи в развитието на изкуството на книгата у нас.

Другата насока е научната. Тя естествено е свързана с педагогическата работа в академията 
и с авторството на редица студии, статии, монографии за художници, с редица изследвания. Не-
говата книга „Шрифтът през вековете“ има няколко издания – тя е едновременно широк обзор и 
неотменен наръчник за всеки практикуващ художник, книга, единствена по рода си и по своята 
полезност у нас, при това с пионерско значение за по-нататъшното развитие на културата на 
шрифта – и със своята широка обхватност, и с поставянето на редица проблеми дори когато тях-
ното решаване е оставено за другите.

„Книгата през вековете“, излязла точно преди десет години (издателство „Български худож-
ник“, София, 1976 г.), е монументално авторско и издателско начинание, което бележи поред-
ния етап в развитието на нашето изкуство на книгата и неговото осмисляне чрез най-дълбоко 
схващаните исторически категории. А по необходимост и с желанието да допринесе максимална 
полза на читателите авторът прави в текста нужните съпоставки между развитието на нашето 
и на световното книжовно дело и изкуство на книгата на различните етапи, спира се и на чисто 
практически въпроси, решавани от посветилите се на това изкуство творци.

Васил Йончев успешно съчетаваше авторската си дейност като художник, работещ в няколко 
направления, с научните си изследвания. В педагогическата си дейност не отделяше практиката 
от теорията и всичко това заедно осмисляше с оглед на обществените потребности и развитието 
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на нашето изкуство на книгата. Неговите възпитаници излизаха от Академията като художници 
професионалисти, готови веднага или още от студентските години да се включат в работата на 
издателствата и на редакциите и да предадат богатия си опит на най-младите. Подготовката на 
кадрите за изкуството на книгата той разглеждаше като непрекъснат процес от позиция, коя-
то съчетаваше висока култура, съвършен професионализъм и гражданска отговорност. А това 
означаваше преди всичко висока взискателност първо към себе си, а след това и към другите.

В по-късната си авторска дейност, освен оформянето на такава ценна книга като „Сонетите“ 
на Микеланджело и редица илюстрации и корици, цялостни оформления, отличени с много наши 
и международни награди, Васил Йончев – понякога сам, друг път в колектив с Олга Йончева – 
създаваше шрифтове, полезни сами по себе си и като пример за следване от другите. В края на 
живота си той разкри и модулния механизъм, по който е съставена светинята на нашата писме-
ност – в шрифтовите табла „Обла глаголица“, показани и наградени на Националната изложба на 
илюстрацията и изкуството на българската книга през 1984 г. Това беше рационално обяснение 
на свещения характер на отделните графични елементи на първите славянски букви, разкрит с 
въображение, исторически план и дизайнерска аналитичност.

Васил Йончев принадлежи към поколението, продължило непосредствено пионерското дело 
на първомайсторите на българската илюстрация и изкуството на книгата Борис Ангелушев, Алек-
сандър Жендов, Георги Атанасов, Илия Бешков – първи видели и прозрели възможностите и 
пътищата за развитие в новите условия на социалистическа България. Следващите крачки из-
искваха повишаване на специализацията. И както Стефан Кънчев стана родоначалник на новата 
школа в областта на пощенската марка, запазения знак и телевизионната графика и др., а Алек-
сандър Поплилов възпита десетки наши плакатисти и майстори на приложната графика, така 
Васил Йончев има най-големи практически и теоретически заслуги в областта на изкуството на 
книгата и нейната история със специално поставяне на акцента върху изкуството на шрифта – с 
високи изисквания за добри основни познания, включително и исторически, с възможно най-голя-
мо въображение, контролирано точно от чувството за пригодност и за отговорност пред цялата 
съвременна българска култура.

Делото на Васил Йончев се вля във възходящото развитие на българската книжовност, нала-
гайки за пореден път възгледа, че така полезните, научно съставени и подредени знаци израст-
ват в символ на историята и на културата – национална и общочовешка.

Димитър Г. Димитров, сп. „Изкуство“, 1987, № 2,

НАСЛЕДСТВОТО НА ВАСИЛ ЙОНЧЕВ

Поводът, по който публикуваме статията на Димитър Димитров от списание „Изкуство“, е 
100-годишнината от рождението на проф. Васил Йончев. Роден на 22 ноември 1916 г. в Арбанаси 
и живял до 10 май 1985 г., той е един от българите с изключително голям принос към родната 
култура. За щастие този принос далеч не е забравен. През 2016 г. на него бяха посветени лекции 
и презентации относно културното наследство, оставено от него, и бъдещето на българската ки-
рилица в галерия „Академия“, групова изложба в галерията на СБХ, показваща ни три поколения 
художници на шрифта, успоредно провеждащата се изложба в СГХГ под надслов „Родова памет 
и наследство“, както и публикуваната по-горе статия.

Но паметта му се пази не само от официални събития, напротив – дори кратък разговор с нас- 
тоящите студенти в специалност „Книга и печат“ в НХА разкрива, че неговите трудове са сякаш 
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все още живи и между 
нас. Книги, на които е ху-
дожествен оформител и 
илюстратор, като „Чингиз 
хан“, „Златната ябълка“, 
„Ад“ и „Фауст“, все още са 
образци за добре офор-
мена книга.

От друга страна, те-
оретическите му трудове 
(„Шрифтът през веко-
вете“, „Книгата през ве-
ковете“ и много статии), 
посветени на шрифта и 
азбуки като кирилицата, 
глаголицата, писмеността 
от Плиска, които за пръв 
път описват дълбокия 
им философски характер, 
модулния принцип на из-
граждане и художестве-

ната им стойност, все още предизвикват дискусии по темата. Точно такива дискусии се появиха и 
по време на лекциите в галерия „Академия“, засягащи най-вече въпросите относно българската 
форма на кирилицата. Обсъждаше се нейната значително по-тясна връзка с глаголицата, от което 
следват не само практически ползи като подобрена четимост поради разнообразието от графич-
ни знаци и чисто естетически качества, но и нейната сакралност и символика.

Не на последно място, проф. Васил Йончев е споменаван и като повод за национална гордост. 
С изключително високите си постижения той заслужено печели множество престижни награди в 
областта на книгата и печата и е признат както на изток, така и на запад от България. Измежду 
чуждестранните му отличия са първа награда на изложбата на книгата в Москва през 1967 г., 
златен медал на международната изложба на изкуството на книгата в Лайпциг през 1968 г., а 
в България е награден с ордените „Кирил и Методий“ втора степен, златен “Народен орден на 
труда“ и „Народна република България“ трета степен и множество отличия от СБХ.

Въпреки всички тези исторически постижения смятам, че трябва да гледаме към бъдещето на 
българската книга. Ще си позволя да цитирам акад. Светлин Русев от текст, написан едва месеци 
след смъртта на проф. Васил Йончев:

„С него си отиде една епоха в българското книгоиздаване. Наследството е огромно. Приносът 
изключителен. Задължението на живите – да го съхраняват и развиват.“

Павел Лефтеров

Васил Йончев – Проект за корица, 1958 г.
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HER
Даниил Хармс

Д И Х (Ю)  е роден на 17 (30) декември 1905 г. в 
Петербург. Учи в Петершуле и Ленинградския електротехникум. От 1925 г. 
се свързва с езотеричното обединение на поети, писатели и философи „Чи-
нари“, а през 1928 г. става един от основателите на авангардната поетична 
и художествена група ОБЕРИУ (Обединение за реално изкуство). През 1930 г. 
творчеството на групата е заклеймено като „поезия на класовия враг“. В 
края на 1931 г. е арестуван по „Дело за детския отдел на Госиздат“ и е изселен 
в Курск. Връща се в Ленинград през октомври 1932 г. Издава няколко книги за 
деца. На 23 август 1941 г. е арестуван отново за „пораженчески изказвания“. 
Умира на 2 февруари 1942 г. в психиатричното отделение на болницата на 
ленинградския затвор „Крести“. Името му е зачеркнато от съветската ли-
тература. Ръкописите на Хармс се съхраняват в куфар от неговия приятел 
Яков Друскин – забележителен литератор, философ и изкуствовед. Той не 
се разделя с тях 20 години, без да ги докосне, надявайки се авторът им да 
се върне. Едва след като е изгубена всяка надежда, той ги отваря. Въпреки 
посмъртната реабилитация на Хармс през 1956 г., неговите произведения 
не се издават в СССР официално до 1962 г.  • • • • • • • • fakelexpress.com • • • • • • • •

В някои текстове трите глвни теми н творчеството м – животът кто чдо, 

оголвне н лицемерно крити стрни н живот и темт з недорзвития човек – 

с дотм преплетени, че грниците межд жнровете изчезвт. З отделни творби 

е трдно д се кже дли с стихотворения или проз, втобиогрфичн бележк или 

философски рзмисъл, рзкз, нов форм, стилизция или „приглшвне“ н стр

форм. По същия незбележим нчин смехът при него преминв в плч, смешното – в 

стршно, приемното от хорт з високо – в ниско, покзвйки колко относителни 

с човешките мерки и етлони з високото и ниското, з доброто и злото.

Я Д
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В една особено гладна година мечките от 
подножието на Етна нападат града на Ве-
ликия херцог. След много премеждия и ве-
лики битки успяват да победят и дори да 
спасят изчезналия син на своя крал. 
 Какво обаче се случва след щастливия край?
 Прочутият писател Дино Будзати над-
никва в редиците на победителите и виж-
да, че врагът не винаги е от отсрещната 
страна...

Великолепен превод на Нева Мичева, веща в 
думите като медведа Теофил, оформление на 
Кирил Златков (сръчен като медун Франджи-
пане), а стихотворенията звучат на българ-
ски благодарение на Виктор Самуилов, умел 
в магиите като професор де Амброзис.

С рисунки на самия Дино Будзати.

Чутовното нашествие 
на мечките в Сицилия
La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia 
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Съвременната типография много прилича на типографията от края на 19-и и началото на 20-и 
век. Едри, шумни и тромави букви изпълват докрай форматите на комуникационните материали. 
Битката за вниманието на потребителя се води на всички фронтове – екран, хартия и всичко 
друго, на което могат да се появят букви и цифри. Разликата с предишните епохи е тази, че днес 
съществуват невероятно количество шрифтове, съобразени с поведението на светлината, 
мастилата или ножовете. Стиловете обхващат цялата история на писменото общуване, преди 
и след появата на печатния текст, но огромната част от шрифтовете имат форми на букви-
те, търсещи най-прекия път към популярното разбиране за силно присъствие. Изглежда, че който 
може да крещи най-силно, ще бъде чут най-добре. Днес всеки произвежда типография ежедневно, 
но повечето хора не се замислят за качествата й. Тъжното е, че в това число попадат голяма-
та част от издателите и дизайнерите, дори и добре образованите. Основните смисли на ти-
пографията – визуалната и историческата  уместност – са заменени с лекота от бруталните 
аргументи на функционалността и наличността. Към това трябва да добавим и популярния, но 
мъгляв и абстрактен аргумент, наречен „четивност“. И все пак днес средствата за постигане на 
качествена типография са много по-достъпни, отколкото през всички векове преди нас. Днес е и 
все по-ясно, че количеството на високите постижения в типографията е право пропорционално 
на качеството на специализираното образование в обществото. 

Contemporary typography looks pretty much like the typography of the late 19th and early 20th century. 
Big, noisy and cumbersome letters occupy every communication format available. The battle for consumer 
attention is fought on all possible fronts – on screen, paper, and anything that can be adorned by letters & 
numerals. What’s new, however, is that today we can find numerous typefaces designed in accordance with 
the specific behaviour of screens, inks or knives. We use styles referring to all centuries before and after the 
invention of the printed text. And still, the majority of typefaces we use seem to seek a shortcut to the popular 
idea of a strong appearance. We seem to believe that only the loudest designs can be heard. Today, everyone 
produces typography on a daily basis but hardly anyone cares about its quality. This is unfortunately true even 
of some of the best-educated publishers and designers. The principal meanings of typography, its visual 
and historical relevance, are easily overtaken by the brutal arguments of functionality and availability. We 
can add the hazy and broadly misunderstood term “readability”. And yet today it’s easier and cheaper than 
ever to produce good typography. And it’s clearer than ever that the quantity of good typography examples 
around us is closely related to the quality of specialised education in our society.

Kometa Grotesk            Kometa Rounded         Kometa Egyptienne       Kometa  Copperplate        

↓ Kometa Grotesk Regular 16/22pt 

Kometa Grotesk Unicase Regular 61 pt 

гладни жени

СА НЕВИННИ.

Мъжете също.

В С И Ч К И

Buzzati Regular BookBarkentina Nova Regular

ав

Caravella

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ 
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
       &1234567890          
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefgдhijklmnopqrstuvwxyz 
       &1234567890  st        

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ 
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
       &1234567890
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ 
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefgдhijklmnopqrstuvwxyz
&1234567890

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
        &1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТтуФХцЧ
ШЩШщЪЬЮЯABCDEFGgHIjJKLlM
NOPQRSTtUuVWXYZ 
&1234567890

C GFC    B- . Although clearly inspired by the 
magni cent Milanese script master Giovanni Francesco Cresci, it is certainly not a revival, 
as the overall impression le  by the characters is recognizably di erent. Caravella is so er 
and milder. Its wide serifs, round transitions and elegant connections convey elegance and 
exuberance while keeping the words completely legible. The font is equipped with extensive 
sets of ligatures and alternates. It includes a set of Bulgarian Cyrillic characters.
 Caravella GFC's uppercase is a nice alternative of Trajan column inscription-based typefac-
es. Cresci used to study Roman inscriptions and based his uppercase letters on his careful 
observations of their qualities. Caravella, on the other hand, aspires to invoke the splendor 
of Renaissance calligraphy rather than the mysterious perfection of Roman inscriptions. 
 C B     of Renaissance-style scripts 
on a new level. The characters have similar skeleton as Caravella GFC, but the contrast is 
lower to meet the demands of continuous reading in any condition and di erent media. 
 C S    -  carrying the spirit and proportions 
of Renaissance letters. It is the perfect companion to serif Caravella typefaces, created to 
enhance a wide variety of stylish contemporary typography projects.

 

аАаАаАаАаАаА

&

C a r a v e l l a  B o o k

C a r a v e l l a  S a n s

C a r a v e l l a  G F C  |  C a r a v e l l a  U n i c a s e

Kирил
Златков
Роден през 1969г. в гр. Варна. Завършва НХА през 1996г., специалност 
„Графика“. Работил е в областта на рекламата като художествен 
директор и творчески директор за няколко международни и бъл-
гарски рекламни агенции. Има национални и международни награди 
в областта на плаката, графичния дизайн, рекламата, илюстраци-
ята и оформлението на книгата. Занимава се активно с шрифтов 
дизайн. Консултант на международни шрифтови издателства по 
въпросите на българската кирилица. Куратор на изложбата „Нова 
българска типография“, в рамките на One Design Week 2013. Част 
от творческия екип на фестивала Фотофабрика. Преподавател 
по типография във Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър“. Един от вдъхновителите и авторите на манифеста на 
инициативата „За българска кирилица“.

За контакт: 

kzlatkov@abv.bg

Основният ми интерес е насочен към 

наборните шрифтове. Това са шриф-

тове, проектирани с мисъл за достойна 

изява на дълги текстове, но и с внима-

ние към детайла, който би стоял добре 

и в голям размер – в заглавия, логотипи, 

екранна графика, опаковки, плакати и 

всякакви други дизайнерски продукти. 

R E :  И З К У С Т В О
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В началото на октомври в Галерия-книжар-
ница „София прес“ Магдалена Йотова предста-
ви изложбата си „Усещане“. „Тази експозиция е 
усещане за красотата на българската природа, 
усещане за едно отминало детство, усещане за 
колорит и състояние. Една поетична хармония 
от чувства, форма и цвят, изразени с техниката 
на акварела.“

От 4 до 12 октомври ХГ „Петко Чурчулиев“ 
– Димитровград бе за втори път домакин на 
симпозиума по скулптура „Неща премълчава-
ни, неказани думи“ с участието на студенти от 
специалността „Метал“ на НХА с преподавател 
доц. Е. Бачийски. Пластиките от скрап, вдъхно-
вени от стиховете на Пеньо Пенев и историята 
на града, са експонирани в парк „Марица“ на-
ред с творбите от първия симпозиум.

„Игра на абсурд“ (карикатура, илюстрация, 
сатирична рисунка) е нарекла самостоятелна-
та си изложба Майя Чолакова (6.10 – 10.12). 
Художничката е четиринайсетият носител на 
Специалната награда на музей „Дом на хумора 
и сатирата“ в Габрово, която се връчва на еже-
годната Национална изложба на карикатурата 
в София от 2003 г. насам. Част от наградата е 
покана за самостоятелна изложба в Есенния 
салон на музея. Настоящата изложба включва 

46 творби от последните години. По трудния 
път на смеха Майя Чолакова тръгва от метафо-
рата, стилизацията и ярката цветност, продъл-
жава с алегорията и символиката, за да нав- 
лезе смело в сатирата. Творбите ѝ доказват, че 
тя не престава да търси красотата в заобика-
лящия ни свят, макар и зад кривата гримаса 
на абсурда. 

На 5 октомври в зала „Байер“ в Стара За-
гора бе открита изложба Есенен салон 2016. 
Участваха 56 автори със 120 творби. В при-
съствието на представители на градската 
управа и почитатели на изкуството награди 
получиха Ангел Карагьозов, Диана Петро-
ва, Жеко Христов, Зорница Иванова, Наско 
Настев. 

„Небивалици“ – живопис и скулптура, в Арт 
Галерия Le Papillon събра (6.10 – 2.11) Мари-
ела Димитрова – Мара, Боян Говедарски – 
Бобо и Миряна Генчева. 

Тримата споделят в изложбата отношение-
то си към изкуството като към забавление, 
като игра за малки и непораснали, запазили 
детското светоусещане възрастни.

Магдалена Йотова – из изложбата

Майя Чолакова – плакат за изложбата
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Художникът Сашо Казанджиев – предсе-
дател на Дружеството на художниците в Ям-
бол, отбеляза 60-годишнината си с представи-
телна изложба живопис в ХГ „Жорж Папазов“. 
Възпитаник на проф. Александър Терзиев, 
специалност „Живопис“, във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, художникът има в биографията си 
множество участия в регионални и национални 
изложби и представяния в Австрия, Германия, 
Холандия, Италия и дори в Нова Зеландия. От 
1997 до 2001 г. работи и живее в Прага, където 
е собственик и мениджър на галерия Quo vadis. 

На 1 ноември в Градската художествена га-
лерия – Пловдив, съвместна изложба откриха 
Васил Маргаритов и Димитър Воденичаров. 
Двамата автори не за първи път се предста-
вят заедно и настоящата им изява интригува 
с откриването на нови пресечни точки в твор-
ческото развитие на всеки от тях. Димитър Во-
деничаров показва акварели, предпочитана от 
него техника, наред с рисунката, извън основ-
ното му професионално посвещаване на сце-
нографията. Васил Маргаритов остава верен на 
работата с метал, като представя пластики от 
стомана и месинг от последните години. 

Изложба на един от създателите на изкус- 
твото на съвременната българска керамика – 

Георги Бакърджиев, откри галерия „Нюанс“ на 
18 октомври. В експозицията, макар и камерна, 
са селектирани творби от всички творчески 
периоди, стилови и жанрови направления на 
автора. Стилизирани животински фигури, ка-
менини, кани, крондири, купи, рисувани чинии, 
които творчески прехвърлят мостовете между 
старото и модерното, между националните ни 
традиции и европейските. Акцент в изложба-
та са и серия слабо познати на българската 
публика акварелни пейзажи и композиции от 
Созопол, Париж и София. 

На актуалната не само у нас тема „Пре-
зидент“ секция „Карикатура“ към СБХ орга-
низира изложба в Центъра за култура и де-
бат „Червената къща“ в София (20.10 – 10.11). 
Участват 21 автори с 80 карикатури. 

Осмото международно триенале на сце-
ничния плакат започна своята програма с 
премиерата на проекта Hommage à Despo на 
17 октомври в Народния театър „Иван Вазов”. 
Анна Симеонова, Божидар Йонов, Георги Янков, 
Дамян Дамянов, Десислава Десева, Димитър 
Трайчев, Калина Сертева, Киро Мавров, Люба 

Мара – Седнало е Джоре дос

Милко Диков – SOS
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Томова, Любомир Михайлов, Мая Стайкова, 
Наско Атанасов, Ненко Атанасов, Николай Мла-
денов, Николай Пекарев, Петър Станимиров, 
Петър Чучулигов, Симеон Кръстев, Страхил 
Димитров, Христо Алексиев, Чавдар Николов 
са авторите, които по покана на триеналето и 
специално за осмото му издание са създали 
плакати, посветени на Стефан Десподов (1950 
– 2015), изразявайки своя респект към неговия 
ярък талант.

Самостоятелна изложба живопис на Слав 
Недев представи галерия „Артур“ от 6 до 28 
октомври. Названието „Отпечатъци“ смислово 
буди асоциации за съхранени възприятия, за 
усещания, оставили следи, за съзнателното и 
интуитивно отсяване на вложена енергия – 
емоционална и творческа. Това название има 
и своята конкретика. Представените творби са 
водни отпечатъци – серия от картини – гваш 
и темпера, върху качествена ръчна хартия. За 
създаването на картините Слав Недев споде-
ля: „Целта ми беше да експериментирам и да 
направя сравнително прости, почти геомет-

рични композиции, които да бъдат оживени в 
цвят и различни текстури... Нужни бяха бързи 
решения и импровизации.“ Резултатът е една 
балансирана експозиция, в която работите са 
в хармонично и единно цяло в галерийното 
пространство.

От 17 до 28 октомври в Галерия-книжар-
ница „София прес“ Стоил Мирчев представи 
25 живописни платна, специално рисувани за 
пространството на галерията. Идеята възниква 
след участието на автора във възстановка на 
неолитно селище край Варна. Резултат от вдъх- 
новенията може да се видят в цикъла „Скални 
рисунки“, „Икар“ и „Артефакти“.

Х Р О Н И К А

Петър Станимиров – Despo'∞ 

Слав Недев – Наопаки III

Стоил Мирчев – из изложбата
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Фондация „Арт център-Илинденци“ подно-
вява своята традиция да показва и в столицата 
фрагменти от творческите събития, случвали 
се през годината на територията на арт цен-
търа; този път съвместно с галерия „Сезони“ 
(1 – 16.11). Ще бъдат представени „От карие-
рите до скулптурния парк“ през погледа на ху-
дожниците Дарина Златарева и Иво Бистрич-
ки, „Рисунки от работилницата на Иван“ на 
Николай Кехайов – Коле, едно от откритията 
на арт центъра, снимки и анимиран филм за 
един от най-новите етапи на авторския проект 
на скулптора Иван Русев „Мраморният град на 
изкуствата“.

На 7 октомври в ХГ „Вл. Димитров – Майсто-
ра“ в Кюстендил се откри годишната изложба 
на секция „Реставрация“ и двудневният Нацио-
нален форум „Реставрация“, съвместна иници-
атива с партньорската организация Асоциация 
на реставраторите в България. В рамките на 
форума се проведоха работни срещи; участни-
ците посетиха исторически обекти в града и 
околностите. 

В памет на Явор Цанев, един от емблема-
тичните варненски художници, в „Галерия 8“ се 
откри изложба (21.10 – 17.11) с 30 рисунки, гва-
шове, офорти, литографии, една постановка и 
един обект. Представени са произведения вър-
ху хартия, като се акцентира върху ранното му 
творчество (от 1982 до 90-те години на ХХ в., 

предкомпютърната ера), но включва и по-къс-
ни творби, близки по стил и тематика. 

Арт галерия „Форум“ в София (20.10 – 14.11) 
представя живопис и скулптура на Петринел 
Гочев. 

Петринел Гочев – из изложбата

Иван Русев – из изложбата

Явор Цанев – из изложбата
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Целта на проекта ArtNet на катедра „Ви-
зуални изкуства“ на Софийския университет е 
да свърже художници преподаватели, както и 
художници и изкуствоведи от различни дър-
жави, висши училища по изкуство, културни 
организации. По проекта, чийто автор е проф. 
д-р Лаура Димитрова, вече бяха организирани 
изложби и семинари в България и в чужбина 
с участието на преподавателите и докторан-
тите от катедрата и представители на Сърбия 
и Полша. Една от тези изложби бе показана в 
Галерия-книжарница „София прес“ в началото 
на октомври.

На 19 октомври Кирил Мескин откри ре-
троспективна изложба „Послание“ в препъл-
нената зала на Арт Център Плевен – рисунки, 
скулптури и фотографии на свои творби от 
студентските си години до днес. Ето и откъс от 
словото послание на известния скулптор:  

„Голямата провокация в моето творчество 
е все по-голямото обсебване на човека от тех- 
нокрация, материализъм, компютъризация, от 
все по-слабите сигнали на човешката същност 
– духовната, и тяхното изгубване в грубата 
действителност. Крещяща е потребността в 
борбата за очовечаване отново на човека. За 
обръщането му към светлата страна на своята 
природа, за реставриране в човешката душа 
на чувствата – състрадание, щедрост, красота, 
любов.“

Николай Бузов представи изложба от око-
ло 20 платна, рисувани специално за галерия 
„Арт 36“ (11 – 25.10). „Винаги съм имал отноше-
ние към геометричната форма, която е извеч-
на. Геометрията е част от вселенския мащаб. 
Съизмерването на човека с тези форми ми е 
интересно“, казва художникът и споделя, че 
абстракцията за него е път по-скоро към сър-
цето, отколкото към разума.

„Старецът и трите морета“ (с обърнато Ъ) е 
нарекъл новата си акварелна изложба Любен 
Зидаров, открита в столичната галерия „Нюанс“ 
(3 – 19.11). „Концептът“ на тази експозиция, из-
пълнена в една от най-традиционните живо-
писни техники, е неотдавнашното пътешествие 
на автора и по далматинското крайбрежие, а 
трите морета са онези, с които художникът е 
откривал артистичното си общуване през го-
дините: Черно, Северно и Адриатическо. В тези 
творби виртуозността и поетичността на май-
стора, житейската мъдрост на 93-те му годи-
ни и запазената марка на неговото чувство 
за хумор отново са споени в отличителната 
амалгама на стила и почерка на живописеца-
илюстратор Любен Зидаров, демонстриращ за 
пореден път умение да анимира живописта си 
с приказния език на илюстрацията, а илюстра-
циите си – с възможностите и богатството на 
живописта.

Любен Зидаров – Автопортрет, 2016 г.
Кирил Мескин – Спомен за епични времена 

(Ани Петрова©)

Николай Бузов – плакат за изложбата
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КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (1935 – 2016)
Кирил Иванов е роден в Кюстендил и остава верен на своя град. 
Рисува от ранна детска възраст. Най-напред във Втора прогимназия „Даскал Дими-

трий“, откъдето пази спомена за първия си учител по рисуване – Димитър Антонов, след 
това в Търговската гимназия в Кюстендил. Бъдещото му развитие като художник е пре-
допределено от вълнуващите срещи с художниците педагози Богомир Лазов и Владимир 
Григоров.

Зад гърба си творецът има над 50 участия в национални изложби – първото му участие 
е през 1960 г. в IV Обща изложба на кюстендилските художници. Първата му самостоятелна 
изложба е през 1964 г. и в продължение на 50 години той неуморно твори и не спира да 
създава. Последната, 17-та поред, самостоятелна изложба на художника се състоя през 
юни 2015 г. 

Негови творби притежават ХГ „Вл. Димитров – Майстора“ – Кюстендил, Регионалният 
исторически музей – Кюстендил, Националната галерия – София, частни сбирки и колекции.

БОРИС НЕНКОВ (1934 – 2016)
Борис Ненков Илиев – художник, писател и общественик, е роден в троянското село 

Калейца, където живя до края на живота си. Дълги години той е работил като декоратор, 
а после и като дизайнер в порцеланова фабрика „Развитие“, където е създал 22 авторски 
модела на сервизи. Големият родолюбец е оставил в наследство не само своите скулптури 
и живописни платна, но и книги – две стихосбирки, сборник разкази, романа „Мирис на 
барут“, също и театрално дело. 

Член е на Международната асоциация за пластично изкуство към ЮНЕСКО. Негови 
скулптури се намират в Националната галерия, в Софийската градска художествена гале-
рия, в галериите в Ловеч, Троян, Хасково, Габрово, Плевен, Благоевград и др. Носител е на 
орден „Кирил и Методий“ първа степен.

БОЯН ДИМИТРОВ (1936 – 2016)
Боян Димитров е роден в София. Завършва Художествената гимназия, след това специ-

алност „Живопис“ в Художествената академия при проф. Илия Петров. От 1968 г. е член на 
СБХ. Работил е в областта на приложната графика и плаката. Участвал е в общи изложби, 
където е получавал награди за свои плакати.

ОГНЯН КУЗМАНОВ (1965 – 2016)
Огнян Кузманов е роден в София. Завършва стенопис в Художествената академия. Ра-

боти активно в областта на витража и негови работи са включени в архитектурните проекти 
на множество съвременни еднофамилни и обществени сгради. Бил е хоноруван препода-
вател във Великотърновския университет, асистент на проф. Димо Заимов. Член на СБХ от 
2004 г.

I N  M E M O R I A M



Енчо Ганковски – керамично пано
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