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важно

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на
българските художници“ с решение по протокол № 30 от 29 ноември
2018 г. и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на Сдружението на 17 януари 2019 г. (четвъртък) от 10 часа на
адреса на управление на Сдружението в гр. София, ул. „Шипка“ № 6, в
изложбената зала на ІV етаж, при следния дневен ред:
Приемане на бюджет на СБХ за 2019 г.
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.
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ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА“ 6
Богомил Благоев – живопис
75-годишнина и 50 години творчески път
5 – 21 декември 2018 г., ет. 4

ГАЛЕРИЯ „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ – УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ 125
Рицарят и… – Буян Филчев, дигитална графика
Изложбата се осъществява с подкрепата на Банка Пиреос България АД
7 декември 2018 – 10 януари 2019 г.

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНАТА ДЕЙНОСТ
В ГАЛЕРИЯТА НА „ШИПКА“ 6
Уважаеми колеги,
Във връзка с извършването на ремонт в сградата на СБХ, ул. „Шипка“ 6,
изложбената дейност ще бъде прекратена до есента на 2019 г. Големи
изложби като Триенале на графиката, изложби на секция „Живопис“ –
„Портрет“ и на секция „Скулптура“ – Цикъл „В началото е натура –
Портрет“, бяха отложени за есента на 2019 г. Целта на реновирането
е да бъде осигурена много по-добра среда за експониране на творбите,
съответстваща на съвременните технологични норми в галерийните
пространства, както и за тяхното обслужване и обитаване.
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НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“
От 15 август до 21 септември 2018 г. в ХГ „Петко Задгорски“ – Бургас се състоя
Националната изложба „Приятели на морето“. Журито определи следните
награди:
Награда на Община Бургас за живопис – Иво Бистрички, „Платформа“
Награда на Община Бургас за графика – Тодор Овчаров, „Добавени стойности“ I
Награда на Община Бургас за скулптура – Женя Адамова, „Момичето със
сините очи“
Награда на БХГ „Петко Задгорски“ за живопис – Георги Петков, „Прозорец“
Награда на СБХ за млад художник – Елисавета Ангелова, „Семеен портрет“
Награда на името на Тодор Атанасов – Зоран Мише, „The silencer – under water I“

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА
От 18 октомври до 25 ноември на първия и втория етаж в галерията на СБХ
„Шипка“ 6 бяха показани творбите от заключителната изложба на Шестия
национален конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика. Съгласно
регламента в нея участваха само наградените и номинираните автори от
регионалните изложби от 2017 и 2018 г. По време на откриването бяха връчени
Големите награди на „Алианц България“, както следва:
Голяма награда за живопис – Иван Милев за творбата „Остров“
Голяма награда за скулптура – Цветослав Христов за творбата „Тя“
Голяма награда за графика – Снежина Бисерова за творбата „Натура сакра“

НАГРАДИ ОТ ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА“ 2018
На 20 октомври в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ директорът на галерията
Валентин Господинов заедно с председателя на СБХ Любен Генов откриха 19-ото
издание на Зонална изложба „Струма“. Изложбата има история от над 50 години,
с драматични прекъсвания и възраждане през последните шест. Директорът на
галерията благодари на трите общини – Кюстендил, Благоевград и Перник, за
подкрепата, без която изложбата не би се състояла. И добави, че е изключително
амбициозно да се подготви такава експозиция, в която участват 106 автори.
В този регион от 150 км живеят и творят неописуемо ценни и харизматични
хора – артисти и художници.
Бяха обявени следните награди:
Голяма награда на СБХ – Дончо Захариев
Четири равностойни награди – Димитър Петров, Симеон Панайотов и
Христо Шапкаров –живопис; Валентин Господинов – скулптура.
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НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИЗЛОЖБА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – СЛИВЕН 2018
Изложбата бе открита на 26 октомври в ХГ „Димитър Добрович“ –
Сливен и продължава до края на годината. Журито определи следните
награди:
Категория „Живопис“
Първа награда – Благовеста Желязкова
Втора награда – Александър Дойчинов
Трета награда – Цветан Казанджиев
Категория „Графика“
Първа награда – Христо Георгиев
Втора награда – Веселин Дамянов – Вес
Трета награда – Ивелин Широв
Категория „Скулптура“
Първа награда – Йовчо Георгиев
Втора награда – Гълъбин Христов
Трета награда – Светослав Милев
Награда за неконвенционално изкуство – Денислав Миевски
Награда за млад автор – Явор Костадинов
Награда за сливенски художник – Вълка Парушева

НАГРАДИ ОТ VI ФОРУМ МАЛКА ГРАФИКА
На 15 ноември 2018 г. бе открита изложбата от Шестия форум „Малка
графика“, организиран от СБХ – секция „Графика и илюстрация“ и галерия
„Арт Алея“. В деня на откриването на изложбата бяха обявени следните
награди:
Награда за цялостно представяне, плакет, посветен на Стефан
Марков, и парична награда, осигурена от галерия „Финес“ – Йордан
Панков/ j.pank
Номинирани: Маня Вапцарова, Капка Кънева и Боряна Писарова
Награда за млад автор – Димитър Йовчев
Почетен диплом – Силвия Божилова, Александра Димитрова
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ΙΙ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – ВАРНА 2019
Пълния текст на статута и формуляр за участие ще намерите в сайта на
СБХ – sbhart.com.
1. Организатори са фондация „Международно акварелно общество – България“
(IWS България) и ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна.
2. Всеки художник има право да кандидатства с до 2 произведения (с размери
56х76 и 38х56 см). За участие журито избира едно от тях.
3. Триеналето се провежда на два етапа.
Първият етап включва изпращане на формуляр и снимки на творбите.
Всички цифрови репродукции (снимки) на произведенията, формуляри за
участие и портретни снимки на кандидатите трябва да бъдат получени на
имейл iws.bulgaria.varna2019@gmail.com най-късно до 24:00 часа на 11.01.2019
(българско време).
След окончателна селекция ще бъдат избрани около 250 произведения. При
изпълнение на всички последователни стъпки и изисквания в срок те ще
бъдат експонирани в ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна от 1 до 31 юли 2019 г.
Вторият етап включва изпращане на избраните оригинални произведения,
които трябва да бъдат получени от организаторите до 19 април 2019 г.
4. Такса за участие – 40 лв. Отнася се само за избраните участници. Всеки от
тях ще получи пълен каталог на триеналето.

VIII ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА – СОФИЯ 2019
Пълния текст на статута ще намерите в сайта на СБХ – sbhart.com.
Приемат се всички графични печатни техники, в т.ч. дигитални, смесени и
авторски техники, както и графични инсталации, без фотография и монотипия.
2. Всеки автор може да представи до три творби, които са създадени след
2015 г.
3. Триенале
на
графиката
София
ще
протече
на
два
етапа.
Първи етап – дигитална селекция
Онлайн регистрация е достъпна на интернет страницата на Триеналето
с уебадрес: www.sbhprint.com. В интернет страницата на Триеналето
ще бъде последователно описано и ръководство за регистрация. Онлайн
регистрацията ще бъде активна от 30. 11. 2018 г. до 24.00 ч. на 31. 01. 2019 г.
Резултатите от предварителната онлайн сeлекция ще бъдат оповестени
на страницата на Триеналето до 28 февруари 2019 г.
За първия етап не се изисква такса за участие.
Втори етап – изпращане на оригиналните графики
Адрес за получаване: VIII МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИТЕ
1.
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ИЗКУСТВА – СОФИЯ 2019, СБХ, ул. „Шипка“ 6, 1504 София, България
Краен срок за получаване на произведенията в София: 31 март 2019 г.
За улеснение на българските автори е организирано приемане на
творбите на 5 април 2019 г. в СБХ.
4. Селекционно жури определя колекцията на Триеналето до 15 април
2019 г., а международно жури присъжда наградите непосредствено
преди откриването.
5. Награди:
Голяма награда – 2500 евро
Три равностойни награди – по 1000 евро
Награда за млад автор – 500 евро
Награди на спонсори
Организаторите издават печатен каталог и всеки участник получава
безплатен екземпляр.
6. Одобрените за изпращане оригинали трябва да са придружени с банков превод (не по-късно от 31 март 2019 г.), гарантиращ разходите
по тяхното връщане и изпращането на каталозите (за България – 40
лв.). Таксите по банковите трансфери са за сметка на наредителя и
се получават чрез банков превод с текст:
VIII Триенале на графичните изкуства – София 2019
IBAN: BG47UNCR76301078576926 BGN BIC: UNCRBGSF

XX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА – ВАРНА 2019
Пълния текст на статута и формуляр за участие ще намерите в сайта
на СБХ – sbhart.com.
1. Двадесетото международно биенале на графиката – Варна се открива на 13 август 2019 г. в 18 ч. в ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна.
2. Краен срок за получаване на творбите във Варна – 31 март 2019 г.
Адрес: Международно биенале на графиката
ГХГ „Борис Георгиев“, ул. „Любен Каравелов“ 1, 9002 Варна, България
тел./факс: 052 60 77 37; e-mail: pbvarna@gmail.com.
3. Не се взема такса за участие.
4. Всеки участник може да изпрати максимум две графични творби, създадени през последните две години и изпълнени в класически техники, позволяващи тиражиране (без принтер). Размерът на графичните
творби трябва да не е по-голям от 80х120 см и не по-малък от 20х20 см.
5. Награди
Международно жури присъжда следните награди:
Голяма награда на град Варна – 2000 евро
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Специална награда на журито – 1500 евро
Три равностойни награди по 1000 евро
Награди на културни институции и спонсори
6. Пълният регламент на 20-ото биенале и формуляри за участие могат
да бъдат получени и от СБХ, секция „Графика и илюстрация“, София,
„Шипка“ 6.
7. За улеснение на българските автори е организирано приемане на
графиките:
22 април 2019 г. (понеделник) от 10.00 до 17.30 часа
СБХ, секция „Графика и илюстрация“, София, „Шипка“ 6, IV ет.
За информация: 02 846 72 48, Албена Спасова

ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ
Разгледайте виртуалния музей на Борис Денев и Славка Денева в сайта на
СБХ! Проектът беше реализиран от фондация „Поддържане на изкуството
в България“ с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“. В разделите му са показани творби на художниците и каталози, архивни снимки и
документи.

ПУБЛИКУВАЙТЕ В УЕБСАЙТА НА СБХ
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание (на имейл press@sbhart.com, по телефона или в Международния
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 биография. Той е безплатен. Разширеният пакет
включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите „Критика“ и
„От автора“ и струва 25 лв. годишно с ДДС.

ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКА ИЗЛОЖБА
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза
се заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат
да се възползват от създавания фотоархив по всяко време 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.
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ЛОГО НА СБХ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (постери, покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва единствено 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).

ПРОДУКТИ НА DURSTON
БИЖУТЕРСКИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТИ
Уважаеми колеги,
СБХ има удоволствието да представи на вашето внимание продуктите на световноизвестната английска фирма Durston, производител на бижутерски машини, съоръжения и инструменти. Доскоро в България придобиването на такива инструменти бе „приключение“, свързано или с непосилно високи разходи,
или с изтощителни, а често и неуспешни опити за наподобяване на техните
качества при изработката им в нефабрични условия. Повишеният ни стандарт
прави възможно онова, за което преди не сме и мечтали, а именно – покупката
на доказано добро професионално оборудване. В стремежа си да се въззползваме
от тази възможност договорихме с фирма Durston представяне на продуктите
ѝ. По този начин поръчки могат да бъдат отправяни директно към СБХ , при
реда и условията, които ще видите по-долу. Подробна информация за цени и
технически параметри може да бъде намерена в наскоро обновения уебсайт на
фирмата www.durston.co.uk
Важно е да се има предвид, че посочените там цени са без ДДС. Други разходи,
които следва да бъдат предвидени, са за банков превод на сумата и за транспортните разходи, които зависят от това дали се отнася за индивидуална поръчка, или тя ще бъде включена в групаж. Задължително условие е 100% авансово плащане на продукта. Ориентировъчното време за стандартна доставка до
София е 15 дни след заплащане на поръчката.
За редовните членове на СБХ е предвидена допълнителна отстъпка от посочената в сайта на фирма Durston продажна цена в размер на 10%.
Допълнителна информация може да получите на тел. О879 313 379, Ивайло Дженев
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ЗАКЛЮЧЕНИ ЕМОЦИИ.
ИЗЛОЖБА НА ИВАН Б. ИВАНОВ
5 – 20 октомври 2018 г.
„Райко Алексиев“

Иван Б. Иванов е роден на 25 октомври
1933 г. в село Медовина, Поповско. През
1959 г. завършва живопис в Художествената академия в класа на Дечко Узунов.
От 1961 г. участва активно в художествения живот. Работи в областта на живописта, графиката, монументалната
живопис, керамика и мозайка. Носител на
Голямата награда на СБХ за графика (1977
г.), Наградата на София (1988 г.).

Иван Б. Иванов / Без название
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Творческият подтик е свързан с вътрешна потребност от създаване. За
Иван Б. Иванов животът е вечно търсене, осмислено от сътворяването на
картина, стенопис, керамика, графика
или рисунка. Той е щастлив човек, защото прави това, което обича. Макар
да е удовлетворен от постигнатото,
продължава да търси, защото така е устроен, защото така се развива и така
открива своите стимули за живот,
поводи за радост, начини за вписване в
реалността.
Юбилейната изложба на Иван Б. Иванов
в галерия „Райко Алексиев“ носи ретроспективен характер. Освен 85-ата
годишнина на автора експозицията
маркира и повод за равносметка. Художникът оставя зрителя в пределите на
избраното и го подтиква да разчете сам
истините за творчеството му.
Ако трябва с три думи да определя изложбата на Иван Б. Иванов, то те са:
цвят, вариация, смисъл. Преминал през
всички етапи от натура към абстракция, творецът владее майсторски формата и метаморфозите ѝ в пространството. Той не повтаря картините си
– винаги създава вариации, трансформира теми и обогатява сюжети. Той мисли
мащабно, като опростява образа синтетично. Така сътворява знаци, които
се появяват в различни конфигурации,
уплътнени от разнообразни смисли. Художникът акцентира на цвета. Той концентрира въздействието на платната
си в колоритно натрупване на асоциации
и устойчиви символи; за него цветът е
същината.
Иван Б. Иванов има пиетет към създаването на серии и цикли. Това му помага да

изложби, критика

Иван Б. Иванов / Имагинерни структури III

обхване един проблем от различни гледни точки, осигурява му свобода на мисълта и задоволява афинитета му към
вглеждане в дълбочина. Развивайки една
и съща тема, творецът е в състояние
на непрекъснат монолог, който с годините се превръща в начин на живот.
Неслучайно художникът е пристрастен
към темата „Музика“. Неговата живопис е аналог на музикално произведение

– в нея няма разказ, а натрупване на ритъм, дисонанс, контрапункт. Той не залага на повествованието, а на синтетичната сила на пъстрите сигли. Рисуването изпълва ежедневието му и го
кара да отразява преживяно и случващо
се, да среща минало и настояще, като
винаги гледа напред.
Даниела Чулова-Маркова
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА
ВАЛЕНТИН КОЛЕВ

12 – 30 ноември 2018 г., „Шипка“ 6
Да пишеш за изкуството и за творец
като едно докосване до откровението
винаги е приятно, а още по-хубаво е, когато той е забележителен художник и
приятел.
Дори за професионалистите е много
трудно да видят и да усетят в творбите на колегите онези специфични емоционални акценти, които определят не
само външното, а и дълбоко същностното в едно визуално творчество. И найвече когато става дума за изключително
чувствителен, деликатен и разнообра-

Валентин Колев / Нощен пейзаж II
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зен автор, какъвто е художникът проф.
Валентин Колев.
Той отдавна е отвоювал свое открояващо се място в съвременното ни изкуство, но навярно малцина знаят широкия
спектър на неговите художнически търсения и изяви. Той е не само майстор на
интимната, кавалетна картина, в която
ни очарова с живописния каприз на своите естетически „закачки“, но и майстор
на монотипията и завиден импровизатор и естет на автономната рисунка, в
сферата на която сякаш винаги е в свои
води. Артистичната му същност няма
гранични контроли и безпрепятствено
го е отвела и до по-далечната, омайна
територия на пластиката – от малки-

изложби, критика
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА
НА БИСЕР ЛАЗАРОВ

6 – 16 ноември 2018 г., „София прес“

Валентин Колев / Пристанище Лом, 1964 г.

те форми и портрета до забележителни
по своята оригиналност проекти за монументална скулптура.
Като голяма рядкост за нашето време
Валентин Колев е наистина един много
богат художник – богат на пластически идеи и реализации, на спонтанни и
неочаквани находки в израза, както и на
щедри авторски послания. И това, което може би обединява многообразното
му творчество, е острата свръхчувствителност, която като оголен нерв
го прави съпричастен както към въпросите на националната ни история, на
която е уникален познавач, така и към
днешния ден и актуалните естетически
проблеми.
Затова творбите му завладяват преди
всичко с достойнствата и откровението в човешкото присъствие на своя автор. То е гаранция, че можем да очакваме
още много нови артистични открития,
за което от сърце му пожелавам здраве и
попътен вятър.
Тома Върбанов

Бисер Лазаров е роден в с. Мокрeш, Ломско, през 1963 г. Завършва специалност
„Консервация и реставрация“ в Художествената академия през 1989 г. През
същата година е поканен да ръководи
ателие по реставрация в Софийската
градска художествена галерия (тогава
директор е Иван Кънев), в което работи
две години. През 1990 г. постъпва в НХА,
където обучава студенти и до днес. Успоредно с преподавателската дейност
започват и активните му творчески
години в живописта. Стимул за него е и
оценката за качеството на ранните му
живописни творби от страна на Генко
Генков, с когото са били близки още през
1980-те.
В началото на ноември Бисер Лазаров
откри в столичната галерия „София
прес“ юбилейна изложба живопис. Тя
включва пейзажи, натюрморти, голо
тяло, фигурални композиции, интериори
и обхваща различни периоди от творческия му път. Път, в който откриваме
стиловото, сюжетно и жанрово многообразие в търсенията на автора. Подобна селекция несъмнено дава възможност
да се проследят измененията по посока
композиция, колорит, пластични особености, характеризиращи стила, както и
преминаването през класическите форми, за да се стигне до пълна абстракция в
някои от последните му работи.
В пейзажите превес вземат контрастните цветове, без оглед на това дали те
съответстват на реалните в самата
природа. Много често Бисер Лазаров избира конкретен акцент, маркирайки го с
напластена ярка, звучна боя, било в нощния пейзаж с безлюдна улица, къщи и дър-
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Бисер Лазаров / Есенен риболов

вета, или в пустия кей с високи самотни
стълбове и фигури на рибари, които като
че ли повтарят техните силуети („Есенен риболов“). Този похват се забелязва
и в натюрмортите, в които предметите заживяват свой собствен живот в
странни съчетания – маса, върху която
са наредени риби и бутилка, и стълби, водещи нанякъде (или наникъде), кана, чаша
и купа с ябълки върху шахматна дъска с
фигури, разказвайки загадъчни истории.
Истории разказват и интериорите на
Бисер Лазаров. Зрителят спонтанно си
задава въпроса мистерия или реалност
се крие в застиналите стрелки на часовника върху стената („Тъмната стая
с часовника“) или в празния бар, където
самотни стоят чаши, бутилка, стол и
захвърлени дамски обувки, осветени от
прокрадващата се от открехнатата
врата светлина („Остатък от деня“).
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Обаянието на багрите и декоративната
стилизация откриваме в „Момиче с пъпеш“, в която се долавя влияние от фовизма, или в „Концерт“, където резките
и категорични цветови граници раздират композиционното пространство. За
централния образ на момичето, свирещо
на флейта, той използва ярки цветове
– изразители и носители на експресивното звучене на творбата. В тази и в
другите работи се забелязва отчетливо
начинът на полагане на боята, издрасканата с върха на четката или шпатулата повърхност, фактурата, грубата,
на места напластена, или фината, равно положена боя. Художникът борави с
пластичния инструментариум свободно,
превръщайки картините в „мистериозен мост между душите“, както казва
Дьолакроа.
Бисер Лазаров участва в реставрирането на стенописите в Рилския манастир,
в храмове, между които „Св. Троица“ в
Русе и „Св. пророк Илия“ в София, в десетки международни, национални, общи
и колективни изложби; организира самостоятелни изложби в страната и чужбина, защото, както споделя художникът в
едно интервю, „изкуството е и път към
себе си, да си отговориш на чисто екзистенциални въпроси, и начин на живот“.
Наташа Ноева

„НА РУСЕ И ПАРИЖ С ЛЮБОВ“ –
ИЗЛОЖБА НА ВАСИЛКА МОНЕВА
16 октомври – 7 ноември 2018 г.
„Шипка“ 6

Събрала в картините си пиетета към
две места, родния Русе и космополитния
Париж, Василка Монева поглежда към тях
отвън и отвътре – градски пейзажи,

изложби, критика

Василка Монева / Меланхолия

интериори, които разказват истории
от ателиетата на парижки художници
и старинни русенски къщи, натюрморти като детайл от цялата атмосфера
на обитанието. Повествованието на
художничката води зрителя по познатите ѝ улици, хвърля поглед към покривите
на града, тихо се завърта край плюшена зелена покривка и докосва любимите
ѝ фруктиери и цветята във вазите.
Страстите са оставили следи в този
притихнал, уютен свят, но сякаш потокът на времето в него сменя посоката
си към спомен или към очакване.
Във въведението към изложбата си Василка Монева пише:
„Хубавата епоха отдавна е отминала,
но в неудобните ателиета на Монмар-

тър, по малките улици все още се чуват
стъпките на големите и любими мои
художници, там, където са се опивали
от мощния полъх на свободата. Хълмът,
прославен с имената на Дерен, Пикасо,
Брак, Дюфи, Утрило и Сузана Валадон,
Модилиани, танцуващ там, опиянен от
вино и жени, Ван Гог преди това, бродил
по хълма и отнесъл със себе си неговата атмосфера. Матис, който е отскачал при тях, за да си свери часовника. Не
можех да не направя поклон към тези,
чиито картини са ми помагали да търся
пътя, по който да вървя.
Имам изключителния късмет да се родя
и да живея в един аристократичен град,
носещ духа на Европа. Повлиял на мен и русенските художници със своята архитек-
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тура и прекрасните интериори в старите къщи. Русе, колегите, с които имах
щастието да бъда дълги години на търсене и откриване на собствена истина.“
Прес СБХ

ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА
БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА
4 – 28 септември 2018 г.
„Райко Алексиев“

Вторият фестивал на съвременната
българска керамика събра тридесет и
седем автори, които с разнообразието
от техники и идеи показаха артистичното богатство на керамиката като
изкуство.
Тази година в рамките на изложбата бе
отбелязана 100-годишнината от рождението на именития автор в сферата на
художествената керамика Йова Раевска.
Нейният творчески път преминава през
четири десетилетия; творбите ѝ респектират публиката със своята простота и завършена естетика, граничеща
с вечността.
По установена традиция и тази година
бе поканен гост – колега, работещ в керамичен материал. Това беше скулпторът Спартак Дерменджиев.
Четиричленно жури присъди две равностойни награди на Женя Адамова и Иван
Кънчев, а Виктория Спасова получи наградата за млад автор.
Фестивалът все по-категорично се налага като традиция в културния календар на столицата.
Прес СБХ

Женя Адамова / Въображаеми портрети.
I награда от Фестивала на съвременната
българска керамика
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„ОБЕКТИ И АЛЕГОРИИ“, ИЗЛОЖБА
ЖИВОПИС НА АТАНАС ТАШЕВ
25 октомври – 10 ноември 2018 г.
„Райко Алексиев“

„Какво се случи“ бе името на изложба от
програмата на секция „Живопис“ на СБХ
през 2014 г., която имаше за цел провокиране на социална активност. Атанас Ташев изненада журито, колегите, публиката с рязък завой в своята артистична
ориентация, като показа острата и
проблемна композиция „Джаги“, в която
недвусмислено търсеше социално-политически асоциации.
Какво се бе случило с живописта на Ташев? Всички знаем за неговата изключителна живописна дарба, която години

наред се изявяваше и доказваше в една
неоимпресия – светли, цветни, естетизирани живописни опуси, които го определяха в конвенцията на „добрата“ живопис. Със зрелостта неговата социална
и творческа прозорливост, неговата
нравствена и артистична рефлективност са провокирани от случващото се
в социокултурната ситуация и го мотивират творчески в търсенето на отговор на предизвикателствата на новото
време.
Днес живописта на Атанас Ташев звучи
остро, полемично, активно, съвременно.
Неговите живописни умения, чувството
за цвят и композиционен ритъм са наследството на професионални натрупвания и опит, но са включени в различ-

Атанас Ташев / Червено
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на употреба, в друг режим на работа.
Сменен е погледът към света, сменено
е разбирането за целите и задачите на
изкуството. Мотивът не е вече повод за живописна импресия, а отключва
асоциации, прави връзки и обобщения за
нашето екзистенциално и социално-политическо живеене. През силуетите на
едно постиндустриално технологизирано битие се откриват невидимите измерения на социално-психологическите
напрежения, на зависимости, властови и
манипулативни отношения.
Лостове, турбини, моторни части, бутала, цилиндри, механизирани доилни
поточни линии, катастрофирал автомобил, кацащ или излитащ самолет – монументите на техническата революция, с
които сме заградили нашето съществуване, са обектът на неговото наблюдение и артистична реакция. Апологиите
на техническото в картините на Ата-

Атанас Ташев / Шестцилиндров

18
СБХ бюлетин брой
05 /2018

нас Ташев правят видими рецидивите
на нашето опосредено от машините
живеене, в което човешкото изстива,
отношенията са сведени до властови
зависимости, до усещането, че някой
държи и дърпа лостовете, че някой решава вместо нас и сме жертва на чужда
воля. Значимостта на тези явления Атанас ще нарече алегории. Алегории на едно
дехуманизирано, обременено, подменено,
безволево живеене. В руините на технократичната цивилизация нравствената чувствителност на художника открива останките на разпиляната истина
за човешкото.
Като последна обител на духовна плът
застават полегналите контрабаси, виолончела и техните черни, кадифени
калъфи. В тяхното мълчание се крият
останките на романтичното разбиране
за изкуството като път и спасение.
Монументалната застиналост на тези
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страховити инструменти, машинарии,
обекти-алегории събужда нашата воля
за разкъсване на сковаващата детерминираност на едно обречено, ситуативно,
дехуманизирано съществуване. В това е
творческият и личностен патос в изкуството на Атанас Ташев, неговото
творческо въставане.
Станислав Памукчиев

60 ГОДИНИ ЖИВОТОПИС –
ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА
ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВСКИ
15 – 30 ноември 2018 г.
галерия „Райко Алексиев“

При Валентин Дончевски, по аналогия с
онова, което разбираме като нравствен
максимализъм, можем да говорим за наличност на един своеобразен пластически максимализъм. По силата на своята
художническа природа, по своя творчески натюрел, следвайки особеностите
на своя талант, Вальо сякаш желае да
каже всичко, да излее в пълнота себе си,
своите разбирания и възгледи, напора на
своите емоции в пределен обем, дотолкова, доколкото това е възможно изобщо, във всяка една от своите картини.
Тази вътрешна, съкровена тенденция
на неговото пластично кредо е извън
стандартния подход на художника изобщо. Ние знаем от опит, че това е невъзможно. И какво прави той при това положение? Започва да насища, да изпълва
с разнообразни тонове, образни мотиви,
елементи, материали и фактури всеки
квадратен сантиметър от картината,
търсейки да открие своето творческо
разковниче в една сложна стереоструктура, която се явява изоморфна на разпадащата се и отново сглобяваща се

Валентин Дончевски / Оловен цепелин

динамична картина на света, в който
живеем.
Обърнете внимание, че неговите платна действително са заредени с една
много висока интензивност, налице е
едно напрежение, което сякаш ги държи
в органична и цялостна композиционна
постройка. Това са картини, които са
създадени с много енергия, всяка една е
своеобразен микрокосмос и заедно с това
в съвкупност те наистина формират
житейска и творческа летопис.
Когато художникът има работа с определени пластически структури, да
кажем, такива, при които и основните
изразни елементи (линии, тонове) са разработени в, условно казано, еднолинейна,
непротиворечива пластическа система,
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тогава организацията на композицията
се извършва по фиксирани правила, които
са разработени в рамките на традиционните изказни форми. Когато обаче имаме
работа с разнородни елементи, въпросът
за тяхното композиционно и пластическо съвместяване придобива определена
степен на повишена трудност.
При Валентин Дончевски имаме принципиално плуралистичен принцип на изграждане на картината. Неслучайно неговите
творби са многосъставни, те са изградени от различни материали, имат разнообразна фактура (релеф, фотоколаж, текстил). И да организираш всичко това, да
създадеш от всички тези съставки единен организъм, претворявайки авторовия
импулс, е във висша степен много трудна
задача, едно много голямо предизвикателство, с което той успява да се справи
благодарение на неистовата си енергия и
на пламтящото си желание за работа, на
тази „вътрешна необходимост“, за която говори Василий Кандински. Жаждата
за сложна образност аз лично възприемам
като търсене и откриване на своеобразен пластически еквивалент (дотолкова,
доколкото това изобщо е възможно) на
съвременното разпокъсано и вътрешно
разглобено съзнание, на неспокойната
мисъл на съвременния човек.
Ние сме натоварени с какви ли не знаци,
с визуални изображения от всевъзможен
характер, с една огромна по обем зрителна информация. Непрестанно ни затрупват всякакви образи. Като правило
нашето възприятие, аз го наричам клипово възприятие, е базирано на шокиращи
окото мигновени реакции. Всичко това
създава нагласа, която е обратно пропорционална на спокойното вглеждане, на
съзерцанието, на вглъбяването.
Струва ми се, че в някаква степен, казано
най-общо, Вальо успява да създаде един
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пластичен образ изоморфен именно на
съзнанието на съвременника. И тук, бих
казал, той постига една много интересна, много особена съпоставка, донякъде контрастна, между съвременност и
архаика, между модерност и традиции,
отекващи до отколешни и глъхнещи в
паметта и в миналото фолклорни реминисценции...
Моята задача в случая, разбира се, не е да
правя подробен анализ на неговото творчество. Тази задача е улеснена от факта,
че още във фоайето на изложбената зала
зрителите могат да се запознаят с великолепните и много задълбочени текстове на Станислав Памукчиев и на Борис Данаилов, които аналитично и убедително
разкриват някои от най-съкровените характеристики на неговото творчество.
По този начин онова, което споменах, се
явява като една малка добавка към вече
написаното.
Още нещо. Валентин Дончевски не се бои
от онова, което наричаме еклектика.
Както вече стана дума, неговите картини са многомерни, многосъставни и
са изградени от разнородни материали,
съдържат разнородни образи, теми, мотиви, символи и знаци. В тази връзка бих
искал да обърна внимание върху обстоятелството, че особено по отношение на
съвременното изкуство понятието „еклектика“ далеч не звучи еднозначно негативно или проблематично. Напротив –
еклектиката често пъти, в зависимост
от смисловия контекст, може да бъде
считана за своеобразна творческа формула, която в известна степен по-адекватно, отколкото всеки друг прийом,
може да изпълни някои от задачите, които авторът си поставя за разрешаване.
В този смисъл еклектиката се явява една
от най-съкровените характеристики на
нашето съвремие. Вальо съумява, мисля,
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че това е една от важните особенности
на неговата живопис, да превърне еклектиката в пластичност.
Поздравявам го най-искрено с неговите
60 години и неговия юбилей. Поздравявам
го за тази великолепна изложба. Пожелавам му да запази енергията, която има,
това неистово желание за работа, което да го крепи и да го мотивира и в бъдеще.
Чавдар Попов

СПАРТАК ДЕРМЕНДЖИЕВ –
ПАРИС ПРЕНАСЯ МОРЕТО
В ГАЛЕРИЯ „СТУБЕЛ“

22 октомври – 15 ноември 2018 г.
„Стубел“

Спартак Дерменджиев / Горещ пясък

Творецът е творец когато надхвърля
своите възможности в търсене на определено въздействие от творбите си.
Творецът е такъв, когато изненадва – и
себе си, и своята публика.
В този смисъл Спартак Дерменджиев е
повече от творец. В настоящата си изложба, озаглавена „Море“, Парис, както
го наричат приятелите му, представя

себе си в една напълно различна светлина. За тези, които познават бунтаря
Спартак, тази изложба изненадва. Изненадва в добрия смисъл, защото показва
една съвсем различна страна от неговата душевност.
Носталгията към морето, приятелите
и незабравимите дни, прекарани там, е
примесена с известна пасторалност, но
и малко еротика. Спартак винаги намира място на еротичното в своето изкуство дори когато привидно темата
е съвсем различна. Откровеността, с
която той подхожда към изграждането
на образите, създава усещането за една
веселост и съвсем непосредствено предава състоянието на безгрижие, което
ваканцията на море предполага. Затова
той споделя: „Рисувах морето, както
природата го е създала. Рисувах хората
както майка ги е родила – с едничкото
им желание да бъдат щастливи... Да забравят, да избягат, да се преродят, да се
слеят с морето, да бъдат част от природата. Рисувах щастливи хора. Или поне
аз бях...“
Но скулпторът Спартак Дерменджиев
сякаш се прокрадва и в тази изложба. Керамичните вълни се появяват като пана
на стената, но и като отделни скулптури. Пясъчни замъци от глина, детски фигури, цветни керамични залези и морски
пейзажи допълват живописните платна.
Паната, подредени по стените на галерията сред другите картини, продължават мисловната линия на пейзажа.
Докато керамичните вълни и пясъчните замъци, аранжирани на постаменти,
представят това, което се случва долу,
на земята. Цялото галерийно пространство сякаш е проекция на морската шир
и плажа с хората, които извършват обичайните си ваканционни занимания.
Този подход към ангажирането на излож-
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Спартак Дерменджиев / В морето

бената зала и подреждането на всички
произведения, така че да звучат единно,
е добре познат и често използван от
автора. Откриваме го в скулптурната
инсталация „Бяг“, която той показа в галерия „Астри“ през 2009 г., и в изложбата
„Стената“ от 2011 г. в същата галерия.
В тези проекти той смесва различните
видове изкуство, включвайки живопис
и скулптура съответно като обекти,
фон, детайли, и създава по този начин
една нова реалност – тази на художника.
Всички произведения на Спартак Дерменджиев носят този „похват“. Ситуирането в пространството за него е един
от основните принципи, върху които
разгръща идеите си, били те живописна
изложба, скулптурна инсталация или някой от виртуалните му паметници.
Това откриваме и сега – Парис пренася
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морето в галерията, в столицата в края
на есенния месец ноември, за да ни напомни, че го носим в себе си, макар и невинаги да е лято.
Румена Калчева

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ
МАТЕРИАЛА В ИЗКУСТВОТО
Пътят, който творецът изминава при
реализирането на едно художествено
произведение, е по-дълъг или по-кратък,
лъкатушещ, неясен или познат, но всеки път – различен. Още в началато на
този път стои един съществен избор,
който ще предопределя цялата сетнешна материализация на произведението:
изборът на материал. От една страна

изложби, критика
стои самият избор, една най-подходяща
материя, която ще бъде в състояние да
въплъти мислите, желанията, стремежа, идеята на твореца, да материализира пълнокръвно неговото послание. Този
избор в някои случаи е, така да се каже,
наложен от вековни традиции в изкуството или е резултат от творческа
инерция; друг път се явява иновативно
откритие и неочакван експеримент. От
друга страна застава съпротивлението
на материала, което превръща всяко
създаване на художествено произведение в поредица от малки битки, отвоюващи живота и правото на битуване
на бъдещата творба. С други думи, реализирането на една творба е дуел на
твореца с материята, едно овладяване и
опитомяване на материята. За зрителя,
възприемащ завършеното произведение,
този избор и тези съпротивления остават някак скрити, някак предопределено
направени и преодолени. За зрителя съществува самото произведение, с неговите качества, постижения или слаби
моменти, но трябва да подчертаем, че
всички тези аспекти до една или друга
степен се определят от избрания материал. Той би могъл да разкрие максимално
художествените измерения на творбата, но същевременно би могъл да ги удави в невъзможността да бъде вместилище на конкретната творческа идея.
Различните видове изкуства в различна
степен разкриват колебанията на твореца по отношение на избрания материал. Плътността на температа в една
икона допълва (едва ли не) семантиката
на образа. Опозицията маслени бои/акрил
се превръща в материализация на опозицията класика/съвременност. В този
план може да се мисли за едно канонизиране на материята.
Рисунката предоставя огромни възмож-

ности по отношение на материала. Тя
може както силно да се доближава до
живописта, използвайки акварел, или до
графиката, така и ясно да се разграничава от тези два вида изкуство и да съществува в един самостоятелен свят.
Понякога си мисля, че именно възможността за смесване, експериментиране
с толкова разнообразни по своя характер
материали дават на рисунката една особена свобода.
В скулптурата използваният материал
дава много и различни перспективи за
въплъщаване на творческата идея. Това
до голяма степен се дължи на огромното
разнообразие на материали, сред които
освен класически има и много неконвенционални материали, намерили място в
съвременните форми на изкуство. В историята на изкуството отделни произведения добиват огромно значение и се
превръщат едва ли не в символи на цяла
епоха. Може би първите образи, които
изникват в съзнанието при мисълта за
Античност или Ренесанс, са фино полираните мраморни повърхности на ключови за епохите скулптури. Меко издълбаните форми в дърворезбата напомнят
потъмнелите икони и пластиката на
възрожденските иконостаси. Ето защо
може да говорим за семантика на материала, предопределена от конотациите
му с определен период, течение или явление в изкуството. Тя допълва чувството за монументалност или кавалетност на произведението, статичност
или движение, усещането за дистанция,
пластичност, интимност, тотем, домашен уют… Така самият материал вече
несъзнателно поражда у зрителя – ако си
позволя да използвам горните два примера с антична скулптура и възрожденски
иконостас – усещане за класика или олтар, храм, свещен образ.
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Обществото, бидейки материално общество (и човекът, бидейки материално същество), проявява определен фетиш към материята. Този аспект в изкуството автоматично определя едни
материали като благородни и вечни, а
други като „работни“, крехки и оттам
нетрайни. Отново фетишът към материята може би диктува една мимикрия
на материала, или иначе казано – проява
на имитативните възможности на един
материал, който чрез патина или специфична моделировка се опитва да бъде
друг, благороден.
Бих искал да завърша с един цитат от
Микеланджело: „Художникът не е родил
идея, която в мрамор да не е стаена, ала
ръка, на разум подчинена, единствено
познава път до нея.“
Кирил Матеев

ПОГЛЕД ОТ НЕБЕТО

15 – 25 октомври 2018 г.
„Арте“
Текстът е написан през 1998 г. по повод
изложбата, посветена на 55-ата годишнина от рождението на Атанас Шаренков. Двайсет години по-късно столичната галерия „Арте“ показа творби на
художника от близо 10-годишен период
след 1988 г.
В петербургско мазе комуналка, в което
влагата се стичаше зад библиотеката с
книги, живееха бледи като пещерни растения мъж, жена и дете. Мъжът беше
реставратор в Ермитажа, бил състудент от академията „Репин“ и приятел
на Атанас Шаренков. Той ми предаде обемист разкъсан книжен пакет за Наско.
Нямало да мине по пощата. Пренесох
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пратката с вълнението на конспиратор.
Не беше дрога, нито икона, нито безценна антикварна вещ. В пакета бе нелегалното циклостилно издание на книгата на
популярния на Запад руски богослов Леонид Успенски „Символика в православния
храм“. Беше лятото на 1982. Пясъчният
часовник на Наско неумолимо навлизаше в
последното си десетилетие.
Висока камбанария
Наско беше многоетажна личност. Преподаваше ми в Художествената академия
– технология на живописта. Тогава, в Петербург, осъзнах, че той бе допуснал нас,
студентите, само в партера на своята
интелектуална кула и само в притвора
на духовния си храм. Ние обаче и там се
озъртахме удивени и респектирани като
деца в музей. Той беше почти на 40, но
го чувствахме по-захласнат, по-вглъбен,
по-отдаден на работата си от първокурсник. Беше обсебен от разнородните
си интереси – реставрация, изследователски и научни занимания, но се отваряше пред всеки, който имаше същата
страст. Беше особен, много различен и
от сухия академизъм, и от лепкавата,
псевдоартистична кръчмарска бохемщина. Наско изискваше от нас присъщите
за него прецизност и коректност. Трудно
ги намираше. А зад леката му иронична
усмивка се излъчваше отчужденост от
всичко злободневно, дребнаво и посредствено.
Полет на птица
Това е заглавие на негова картина. Погледнах я и си спомних походката му –
бърза, устремена, някак летяща. Сякаш
ни гравитацията, ни умората го ловяха.
Движеше се „Между небето и земята“ и
за краткото време, в което беше „там“,
преди да отлети, свърши толкова много,
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Атанас Шаренков / Импресия 5

толкова различни и на изключително високо равнище неща. Той успя да завърши
и уникалния си събирачески и изследователски труд „Старинни трактати по
технология и техника на живописта“ –
два тома в четири книги. Първите две са
отпечатани. Останалото е в ръцете на
живите.
Паролата „Тютчев“
Тютчев е парола, емблема на едно отдръпващо се поколение русофили, влюбени
в дореволюционната руска култура, без
да се чувстват духом сервилни (преди)
или прокажени (сега). Поколение от са-

мотници. Шаренков интелектуалецът
беше един от тези динозаври универсали.
А Шаренков художника аз открих в тази
изложба, толкова години след фаталната катастрофа. Изложба, възможна благодарение на усилията на съпругата му,
художничката Венера Константинова, на
нейната воля да събере разпръснатото
по галерии и частни сбирки творчество
на Наско и да ни представи един великолепен, лиричен художник. Той участваше
в почти всички общи и окръжни изложби,
но неговите камерни и интимни картини
за душата нямаха шанс в подобни мероприятия. Голямоформатната, гиганто-
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манийна агресивност ги натикваше с
лакти по кьошетата. Беше им отнета
тишината,
чистото
пространство
– единственото, в което могат да съществуват. Всъщност Тютчев може да
бъде парола и на изложбата. „Сияет солнце, воды блещут,/ На всем улыбка, жизнь
во всем,/ Деревя радостно трепещут,/
Купаяс в небе голубом.“
Този стих, неговата музика и вибрации са
точно музиката и вибрациите на ведрата като утро изложба. Той отразява живеца ѝ – нейното главно послание. Един
от години мъртъв художник разкри чрез
живописта си на живите, че ценното в
този живот е самият живот. Приятелите дойдоха като на панихида, но си тръгнаха благословени.
Магическото пространство
Тези картини са толкова нежни и крехки,
но и толкова силни. Като поляна с глухарчета. Характерният южнобългарски
пейзаж с ниски заоблени хълмове и рехави
горички, скупчени като овчи стада… Роса,
мъгла, мека светлина, топла мараня над
изорани ниви… И човешки копнеж, разпилян като зърно по „залутаните пътища“.
„Той пътуваше по света, но се вдъхновяваше само от родния пейзаж, обичаше да
е сред природата, вятърът да е в косите
му“, спомня си Венера.
Сюжетите са от България, но чувствителността на художника е така по руски
дворянска и направо изнежена, че редом с
реверансите към Иван Милев откривам
обяснения в любов и към Филонов, и към
Петров-Водкин – живописци с изтънчена четка. Картините на Наско се извисяват до една формално реалистична, но
всъщност магично-онирична естетика.
В нея обаче и най-абстрактните опити
се конструират и градят по модела на
живото – на растежа. Всеки сантиметър
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от плоскостта на картините е изработен така, както се везе невестино було.
Живописта на Наско е пропита с православие. Оплодена от иконата, но от нейната не външна, а вътрешна същност.
Като икона и тя е правена с чисти ръце и
добри помисли. Като икона е блага и неагресивна. Като на икона пространството
и е субективно, а не обективно. Художникът Шаренков не злоупотреби с експерта по икони Шаренков, за да произвежда
на конвейер платна в така спекулативната „модернизирана интерпретация на
иконната пластичност“. Той не вплете
отломки от икони в псевдоинтелектуални и живописни терзания. Знаеше, че е
светотатство.
Птичи поглед
Хоризонтът в повечето картини е „поглед отгоре“. Акварелите са ефирни като
самодивски сън. Навсякъде се чувства
приказното, но то няма вулгарното експлоатиране на фолклора. Рисунките с
туш-лави са като видения през заледен
прозорец. Маслените картини имат същото леко, ефирно излъчване на пролетен вятър или звезден покров. Едно калейдоскопично пространство – панорама
от спомени, сънища, снегове…
Наско е боравил с материалите сякаш
са живи същества. Той ни учеше, че физическият живот на картината трябва
да гарантира духовното и оцеляване или
поне да осигури шанса за това. Живописта му е пример за този синтез.
Някои композиции излизат от жанровата
рамка на пейзажа. Те звучат притчово,
някак по радичковски, но по-елегично. Лабиринти с дяволи, ангели и залутани фигурки. Сигурно ние изглеждаме на художника така, погледнати от небето.
Мария Ландова
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ПОРТРЕТЪТ – ОТ ПЕРСОНАЛНОТО
КЪМ УНИВЕРСАЛНОТО. ИЗЛОЖБА
НА ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
7 – 25 ноември 2018 г., „Сезони“

Не са много творците, които се посвещават на портрета. Особено в наши
дни. По ред причини. Като жанр портретът не е за всеки. Той изисква вглъбяване, отговорност, концентрация, виртуозно владеене на рисунка и конструкция,
както и способност да превърнеш личното в универсално. Десислава Минчева
от десетилетия съсредоточава творческата си енергия в полето на този
жанр. В столичната галерия „Сезони“ тя
представя експозиция от портрети.
Нейните произведения не се разглеждат
– те се преживяват. Макар да са само 22
на брой, картините насищат пространството – в пряк и в преносен смисъл.
Платната са големи по размер и това
обуславя необходимостта от дистанция
и простор. Тяхното въздействие върху
зрителя е концентрирано. Те изпълват
интериора като емоционално излъчване
с комплекс от асоциации.
Художничката се вглежда в човешката
душа отблизо, с откровеност и пределна конкретика. Любовта към детайла,
пристрастието към рисунъчното начало, брилянтното поднасяне на формата
намират израз в съзерцателни, дълбоки,
изящно нюансирани и силни по въздействие платна. Професор Десислава Минчева показва лица и фигури, но това не са
обикновени портрети, това са портрети-състояния, изведени от рамката на
персоналната прилика. Картините изискват дистанция за възприемане, тишина
за осмисляне и вглъбяване за въздействие. Десислава Минчева работи мащабно,
монументално, като използва конструктивна, пределно изразителна рисунка и

Десислава Минчева / Портрет

балансиран колорит. Използваните от
нея гами и цветови съчетания са меки,
плавно преливащи се. Картините ѝ респектират с професионално майсторство, с дълбочина на интерпретацията
на мотива. Платната носят усещане за
стабилност, за хармония и равновесие,
което ги прави силни, уплътнени с асоциации и запомнящи се.
Портретите на Десислава Минчева не са
просто лица. Дори когато рисува един и
същ модел, тя създава различен образ –
всяка картина улавя нови черти, емоции,
дори светове, отразява същността на
изобразеното.
Даниела Чулова-Маркова
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„ВИНАГИ НАГОРЕ“. ИЗЛОЖБА
НА ЕКАТЕРИНА ГЕЦОВА
11 – 29 октомври 2018 г.
„Аросита“

На смрачаване галерията блести с особена светлина, светлината от лампите,
но отразена безброй пъти в скулптурните обекти от стъкло – елегантни,
с деликатна цветност, интересни, закачливи и съвършени. Усещането за положителна енергия и виталност не идва
само от произведенията, но най-вече от
тяхната авторка, която посреща дошлите да видят нейната изложба. И ако
не беше видно безупречното овладяване
на материала и неговите експресивни
възможности, което се постига с години упорит труд, човек би си помисли, че
това е изложба на съвсем млад художник.
И дори посетителят или по-скоро гостът на изложбата да не знае, че тя се
нарича „Винаги нагоре“, интуитивно би
усетил това послание.
„Стъклото ми носи някакво удовлетворение, въпреки че е изключително труд-

Екатерина Гецова / Без название
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но да преодоляваш този материал, още
повече в България. Тук е много трудно,
нямаме тези технически възможности, както в Чехия например. (...) Трябва
да се съобразяваш с всичко. Тежък труд
е, и физически е тежък – стъклото е
тежко, трябва да го преодоляваш този
материал всеки път“, казва Катя Гецова в интервю. Но зрителят не си дава
и за миг сметка за този тежък труд,
резултатът от който са и обектите
в настоящата изложба. Съчетаването
на стъклените форми с други материали
(дърво, метал, въжета и пр.) е толкова
естествено, дори органично, че оставаме с впечатлението за неръкотворност и лекота – просто стъклени гъби
израстват от дървото или някой, на
когото виждаме само небрежно кръстосаните крака, е седнал на пънче.
Екатерина Гецова едва ли се нуждае от
представяне. След като завършва Художествената гимназия в София, тя отива да учи в Художествената академия в
Прага стенопис, но по щастливо стечение на обстоятелствата и несъм-
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нено поради любовта ѝ към стъклото
завършва образованието си при световноизвестния проф. Станислав Либенски.
След това работи със стъклото като
материал, който е изразно средство на
идеите на художника, с всичките негови
възможности, специфики и ограничения,
без да робува на клишетата „изящно“
или „приложно“, които битуват и до днес
в българското изобразително изкуство.
Участник в множество изложби, национални и международни, автор на редица самостоятелни изяви и проекти в областта на декоративно-монументалното
стъкло в синтез с архитектурата, носител на награди, Катя Гецова е и организатор на Международния фестивал на
стъклото, който стартира през 2010 г.
и има за цел да предостави възможност
за изява и споделяне на опит на художници от цял свят, които се занимават с
актуалните проблеми на съвременното
художествено стъкло.
Автор с успешна кариера, Екатерина Гецова споделя своя опит и активно помага
за развитието на художественото
стъкло у нас.
Стефания Янакиева

„50+50=30“ – ЮБИЛЕЙНА
ИЗЛОЖБА НА МАРИЕТА КОНОВА
И МАРИО КОНОВ
7 ноември – 7 декември 2018 г.
ХГ „Борис Денев“

Може би единственото по-трудно нещо
от това да откриеш „отговорно“ изложба на приятели е... да я откриеш непринудено, сиреч „безотговорно“. И всеки, който знае, че за да си обективен и
коректен едновременно в такива случаи
трябва да потънеш в клишета, ще ме

подкрепи.
Слава богу, тази експозиция ме спасява
от подобни притеснения. Използвайки
наглед обикновеното в по-особен контекст, тя имплицитно ни потапя в
дуализма на нейното разчитане. Тя е и
юбилейна, т.е. импозантно тържествена, и забавно непосредствена, т.е.
естествена. Анализ и експеримент едновременно. Наличие на първичен импулс
– импулсът на експулсиране на емоция и
предаването ѝ по неповторим начин на
външни субекти. Наличие и на овладяна
„постановъчност“, на осмислено подчиняване на галопиращата фантазия, изпускаща понякога от контрол коварното
въображение на твореца.
Време е да представя творците юбиляри
в лоното на собствената им неповторима идентичност.
В портретите и пейзажните си цикли
(„Отвъд пейзажа“, „Осмислено от Париж“ и „Хронология на срещите“) Мариета Конова изгражда образността чрез
типичен рафиниран колоритен импулс,
разчитащ на диалога на „допълващи“ се
цветни двойки върху цветна имприматура. Резултатът е своеобразен манифест на комплементарния контраст,
доста сходен като визуална мощ с
витража. Цветните ѝ експерименти са
близки и до декоративното дефиниране на фовизма, но в случая бих използвал
определението fauve (от фр. – диво, сурово), единствено като описателно на
цялата изложба: искрено дива или пък
дива емоция. Настоящите наблюдения
върху загадъчно „недоизказаните“ творби на Мариета се основават всъщност
не толкова върху обективни критически
анализи, колкото на идеали, желания и
чувствени акорди, които аз (респ. всеки интерпретиращ) нося и бих искал да
се осъществят. „Интензивен цветен
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Мариета Конова и Марио Конов / от изложбата

камертон“ е може би най-близкото до
тази смислова конструкция определение. Марио Конов (познат и непознат,
както винаги) се показва в типичното
си амплоа на креативен провокатор,
загърбил всякакви стереотипи. Изваждайки дори и най-тривиалното от естествения му контекст, той съвсем
манипулативно разширява границите на
„разчитане“ на феномена скулптура, освобождава го от конвенциите на наложената „класическа“ естетика. По този
начин Марио някак си приема дадаизма,
редимейда и неоавангарда от края на 60те години на XX в. за свои естествени
апологети, а тъкмо в края на 60-те е
Рождеството на нашите мили приятели. Така че при него това си е май генетично заложено – ембрионалният му
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период се екстраполира в съвременното
му пластично изразяване. Освен внушението за обща семиотика между Ориняк,
Средните векове и Новото време (с присъщия им синкретизъм) в творбите на
автора откриваме аналози на пещерните формообразувания, на динамичната
релефност на готическите катедрали,
на купчинките морски пясък, оформени
от детските ръце в усилията им да съградят замък.
Това, което двамата са извършили съвместно (а и при двамата извършеното
означава неизвършеност на рутинно
„завършване“ на художествения обект),
не може да не ни подтикне към въпроса
къде е връзката между тях (освен в годишнината от съвместния им живот).
Дали не е в общия кумулативен опит на
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двамата в различни пластични сфери
и впрегнат тук като знаков модел на
ефектна синергия? Не е ли във визуалните въпроси на сериозните творци,
търсещи неистово декодирането на голямата фикция, наречена изкуство?
Изкуството, което и за двамата започва от състояние на съмнение и се превръща в състояние на вярване. Или пък в
общата инфлексна точка на преминаване от ползваната само за претекст натура в собствен, непредсказуем емоционален свят? Все въпроси и все риторични... Защото, така или иначе, тук има
съюз. Един „свещен“ съюз между колорит
и форма, умело демонстриран в почти
сценографски мизансцен. Този съюз между „комплементарни“ автори (наглед
противоположни, но допълващи се) напомня атмосферата на нещо магично, на
приказка. С едновременното присъствие и на Червената шапчица, и на вълка.
Не случайно правя аналогия с „експресионизма“ на Братя Грим и мистиката на
готическия витраж. Субтрактивната,
призрачна цветност на Мариета за мен
е абсолютен визуален еквивалент на магията на популярния текст. За Марио,
естествено, остава ролята на вълка...
или на ловеца? Ловецът на пространствени форми от времето на техния
генезис до контролираната им трансформация в нещо необичайнo.
Каквото и да спомена още, вече ще бъде
обяснителен преразказ на „историите“
на Конови. Така че нека съпричастно се
потопим във вълшебния им свят... и
приятен прочит на тяхната обща приказка!

С УСМИВКА ОТ АЛЕКСАНДЪР
ДОБРИНОВ. ХРОНИКА НА
ПОЛОВИН ВЕК В ОБРАЗИ

26 септември – 28 октомври 2018 г.
СГХГ
Изложбата в СГХГ, посветена 120 години
от рождението на Александър Добринов
(1898 – 1958), е явление в художествения

Владимир Аврамов
Александър Добринов
Портрет на Константин Кисимов, 1955 г.
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Александър Добринов / Момче с пръчка, ок. 1945 г.

ни живот. Не само заради юбилея, а и заради факта, че Добринов не е показван
до момента в подобна изчерпателна,
мащабна експозиция (през 1998 г. е реализирана ретроспективна изложба, посветена на 100-годишнината от рождението му). В градската галерия на София
кураторите Аделина Филева и Красимир
Илиев подбират 250 рисунки – карикатури, щаржове, печатни издания, и съживяват късче памет от отминалото
столетие.
Александър Добринов е емблематичен
автор за развитието на шаржа и кари-

32
СБХ бюлетин брой
05 /2018

катурата в България. Той запечатва образи и сътворява визуална хронология на
събитията от първата половина на ХХ
век. Изложбата разказва хронологично
житейския и творчески път на художника; тя съчетава биографичен разказ
с исторически преглед на социокултурната ситуация у нас. Пред очите ни се
нарежда галерия от образи – семейството на художника, български политици и
интелектуалци, чешки и италиански
обществен елит.
Показани са карикатури и шаржове от
периода 1913 – 1958 г. Най-ранната твор-

изложби, критика
ба е шарж на майката на художника от
времето, когато той е 15-годишен. Серия от политически и социални карикатури маркира периода на активно сътрудничество към сп. „Българан („Сцена
от бъдещото равноправие на жените“,
„Щастливо семейство“, „Курортна любов“, 1921, „Морал“, 1920). Младият художник учи в Рисувалното училище в София, но преди да го завърши, заминава за
Виена (1921 – 1923). Там работи за немски
издания и макар от дистанция продължава да се изявява и в българския периодичен печат. Във Виена Добринов се ориентира към портретната карикатура, но
по-късно в творчеството му започва да
преобладава шаржът. След завръщането
си започва да издава сп. „Скорпион“, заедно с журналиста П. Господинов. През 1925
г. е арестуван заради политическа карикатура в изданието. Трайно се насочва
към шаржа. През 1926 г. създава голям
брой портрети на художници и интелектуалци – проф. Иван Вулпе, Васил Захариев, Дечко Узунов, Майстора, Антон
Митов, братя Владигерови и много други. В края на 20-те и началото на 30-те
години художникът пътува из Европа и
работи в Чехословакия и Рим. Свидетелство за това е плеядата от изобразени
в шарж личности: Ярослав Кочиан, Томаш
Масарик, д-р Карел Крамарж, политик и
публицист, Ярослав Панушка – художник,
Алфред Казала, пианист, Адриано Тилгер,
политик, Армандо Фратели, издател.
Централно място в изложбата заема
една знакова за Добринов творба от
1935 г., своеобразна моментна снимка
на живота от 30-те години – шаржът
„Кафе-сладкарница Цар Освободител“.
Творческата интелигенция се събира в
кафенето до Руската църква и всеки има
определена маса – и Константин Петканов, и Илия Бешков, Любомир Пипков,

Дечко Узунов, Никола Маринов. Майсторът на портретната карикатура Александър Добринов с часове скицира лицата на присъстващите и в уникалното
си произведение изобразява 106 от найизвестните посетители на сладкарницата – литератори, артисти, учени,
издатели, политици. Много от героите
на Добринов са ликвидирани след 9 септември 1944 г. Самият Добринов също е
арестуван. Прекарва две години в затвора. Там продължава да рисува. Неговият
несломим дух, тънък хумор и вяра в изкуството му дават опора. По това време,
в периода 1944–1946 г., създава едни от
най-силните си творби – ту леко шеговити („Въшкарско настроение“, 1945),
ту много експресивни и откровено мрачни („Автокарикатура“, 1945).
Добринов ни оставя ценен прочит на
своето време. В галерия лица той съхранява фрагменти от една епоха. Пътят,
по който художникът общува със зрителя, е пряк и естествен. Създадените от
него образи са изразителни, четливи,
лаконични. Добринов улавя характерното с лекота. Владее формата и поднася
изобразеното с елегантна линия и дискретен колорит, така че да те накара да
се усмихнеш. Художникът използва пълната гама от средства – туш, акварел,
гваш и молив, за да отрази спецификата
на моделите си. Работи с хипербола и деформация, без да бъде брутално изобличителен, хапливо критичен или скандално експресивен. При Добринов всичко е
премерено, изтънчено, прецизно. Образите са излети на един дъх, компактни,
виртуозно изпипани. И макар произведенията да са създадени през отминалото
столетие, те звучат изключително актуално и днес.
Даниела Чулова-Маркова
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ФИКТИВНО ОБИТАЛИЩЕ –
ИЛЮЗОРНИ СИТУАЦИИ И ВЕЩИ
1 – 30 ноември 2018 г.
ХГ „Станислав Доспевски“

През ноември пространствата на ХГ
„Станислав Доспевски“ в Пазарджик се
трансформираха в един нов, различен, интелектуално напрегнат контекст. Дарина Пеева и Атанас Тотляков представиха своята съвместна изложба „Фиктивно обиталище – илюзорни ситуации и
вещи“, която за някои се оказа шокиращо
преживяване, а за други – наслада за ума и
сетивата. И двамата автори са утвърдени на художествената сцена у нас и в
чужбина, и двамата работят в областта
на графиката, дигиталната литография и
инсталацията, като не спират да експериментират с материала.
В тази изложба любовта към експеримента и прекрачването на границите в
изкуството се превръща в провокация за
зрителя с множество препратки, които
той трябва да открива, тълкува и ана-

Дарина Пеева / от изложбата

34
СБХ бюлетин брой
05 /2018

лизира. Идеята, залегнала в основата на
авторската концепция, Атанас Тотляков
обяснява така: „В Пазарджик съществуват институции на изкуството – Къщата музей и Художествената галерия,
носещи името на художника от ХІХ век
Станислав Доспевски, без съмнение един
от новаторите на своята епоха, въвел
светската живопис (…) Домът на Станислав Доспевски институционално е
трансформиран в невъзможно за обитаване място, той е среда за наблюдение.
Вещите, запазени в автентичен вид, са
експонати, предназначени единствено за
съзерцание. Тяхната функционална същност е преустановена. Столът, на който
е седял Доспевски, днес е пособие – фикция, не-пособие (по Теодор Адорно).
Музейният характер на къщата налага
нормативно табу за използването на всеки един предмет в нея. Дори някой да си
позволи да почувства с повърхността на
тялото си физическата форма на същия
стол, той не може да отмени забраната.
Столовете, масите и всички материал-
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Атанас Тотляков / от изложбата

ни неща са документално приближени до
феноменологичното битие на едно произведение. (...) Възможността творбите,
които могат да бъдат тълкувани като
ирационални вещи от нов порядък, да бъдат експонирани в галерия, носеща името на Доспевски, създава предпоставки
за усилване на въздействието им. Отдалечени на по-малко от километър една
от друга, двете локации са лесно достъпни за публиката почти едновременно. По
този начин изложбата в ХГ „Станислав
Доспевски“ – Пазарджик постига двойно
значение: охудожествява вещите, собственост на Доспевски, тълкува понятието за вещност в контекста на геро-

изиране на притежанието...“
В експозицията Атанас Тотляков представя голямоформатни, черно-бели литографии, в които вещи и обекти са
дигитално генерирани в абстрактни
изображения, които кореспондират в
сложен синхрон с автентичните материални предмети. В работите на Дарина Пеева се забелязва и промяната на
изображението през различните етапи
на печат и възпроизвеждане. За експериментирането с класическите техники на дълбокия печат и фотографията
художничката използва обекти, в случая
диван и картини, като ги трансформира
чрез средствата на новите медии. Види-

35
брой
05 / 2018

СБХ бюлетин

изложби, критика
ми са и оставените следи (при ръчното
отпечатване) на повърхността, пресечени линии, различни слоеве с мастило,
променило още веднъж образа. Интересни са търсенията ѝ в преобразуването
на листа от двумерното му ограничение
в рамките на картината до триизмерен
обект, свободно разположен в пространството. Така изображението променя
контекста или първоначалното си значение, давайки възможност на зрителя
да развихри въображението си и да достигне до собствена интерпретация.
Изложбата „Фиктивно обиталище –
илюзорни ситуации и вещи“ е пресечна
точка на история и съвременност, традиция и новаторство. Създава се едно
междинно пространство, в което вещи,
натоварени със смислови значения, се поставят в реална среда, но в илюзорна ситуация, за да отговорят на важния въпрос, който си задават авторите: до
каква степен можем да използваме традицията или вярата, че тя съществува,
като аргумент за създаване на ново изкуство. А в отговор бихме могли да цитираме Гьоте: „Сюжета всеки вижда пред
себе си, съдържанието намира само тоя,
който има отношение към него, а формата остава тайна за мнозинството.“

то утро, златните лъчи на изгряващото слънце, животът е моментен мираж
на безкрайни възможности.
След лятото чадърите се спускат, сенките са дълги, топлината отстъпва на
студения вятър, дали ще има циганско
лято? Животът е в ново, по-бавно темпо, надделяват меланхолията, моментите на размисъл и очакването на следващото лято.
„След лятото“ са наречени картините
на Долорес Дилова, които са поетичен
разказ, картини-елегия на човешките
настроения. Чадърите на плажа са спуснати, стоят като самотни хора в една
прекрасна обстановка. Възможно ли е да
сме най-самотни, когато около нас е найкрасиво, или именно това понякога засилва самотата?!

Наташа Ноева

„СЛЕД ЛЯТОТО“ – ИЗЛОЖБА
НА ДОЛОРЕС ДИЛОВА
10 октомври – 2 ноември 2018 г.
„A&G Art Meeting“

През лятото, когато духът се е поотпуснал отпускарски, вдишвайки от свободата, светлината, топлите вечери и
горещите нощи, зареждайки се енергетично от всичко, активиран от свежо-
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Долорес Дилова / След лятото II

Привидно безгрижните красота и хармония крият дълбоки, есенциални човешки
теми.
Понякога картините са като театрална
сцена: завесата се отваря, за да ни покаже един организиран мизансцен на емоция
и размисъл.
Сенките и светлосенките са като житейски избор, светлината има винаги
своето присъствие, но, акцентирана
различно, дава и различно решение, различен край.
Пейзажите на Долорес Дилова са повече
пейзажи на човешката душевност, нарисувани с много фина чувствителност
и разбиране на нюансите на човешката

психология и мечти.
А те според мен са свързани с желанието
да сме в хармония със себе си и света.
Море, къщи, завеси, затворени чадъри –
безкрайност, сигурност, граница на допустимото желано, индивидуалност.
Погледнато през тази призма, се обяснява сложността на материята, с която
Долорес Дилова работи, невероятният
цветови избор като изразно средство и
майсторското им разрешение – пасторално, елегично, поетично.
Анна Халамян
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СЮРРЕАЛИСТИЧНИТЕ
МЕТАМОРФОЗИ В ИЗКУСТВОТО
НА ОДА ЖОН
22 ноември 2018 – 13 януари 2019 г.
Национална галерия – Двореца

Националната галерия представя Ода
Жон за първи път в България с голяма
ретроспективна изложба „Сърцевина“
– това е и своеобразно завръщане на художничката в родината. Експозицията е
събрана от музеи и частни колекции със
съдействието на галерия „Темплон“ и
включва над 50 произведения – живопис,
скулптура и акварел. Най-ранната творба е „Портрет на момиче“ от 2000 г., а
най-новата – „Освободената“ от 2018 г.
Двете картини не просто очертават
времевата рамка на нейния творчески
път, а и личната ѝ история. Ода е художник още преди да срещне своя именит
съпруг Йорг Имендорф и сега, освободена от предразсъдъци и норми, се отдава
изцяло на поривите на въображението.
Сценографията на изложбата въвлича
зрителя в процеса на изграждане на авторката и го води към сърцевината на
нейното изкуство, като разчита на директния сблъсък между реалност и фантазия, в която битуват сюрреалистични видения. В картините на Ода Жон има
много нежност, любов, виталност, сила,
но същевременно болка, вина, страдание.
Със стил, който препраща към старите майстори, сюрреализма и немския
експресионизъм, художничката създава
свят, неподчинен на условности, отвъд
рационалното, навлизайки дълбоко в подсъзнанието. Алтернативна вселена, която завладява с красота и спокойствие,
поезия и романтика, но същевременно е
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изпълнена с насилие, еротика и ирония.
Това са серии от безкрайни анаграми на
разчленени и мутиращи човешки фигури; вътрешни органи; тела, вплетени в
болезнена симбиоза; хибридни същества,
сякаш родени в неспокойния сън на дете
демон.
Внимателно отношение към детайла,
към пропорциите, смяна на мащаба, фотореалистична прецизност при изобразяването на отделни форми, противопоставяне на елементите водят авторката в нейния визуален мистичен разказ.
Емоционални състояния и образи, изплуващи от подсъзнанието, се издигат на
повърхността и се материализират в
понякога ужасни, понякога забавни сцени.
Изкушеният зрител навлиза в приказен,
фантастичен свят, но остава стъписан,
изненадан, отвратен, развеселен, озадачен. Той е въвлечен в ребус, визуална загадка, в чиято сърцевина се крие отношението на художничката към любовта
и еротиката, страха и болката.
В духа на метафоричния сюрреализъм на
своите картини Ода Жон предлага „Вечеря – натюрморт“ след откриването на
изложбата. Присъстващите са поканени
от авторката – художници, куратори,
галеристи, колекционери, журналисти
или просто приятели от България, Германия, Франция, Великобритания, Белгия,
които познават художничката и изкуството ѝ. Повечето от тях са за първи
път в България, а поводът е изложбата
на Ода. Гостите са настанени по жребий
случаен или измамно случаен, принудени
да опознаят съседите си отляво и отдясно и да намерят възможен общ език,
без да напускат местата си до края на
вечерта. Навремени звънче обявява па-

актуално

Ода Жон / Без наименование, 2008 г.

уза, за да бъдe чут стих, народна песен
или оперна ария, изпълнени от професионални артисти.
Скулптирани от художничката специално за случая човешки фигури, „облечени“
с храна; маси с дарове на природата –
грозде, ядки, сушени плодове, подредени
на точно определени места в една симетрично повтаряща се олтарна композиция – дар за боговете или празнична
жертвена трапеза – всеки може да тълкува символиката според собственото
си въображение, апетит и разположението на духа.Така авторката умело и
прецизно изгражда своята „вечеря“ в

пърформативен натюрморт – жива картина, а присъстващите – в нейни протагонисти…
„Реалностите са много“, казва Ода.
...
Коя е Ода Жон
Ода Жон е артистичният псевдоним на
художничката Михаела Дановска, даден ѝ
от германския художник Йорг Имендорф.
Родена е през 1979 г. в София. Следва в
Художествената академия в Дюселдорф,
Германия, като през 2003 г. завършва в
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Ода Жон / Двойка, 2008 г.

класа на Йорг Имендорф с отличие „Майстершулер“. От 2007 г. живее и твори в
Париж. От 2008 г. я представлява френската галерия „Темплон“ (Galerie Templon).
През 2012 г. става носител на наградата
за живопис „Пиер Карден“, Франция.
Нейни творби са част от международни обществени и лични колекции, между
които: Национален фонд за съвременно
изкуство (FNAC), Франция; фондация „Антоан дьо Галбер“ (La maison rouge), Париж,
Франция; фондация „Франсе“ (Francès
Foundation), Санлис, Франция; Център на
изкуствата (Maison particulière), Брюксел, Белгия; колекция BOROS, Берлин, Германия; колекция JP Morgan Chase&Co, Ню
Йорк, САЩ. Има над 40 самостоятелни
и общи изложби в Европа, между които
в музея „Лудвиг“ (Ludwig Museum), Кьолн,
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Германия; музея „Фелисиан Ропс“ (Felician
Rops Museum), Намур, Белгия; фондация
„Мудима“ (Mudima Foundation), Милано,
Италия; Mu.ZEE, Остенд, Белгия.
Изложбата „Сърцевина“ на Ода Жон се
организира със съдействието на галерия
„Темплон“, Париж, и е под патронажа на
Френския културен институт в България.
Надежда Джакова
куратор на изложбата

актуално

Ода Жон / Цветя, 2015 г.
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АНДЕРСЕН И ДЪЛГОТО
ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КИТАЙ
Ако трябва да се определи най-великият
пътешественик в историята на човечеството, това безспорно е световната литература. Непознаващо физически
и времеви граници и неподвластно на
ограниченията на биологията, написаното слово съхранява духовната субстанция на цивилизацията. Затова не е
необичайно, че едно от най-обичаните
класически произведения на детската
литература, Андерсеновите приказки, е
достигнало по стъпките на Марко Поло
чак до далечен Китай. Всъщност първият китайски превод на вълшебните
разкази на великия датчанин датира отпреди цяло столетие и оттогава излиза
в над сто различни издания, най-новото
от които видя бял свят едва преди два
месеца, осъществено от младото пекинско издателство Еver Аfter. Особеното в
този случай е, че дори без да може, освен ако няма съответните познания, да
чете китайския текст, държейки книгата в ръце почти всеки българин би разпознал нещо близко за няколко поколения
читатели – картинките. Защото това
ново издание е илюстрирано от най-тясно свързания с магията в приказките на
Ханс Кристиан Андерсен български художник – Любен Зидаров.
Всяка история си има предистория и тази
започва преди повече от половин столетие, по-точно към 1964–65 г., когато в
тогавашното издателство „Народна
младеж“ излиза от печат първото издание на Андерсеновите приказки с илюстрации от Любен Зидаров. Дотогава
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Любен Зидаров с издадената книга

приказките, които българският читател отдавна познава (отделни приказки
са преведени от руски още през 90-те
години на XIX в.), излизат в скромни илюстрирани версии – отначало с германски рисунки в стил сецесион, по-късно с
илюстрациите на Вадим Лазаркевич и на
Борис Ангелушев, представящи авторските почерци на своите създатели, но
твърде далечни от духа на Андерсен.

издания
Сътворените от Любен Зидаров цветни
илюстрации на цяла страница веднага
придобиват популярност с поетичната
атмосфера, затворена в тях, пренасящи фантазията на читателя в света на
автора и неговите герои. Те получават
признание и с множество награди, между които медали от Панаирите на книгата в Лайпциг; до края на 70-те години
претърпяват поне три издания на книгите, всяко едно с различен вариант на
цветови, композиционни и съдържателни решения в търсене на емоционална и
интелектуална близост с мъдростта на
писателя. През следващите години Любен Зидаров се отправя на лично пътешествие в търсене на „своя Андерсен“.
Без да има конкретна поръчка от издателство, той прави четвъртата си разработка на Андерсеновите илюстрации,
с която изоставя историческия аксесоар, конкретиката и всичко, стоящо на
пътя към намиране на „психологическата
субстанция на приказките“. За жалост
повлеченият от промените разпад на
издателската система към 1990 г. прави
отпечатването им невъзможно и те задълго остават затворени в чекмеджето.
През 2005 г. в цял свят беше отбелязана 200-годишнината от рождението на
Ханс Кристиан Андерсен. В тази връзка
Академия „Аполония“ покани Любен Зидаров да осъществи изложба от свои
Андерсенови илюстрации на поредните
празници на изкуствата в Созопол. Така
се роди изложбата „Осъщественият и
неосъщественият Андерсен“, в която
освен вече познатите на публиката образи фигурираха и тези от последния,
невидял бял свят вариант. Няколко месеца по-късно същата експозиция се откри в Софийската градска художествена
галерия и ето, случи се чудо – намери
се издател за четвъртия илюстриран

Любен Зидаров / авторски постер за изложбата
през 2008 г.

вариант на приказките в лицето на
издателство „Захарий Стоянов“. Така
се появиха петте луксозни тома на поредното издание, нямащи нищо общо
с плачевната полиграфска продукция
на соцкнигоиздаването с разпадаща се
подвързия, когато книгите се печатаха
на долнокачествена хартия в различни
цветови нюанси за всяка отделна кола,
променящо до неузнаваемост оригиналните илюстрации. Освен това в чисто
професионален план илюстрациите от
това издание „илюстрираха“ различно
разбиране в творческата еволюция на
художника.
Преди две години благодарение на една
млада, но изключително себеотрица-
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телна популяризаторка на българска
книжнина в Америка, Сибила Бенатова, „осъщественият Андерсен“ попада
под погледа на един от водещите световни експерти в областта на англоезичната литература за деца, Ленард
Маркъс, художествен критик, историк
и писател и редовен контрибутор на
авторитетните издания Horn Book и
New York Book Review. Същият е възхитен от илюстрациите и бидейки
консултант на младото пекинско издателство Еver Аfter, ги предлага за първо заглавие от стартиращата серия
луксозни издания на класически детски
книги на китайски език. Далекоизточният издател ентусиазирано възприе
идеята и заяви намерение да подготви
и отпечата един том от селектирани
приказки. Това беше сторено и избраните бяха както от последното българско
издание, така и неприсъстващи в него,
за които илюстраторът трябваше да
създаде нови творби. И още нещо, оказало се върховното предизвикателство
на цялостния проект: оформлението,
т.е. тотал дизайнът на изданието. За
разлика от обичайната практика в Китай, а и в доста други страни, илюстрирането и оформлението на книгата да
се разделят между различни изпълнители, илюстраторското творчество на
Любен Зидаров винаги е било белязано
от разбиране за книгата като единен
художествен обект, свързващ в едно
илюстрация, оформление, общ дизайн,
шрифт, полиграфия и пр. В случая имаше
още един съществен детайл: китайската писмена система е не само коренно
различна от азбучната, но самата тя се
оказва носител на характеристиките
и естетиката на графичен образ. Това
наложи и изнамиране на необичайна процедура за предпечатната подготовка
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на изданието. Всяка отделна страница
от предварително изготвения на ръка
макет на книгата заминаваше по имейлвръзката с дизайнера на издателството
и биваше връщан обратно с налят страниран китайски текст, спрямо който се
правеха промени с местата на сканираните илюстрации, а за получаващите
се „дупки“ художникът рисуваше допълнителни. Така целият процес придоби
до голяма степен уникални за книгоиздаването черти, подсилени от факта,
че в своята 95-а година Любен Зидаров
много вероятно да е и най-възрастният действащ илюстратор на планетата. Резултатът от това приключение
е не по-малко изумителен с тиража на
един изключителен на вид отпечатан
продукт, изпълнен на висококачествена хартия в неръкотворно изглеждащ
висок печат, напълно идентичен с оригиналите на илюстрациите и внушаващ
отношение и пиетет както към автора
и текста, така и към книгата въобще.
Прогресът на съвременните технологии и творческата освободеност в патриаршеска възраст направиха това необичайно пътешествие, свързало двете
земни полукълба, възможно. По-правилно
– това поредно пътешествие на приказките до Поднебесната империя; все
пак фабулата в една от най-прочутите
от тях, „Славеят“, се развива в Китай.
Изданието бе подготвено и реализирано
с идеята да бъде нещо различно, с нова
селекция и с превода, осъществен от
един от най-уважаваните китайски
преводачи и, разбира се, със смелото решение за илюстратор на изданието да
бъде поканен чужденец. И още нещо:
Този пети вариант на Любен-Зидаровите илюстрации към Андерсеновите приказки се оказва не просто цифрова статистика, а и възможност за поглед към

издания
ПРИКАЗКИТЕ НА
ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

(Предговор към китайското издание)

Любен Зидаров / корица на Андерсенови приказки

„втория период“ в развитието на неговото артистично разбиране за книжната илюстрация за деца и за възрастни.
Тя освен със своята отличителна поетика на изображението, в технологичен
план – със смесването на темпера, акварел и молив, се приближава към характеристиките на живописта; Любен Зидаров създава своеобразен авторски хибрид между двете. При това все повече
отдалечавайки се от клишираното разбиране за илюстрация в името на намиране на нови художествени пространства за нея.
Филип Зидаров

Историите, сътворени от датския писател Ханс Кристиан Андерсен (1805 –
1875), вероятно са най-обичаните детски
приказки в целия свят. Храбрият оловен
войник, Грозното патенце и Палечка са
измежду многото, превърнали се в част
от световното литературно наследство и хората от всички континенти
имат представа за случващото се в тях
дори и без да са разгръщали страниците
на прочутите Андерсенови приказки. Но
за всеки, зачел се в Андерсен и заслушал
се в мелодията на неговия закачлив, увлекателен и мъдър глас, наситен със
сатирични нотки и философски наблюдения, това неизменно се оказва едно
от най-възвишените духовни изживявания, които световната литература
е в състояние да предложи. Езикът на
Андерсен е толкова ясен, жив и забавен,
въздействащ и привлекателен за младите читатели, че неговите „Приказки“
са едно от най-често споделяните от
деца и родители четива. Настоящото
томче на това ново издание, съдържащо
25 класически приказки от този автор,
илюстрирани от един изключителен
художник, чието име и творчество найвероятно едва ли са ви познати, може да
се окаже едно чудесно изживяване.
Неочакваната ми среща с изкуството на
илюстратора Любен Зидаров се състоя
в дома на моя приятелка библиотекарка,
живееща във Филаделфия. Имигрантка
от България, Сибила е страстен колекционер на илюстрирани книги и има специален интерес към издаваните в нейната родина заглавия за деца. Още при първата ни среща тя настоя да ме запознае
с творчеството на най-значимия жив
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Любен Зидаров / корица на Андерсенови приказки

български илюстратор – Любен Зидаров.
Продължаващ с активната си артистична дейност и в деветото си жизнено десетилетие, Зидаров започва творческата си кариера преди повече от 70
години. Досега той е илюстрирал над 200
заглавия, включително книги от Марк
Твен и Робърт Луис Стивънсън, и е бил
отличаван с редица национални и международни награди. Въпреки това голямата част от неговото илюстраторско
творчество остава непознато на много
места по света, особено в Съединените щати. Така в онзи специален ден във
Филаделфия аз се почувствах като откривател на неизвестно съкровище от
показваните ми книги, илюстрирани от
този така дръзко самоуверен и духовно извисен художник. Затова възможността да представя на читателите в
Китай този шедьовър от изкуството
на Любен Зидаров за мен е привилегия и
чест.
Връзката на Зидаров с Андерсен се оказва
нещо като любовна история за цял живот. Започнала е незабележимо, когато,
подобно на милиони деца през изминалия
век и половина, той остава завладян от
магията на „Приказките“. И съвсем не
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необичаен се оказва фактът, че когато
става професионален художник, Зидаров
избира да илюстрира Андерсен и впоследствие това произведение се оказва
емблематично за развитието на неговия
талант. Навсякъде по света за илюстраторите на книги за деца интерпретирането на Андерсеновите приказки се смята за едно от най-висшите професионални предизвикателства – еквивалент
на изкачването на Еверест или участието в олимпийски маратон. И повечето
от приелите това предизвикателство
художници се впускат и в още едно – в
опита да апликират своя авторски знак
върху творбата на вероятно най-великия световен разказвач на приказки.
Онова, което е рядко, дори уникално в комуникацията на Любен Зидаров с прочутите приказки на Андерсен, е, че той ги
е илюстрирал не само веднъж, а цели четири пъти в различни периоди на своето
творческо развитие, като с всеки отделен вариант той е изоставял и променял
част от предишните решения в опит да
намери най-верния път към духа на вечната мъдрост зад думите на автора.
В ранните етапи на своята подготовка
към създаване на илюстрации към Андерсеновите приказки Зидаров проучва
създаденото в тази област от страна
на неговите колеги в Германия, Чехословакия, Русия и другаде с намерение да научи от опита на сътвореното дотогава.
Примерите в тази посока са немалко. Покъсно той експериментира, като придава на героите на Андерсен и на средата
им напълно съвременни черти. Тази идея
е оригинална, но за него се оказва разочарование. Затова при третия вариант
той възприема противоположния подход
и заминава за родината на Андерсен –
Дания, за да се потопи в пейзажа и в самата културна среда от XIX век, създала

издания
и вдъхновила разказвача. В Дания той
се разхожда из старите криви улички в
родния град на писателя Одензее, скицира околните замъци, селските къщи и
фермите, подобни на описаните в приказките, и се рови из реликвите в колекцията на посветения на писателя музей.
Зидаров е убеден, че това проучване
ще му помогне да нарисува илюстрации,
белязани от автентичността на всеки
отделен детайл. Но дори и тази стратегия не го довежда до резултат, който
да го задоволи напълно. Изобразяването
в стилистическа точност на шапката
или дрехата на някой от Андерсеновите
герои за Зидаров не се оказва достатъчно, за да може да проникне в сърцето и
душата на автора. И накрая, с четвъртото издание на Андересен, което държите в ръцете си, художникът загърбва
документалната конкретика и си дава
свободата да изобразява „многоцветния
калейдоскоп на човешките качества и
слабости“, което всъщност е в основата на мъдростта на Андерсеновите
приказки, предаваща им универсалните
стойности, възприемани както от млади, така и от възрастни читатели.
Внушаващото чувство на радост заради
цветовете, с които Зидаров композира
своите темперни илюстрации, ни въвежда в един едновременно измислен и
реален свят, съответен на духовността и усещанията на самия Андерсен, а и
на нашите собствени. Андерсен е обичал
театъра, а пък свободната артистичност на Зидаровите илюстрации притежава енергията и спонтанната жизненост на жив спектакъл. В своята страна
Любен Зидаров е известен не само като
илюстратор, но и като живописец и майстор на автопортрети, в които той
чрез собствените си черти и състояния
находчиво прави дисекция на различните

Любен Зидаров / корица на Андерсенови приказки

страни на човешкия характер. Същото
постига и в своите илюстрации. Например шивачите-измамници в приказката
„Новите дрехи на царя“ са символ на класическия мошеник. Образът на Малката
русалка е едновременно очароващ и трогателен, а Грозното патенце наистина
си е едно съвсем незабележително кафяво пиле, преди, неподозирано от никого,
то да се превърне в прекрасен лебед.
Един-единствен герой измежду останалите сред тези завладяващи илюстрации на пръв поглед изглежда не на място:
Какво ли търси на първата страница
този висок и елегантен субект от XXI
век, облякъл моден блейзър и с пичовски
черни очила? Запознайте се – Любен Зидаров, който заслужено си е отредил
място в миманса в началото на книгата,
която той в съвсем буквален смисъл е
създавал през целия си творчески живот
и е вградил в нея сърцето и душата си в
търсене на истинския Ханс Кристиян
Андерсен.
Ленард С. Маркъс
Бруклин, Ню Йорк, ноември 2017
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Изложба „120 години българско
изкуство“
9 – 30 ноември 2018, Градска градина, София

Излизайки извън музейните и изложбените зали, ситуирана в открита обществена среда, експозицията представя в 32
дигитални принта областите, в които
се развива българското визуално изкуство от края на ХІХ в. до днес. Тя е пореден етап от стартиралата през 2012 г.
програма на СБХ и фондация „Поддържане
на изкуството в България“ за популяризиране и социализиране достиженията на
културното ни наследство сред широка
публика. Изложбата се осъществи с подкрепата на програма „Култура“ на Столична община.

Изложба „Трансформации“ на
Бисера Вълева и Анна Цоловска
14 септември 2018, БКИ в Братислава

Изложбата е част от проектите „АRT
points“ и „Homo simulacrum+“ на ФНИ, СУ,
бе открита в Българския културен институт в Братислава. Голяма част от
работите са компютърно генерирани
принтове (CGP), както и различни видове смесени техники (темпера, акварел,

48
СБХ бюлетин брой
05 /2018

колаж, пастел) във формат 100/70 см.
Това са парчета от различните емоционални пикове и спадове, прекосени пътища, реки, паркове, градини, или иначе
казано – това са материализираните
динамични състояния на вътрешното усещане на художника. В изложбата
освен ръководителите на проектите
участват студенти и докторанти.

Анна Цоловска / от изложбата

Изложба на Стефан Алтъков и
Лаура Димитрова
8 октомври 2018, Нови Сад, Сърбия

Авторите представиха своите „Пътни
бележки“ в Културния център в града.
Творбите са вдъхновени от спомените,
които хората запазват от различни свои
пътешествия, реални и духовни, в света
на литературата, философията, изкуството. Вдъхновени са от бележките,
свързани с посетените места, които те
неволно записват в паметта си, и тези
записи от своя страна разкриват както
различията им, така и влиянието, което
те оказват върху околните и средата –

хроника
контактите им, конфликтите, чувствата, състоянията на ума, настроенията,
особеностите.

Мария Тупарова-Евтимова и
Асен Евтимов
22 ноември 2018, ХГ „Вл. Димитров –
Майстора“, Кюстендил

Лаура Димитрова / от изложбата

Изложба на Снежана Симеонова
23 октомври – 23 ноември 2018,
галерия „Контраст“, София

Експозицията събра 27 малки пластики от
камък и бронз. За нейния творчески път
Аксиния Джурова пише: „Бих определила
този път като безкрайни трансформации на пластичния ѝ език. Той е богат на
препратки, като се почне от древноегипетската пластика с характерния за нея
синтез на формите, премине се през надиплените необарокови драперии на нейните „дами“ и се стигне до изчистената
стилистика на новото време“.

Артистичната двойка Мария ТупароваЕвтимова и Асен Евтимов представиха
живопис (тя) и концептуално изкуство
(той), събрани в юбилейната изложба.
Двамата художници са сред идеолозите
на организирания артистичен живот в
Кюстендил. Възпитаници са на великотърновския университет. Преподавателската им работа е свързана с педагогическия колеж в Дупница, с ЮЗУ, ЛТИ,
ТУ. Мария Тупарова е професор, доктор по
ергономия и дизайн.

Изложба на Наталия Велева
19 – 30 ноември 2018, „София прес“

Наталия Велева / от изложбата

Снежана Симеонова / от изложбата

За Наталия Велева творчеството е
търсено бягство, тишина и намиране
на баланс. За изложбата си тя е подбрала
пейзажи и фигурални композиции, в които
морето, брегът, дърветата и пристанището са ключови елементи. Процесът
на живописване тя определя като емоционален монолог, който е провокиран
от близкия план на ежедневието.
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„Изкуството в канона и близо до него“
Изложба на Румен Божинов и
Гергана Никифорова
22 ноември – 16 ноември 2018,
Галерия „Евдокия“, София

В експозицията, обща за баща и дъщеря,
са представени 15 картини на Румен, изпълнени със смесени живописни техники,
и 15 православни икони на Гергана, някои
от които точни копия на автентични
образци, а други авторски, с разнообразни
нови елементи и по-съвременно звучене.
Съвместна им проява показва, че въпреки различните стилови характеристики
на изразните средства в основата си те
доста се припокриват.

художничката. Тя представя акварели
и фотографии под мотото „Прослави
светлото име на нашата земя“. Марина
е член на СБХ. Изложбата ѝ представи 36
мащабни творби в Академията за следдипломно обучение на Министерството
на образованието на Беларус. Фотографиите отразяват богатото наследство
и духовната идентичност на страната,
а акварелите показват вдъхновяващата
природа.

„10 книги, 3 премиери“
изложба на Любен Зидаров
16 октомври – 02 ноември 2018, „София прес“

В изложбата „10 книги, 3 премиери“ знаменитият Любен Зидаров представя илюстрации към десет илюстрирани през последното десетилетие книги. Повечето
от тях са издания на издателство „Захарий Стоянов“. Трите премиери пък са на
най-скоро излезлите от печат през 2018
г. заглавия с нови илюстрации и оформление: „Принцът и просякът“ на Марк Твен,
стихосбирката на Пейо Яворов „Подир
сенките на облаците“ и наскоро издадените в Китай Андерсенови приказки.

Самостоятелната изложба
на Марина Горелова
11 септември– 2 ноември 2018, Минск, Беларус

В Беларус 2018 е обявена за Година на
малката родина. На това събитие е посветена самостоятелната изложба на
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Марина Горелова / Пътят на спомените

„Пътуване през времето“.
Изложба на Анета Яламова
1 – 25 октомври 2018, „Париж“, София

Известната великотърновска художничка показа 35 картини. Характерният ѝ
стил е най-близо до наивизма, но влияние
му оказва и иконографията, като съчетанието на двете прави произведенията ѝ
толкова близки и познати на българския
зрител.

хроника
Изложба на Андрей Даниел
15 ноември – 01 декември 2018, Галерия „Нюанс“

Анета Яламова / Първа пролет

Изложба на Тони Тодоров
6 – 23 ноември 2018, „Астри“, София

Фантазия и стихии бушуват в платната
от новата изложба на Тони Тодоров. Алегоричните сюжети с имена като „Между
рая и земята“, „Гарвани“, „Бездна“ въздействат като библейски текстове –
борбата между добро и зло, саможертвата, любовта.

Изложбата „Места за срещи“ е събрала
14 непоказани живописни платна на Андрей Даниел. Идеите за тези сюжети са
се зародили по време на последното му
пребиваване в Сите де-з-ар през 2017 г.
Този път художникът е видял в Париж
нещо ново, което го е провокирало – целият град сякаш нарочно е осеян с места
за срещи. „Разбира се, заглавието на тази
изложба е пак опит за метафора. Защото
тези срещи са въображаеми, в някакви
други, някои ги наричат духовни пространства. Места, в които опредметените фантазии са реалности, открити и
напипани от наши предтечи и съществуващи за нас, като истинските дървета, треви или планини." (Андрей Даниел)

Андрей Даниел / При катедралата

Изложба на Галина Станева
20 ноември – 12 декември 2018, ГХГ Варна

Тони Тодоров / от изложбата

Художничката представи скулптури и
рисунки в зала „Ателие Г. Велчев“. Промените в житейския път са обект на интереса на автора в тази изложба. Въздига-

51
брой
05 / 2018

СБХ бюлетин

хроника
нията и пропаданията по него формират
човешката същност, изборите на посока
предопределят последствията. „Когато
човек търси промяна, той се обрича и
претърпява успехи и неуспехи, възхвали и
обвинения. Срива се и се въздига. Целеустремено следва целта си – две напред,
една назад…“, казва художничката.

„Пространство, форма и цвят“.
Изложба на Ивайло Петров
2 – 14 юли 2018, Народно събрание

техника. Експозицията сполучливо дава
израз на основния европейски принцип In
varietate concordia – Европа като средище на различни традиции и култури, но с
обща история и ценности.

Самостоятелна изложба
на Генчо Симеонов
14 – 20 ноември 2018, НДК

В рамките на Есенния салон за карикатура
големият художник карикатурист отбеляза 88-ия си рожден ден. В тази четвърта самостоятелна изложба той показа основно живопис, с която се захваща
като хоби, но то прераства в сериозно
творчество. Генчо Симеонов учи в първия випуск на Художествената гимназия
в София, след това завършва илюстрация

Ивайло Петров / Муза

В Клуба на народния представител по
повод закриването на Българското председателство на Съвета на ЕС авторът
представя графичния цикъл „Муза“, вдъхновен от сонетите на Шекспир, и живопис, изпълнена в класическа маслена
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Генчо Симеонов / от изложбата
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и художествено оформление на книгата в
Художествената академия при проф. Илия
Бешков. Темите на неговите карикатури
поставят както злободневни въпроси на
нашето ежедневие, така и общочовешки
проблеми, най-вече с карикатурите „Без
думи“.

лерия „Неси“ – фотография и скулптура;
през септември, за съгражданите си в
Карнобат, когато бе удостоен с Почетен знак за творческа дейност и принос
за обогатяване на културния живот на
града.

Юбилейна изложба на Ненчо Русев

„Отражения“.
Изложба на Мими Добрева

18 октомври– 1 декември 2018,

26 ноември – 15 декември 2018,

БХГ „П. Задгорски“

Галерия „Стубел“, София

За втори път през последното десетилетие художничката се вглежда в различните настроения и нюанси на езерото в квартала, в който живее. И отново
успява да превърне непосредственото,
интуитивно рисуване от натура в художествено преживяване и да създаде
портретен образ на своите наблюдения.
„Природата е начин – наблюдавайки, медитирайки – да намерим съответствия
спрямо нея и да опознаем себе си“, споделя
авторката.

Ненчо Русев / в ателието

Много гости, поезия и тържествени пожелания превърнаха откриването на екпсозицията живопис и пластика от дърво
в истински празник на изкуството.
Художникът отбеляза 75-ия си рожден
ден с няколко изложби през годината: през
юни в галерията на „Хан Хаджи Николи“,
В. Търново – пленерна живопис и малка
пластика; през август в бургаската га-

Мими Добрева / от изложбата
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Владимир Овчаров / Стенен килим
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РУМЕН ДОЧЕВ (1952 – 2018)
Румен Дочев е роден в София. През 1980 г. завършва Художествената
академия, специалност „Художествено-пространствено оформление“,
при проф. Георги Петров. Член на секция „Дизайн“ към СБХ от 1985 г.
Като професионалист се изявява в областта на дизайна, проектира и
реализира представителни щандове за панаири, временни и постоянни
експозиции. Работи и в областта на графиката и графичния дизайн и е
автор на многобройни запазени знаци и плакати. Участва в общи художествени изложби, в конкурси в България и зад граница.

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ (1973 – 2018)
Веселин Василев е преподавател по скулптура в Националната художествена академия. Роден е в Добрич. Завършва ССХУ „Цанко Лавренов“ в Пловдив, а през 1998 г. – Художествената академия, специалност
„Скулптура“. От 2007 г. е член на СБХ и участва в изложбите на съюза,
които представят скулптура и малка пластика. Също така е представял
творбите си в множество съвместни изложби, в т.ч. и на преподаватели от НХА. Приятелите му изгубиха един светъл и обичан човек, а
неговите студенти – талантлив и всеотдаен учител.

ДИМИТЪР КИРЧЕВ (1950 – 2018)
Пловдив изгуби един от най-колоритните си художници, творец, който
с деликатна емоция на модерен човек прониква в съществените проблеми на живописта, в почти забравени стойности на изкуството. Димитър Кирчев участва в почти всички национални изложби и в изложбите
на Дружеството на пловдивските художници, в представителни изложби на съвременно българско изкуство в чужбина – Лондон, Милано, Виена,
Истанбул и др. Негови картини са притежание на Националната галерия,
СГХГ, ГХГ – Пловдив, Президентството на България, Министерството
на финансите, Пловдивска община, колекция „Мацумае“, Япония, частни
колекции в Австралия, Белгия, Канада, Израел, Франция, Германия, Гърция,
Русия, Тайван, Швейцария.
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МЕТОДИ ИЗМИРЛИЕВ (1921 – 2018)
Известният скулптор завършва скулптура в Художествената академия при проф. Иван Фунев през 1951 г. Паметници, създадени от
неговата ръка, могат да се видят из цялата страна – на героите
от Априлското въстание – Боримечката в Клисура и Павел Бобеков
в Панагюрище, открити през 1970-те. Преди това, през 1953 г., за
скулптурата „Димитровградчанка“ получава най-голямата за времето държавна награда – Димитровска. Той е и сред авторите на
Паметника на Съветската армия. Много по-късно, по свое вдъхновение и в израз на преклонение пред таланта на Борис Христов създава скулптурен паметник на великия бас. Вече 90-годишен, скулпторът споделя в интервю: „Хиляди пъти съм казвал, че един живот
за едно изкуство не стига…“

ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ (1938 – 2018)
Владимир Овчаров, един от най-оригиналните български автори в
областта на текстилната пластика, е роден в София. През 1965 г.
завършва Централната академия за приложни изкуства в Пекин,
Китай. Член е на СБХ от 1972 г.; бил е завеждащ международната
дейност в съюза.
Работи в областта на гоблена, като преломна за приемането на неговото творчество е 1983 г., когато открива първата си самостоятелна изложба в галерията на СБХ на „Шипка“ 6. Многобройни са
участията му в групови изложби и биеналета зад граница – в Малмьо, Лозана, Париж, Стокхолм, в Германия, Белгия, Австрия и др. След
1985 г. се запалва по хартията. Определя произведенията си като
абстрактен реализъм – леки, изящни, поетични.
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