
съобщения 

изложби, критика

акцент

хроника

in memoriam

2 0 2 0
05

С БХ 
б ю л е т и н



Бюлетинът на СБХ се издава 
с подкрепата на програма 
„Критическа литература“, 
Национален фонд „Култура“

На първа корица: Цветан Стоянов / Балон III 
На четвърта корица: Славка Денева / Портрет на момче 

Иво Бистрички / Полет към рая, 2020, галерия „Пролет“, Бургас 



съобщения 

изложби, критика

акцент

хроника

in memoriam

И
ва

 Х
ад

ж
ие

ва
 / 

Ск
ук

а,
 19

85

 инфо СБХ брой
05/ 2020

02

08

70

76

78

съ
д

ъ
р

ж
а

н
и

е
Редактори: Антон Стайков, Юлия Портарова

Коректура: Мариела Янакиева
Шрифт: Vocal 

Предпечатна подготовка: format.bg
Фотографии: Елена Спасова, 

архив на СБХ, архиви на авторите
За контакти и реклама:

тел. 02/ 948 37 14; 02/ 944 60 26
press@sbhart.com; press.sbhart@gmail.com 

www.sbhart.com
Инфо СБХ – ISSN 1313–9622

излязъл от печат на 10 януари 2021
СБХ, 1504 София, ул. Шипка 6

 



СБХ бюлетин брой
05 /2020

4

с ъ о б щ е н и я

02

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ! 

С настъпването на Новата година по традиция си отправяме бла-
гопожелания за здраве, благополучие, творчески успехи, но също и 
правим равносметка на изминалата година. За съжаление, 2020-а се 
оказа неочаквана и безпрецедентно предизвикателна. Пандемията и 
COVID-19 поставиха човечеството пред сериозно изпитание в нео-
бичаен мащаб. Измеренията на тази изключително сложна ситуация 
са необозрими, последствията непредвидими, неизвестните твърде 
много. А имахме амбициозна програма и добри намерения…
В началото на 2020 година в първия брой на бюлетина бяха поместе-
ни правилата на сесията за поредния прием на нови членове в СБХ.  
В книжка втора, излязла от печат на 12 март, бе публикуван излож-
беният план за март, април и май с предвидени общо девет събития 
в салоните на „Шипка“ 6, зала „Райко Алексиев“ и галерия-книжарница 
„София-прес“. На 13 март в страната бе обявено извънредно положе-
ние и галериите трябваше да затворят. Четири от изложбите бяха 
отложени и впоследствие реализирани, но останалите – за нещас-
тие, отменени безвъзвратно. Нямаше възможност и творбите на 
деветдесет и осемте новоприети членове на СБХ да бъдат експо-
нирани както обичайно. Отпаднаха десетки други самостоятелни и 
общи изложби, дейности и събития… 
През лятото и есента нещата сякаш постепенно се върнаха в нор-
мален ритъм, докато с поредното затягане на противоепидемични-
те мерки и заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министерство на здраве- 
опазването, независимо от официално изразеното ни несъгласие, га-
лериите отново бяха затворени. Подготвяният, най-важен за 2020, 
съвместен проект на СБХ и фондация „ПИБ“ – изложбата „Отвъд кар-
тините“, посветена на живота и творчеството на Славка Денева и 
Борис Денев, – получил финансовата подкрепа на Програма „Култура“ 
на Столична община, бе отложен за пролетта на 2021, заедно с редица 
други проекти.
Кризата в различните сектори на икономиката само за няколко ме-
сеца пряко и косвено засегна сериозно стопанската дейност на СБХ 
и доведе до рязък спад на текущите приходи, което от своя страна 
наложи съкращения на персонал, ограничаване на дейности, редуцира-
не на трудови възнаграждения в администрацията, ръководството и 
т.н. Едно от най-болезнените последствия бе принудителното пре-
кратяване за неопределено време на основни реновационни процеси в 
сградата на „Шипка“ 6. 
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Успокоителното бе, че локдаунът донякъде сякаш се оказа и вдъхно-
вител за някои от нас, колкото и странно да звучи това… Да, в голяма 
степен изкуството на художника е самотно занимание. Изключвай-
ки комплексите ни на тема „свобода“, самоизолацията като препо-
ръчителна форма за предпазване от разпространението на епиде-
мията не влезе в остро противоречие с естествената същност на 
творческия акт и процеса на създаване на изкуство, а напротив –  
бе в унисон с неприкосновеността на личните арт територии, тер-
занията, надеждите, успехите и неуспехите в собствените ни ате-
лиета, вътрешни пространства, посоки. Въпреки че по-вероятно е 
нашите произведения да заживяват истински едва тогава, когато 
към труда на художника се добавят и въображението на зрителя, и 
неговото отношение. А каквото и да си говорим за съществуващата 
връзка на необходимост в двойката изкуство и удоволствие, тя не 
винаги е достатъчна и често се превръща в любовен триъгълник с 
ценителите или посредниците… 
Светът на изкуството, общественото му организиране и публич-
ност, институционалната грижа и подкрепа, всички те предопреде-
лят нуждата от работещи системи, изискват наличието им, неза-
висимо че творчеството си има своята естетическа логика, която 
не винаги съвпада с житейската. В едно изречение от „Фрагменти“ 
поетът Йордан Янков казва: „Този, който няма възможност да слуша 
орган, сигурно чува по-добре шума на морето и бученето на вятъра“ – 
и сигурно е прав, особено за музикално просветените. А навярно и 
шансът ни да извлечем положителното от цялата, абсурдна и на пръв 
поглед безнадеждна ситуация, е именно в съзнателността, смирение-
то, надеждата и най-вече – в съзиданието.
Скъпи колеги, ако сте прочели тези думи, значи държите в ръцете си 
първия брой за 2021 година на бюлетина на СБХ, а следователно щом 
страниците му са пълни, то нашата основна дейност е съумяла под 
една или друга форма да продължи, въпреки всички трудности. Надя-
вам се да бъде така и занапред. Благодаря на хората, които правят 
това възможно! Пожелавам от все сърце на всеки от Вас да е вдъхно-
вен, за да намери пътя на съзиданието и да има надеждата, вярата и 
силата да го следва! Бъдете здрави! 

Любен Генов
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НОМИНАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА 
ЗА ЖИВОПИС „МАЙСТОРА“

В края на декември 2020 се състоя заседание на журито за определяне на 
Националната награда за живопис „Майстора“. Тя е учредена от Община 
Кюстендил, Министерство на културата и Съюза на българските 
художници. 
Предложени бяха кандидатурите на следните автори: Валентин 
Дончевски, Венцислав Занков, Георги Лечев, Димитър Чолаков, Динко 
Стоев, Долорес Дилова, Йордан Кисьов, Румен Гашаров, Румен Жеков, 
Стоил Мирчев, Цветан Казанджиев и Цветелина Максимова. 
След няколко етапа на гласуване станаха ясни и имената на петимата 
автори, спечелили номинация: Георги Лечев, Димитър Чолаков, Йордан 
Кисьов, Румен Гашаров и Румен Жеков. 
Кой от тях е настоящият лауреат ще разберем по време на 
традиционното събитие по официалното връчване на приза, което се 
провежда на 1 февруари в галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в 
Кюстендил.

НАГРАДИ ОТ ПЕТОТО БАЛКАНСКО КВАДРИЕНАЛЕ НА ЖИВОПИСТА 
„МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ НА МОЯ НАРОД“  
СТАРА ЗАГОРА 2020 

• Награда на Петото балканско квадриенале на живописта „Митовете 
и легендите на моя народ“ – Надежда Кутева, „Страшният съд“

• Награда на Община Стара Загора – Иво Бистрички, „Тракийски конник“
• Награда на „Трейс груп холд“ АД – Отинджак Сорин (Румъния), 

„Митични животни“
• Награда на Ротари клуб Стара Загора – Цветан Казанджиев, „Стела II“
• Награда на „Енергоремонт Гълъбово“ АД – Димитър Каратонев, 

„Оракул“
• Награда на Siteground – Иван Велчев – Йово, „Масата“
• Награда на ВиК – Стара Загора – Иван Милушев, „Олтар“
• Почетен знак на областния управител на област Стара Загора за млад 

автор – Гергана Балабанова, „Омая“
Номинации: Деян Вълков, Траяна Панайотова, Злати Златев, Ивелина П. 
Иванова, Димо Генов, Калина Мавродиева, Пламен Бонев, Симеон Шивачев, 
Валентин Дончевски
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НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ“ 2021 – СТАТУТ

(Пълният текст на статута на изложбата и формуляр за участие –  
на sbhart.com

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

приемат условията на този статут.
2. Темата „Лудогорие“ не е задължителна.
3. Техниката и материалът са свободни.
4. Максималните размери на творбата не трябва да надвишават:

• живопис – до 150/150 см с рамката
• графика – до 100/70 см с рамката
• скулптура – площ до 1 кв.м., височина 250 см (без постамента)
• нетрадиционни форми – площ до 1 кв.м., височина 300 см

5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.
6. Всеки автор да посочи продажна цена на произведението, като се 

съобрази, че при продажба комисионната такса за галерията е 30%.
7. Представените творби да са авторски, собственост на художника и 

да са създадени в предходните пет години.
8. Художниците могат да участват във всички категории, като за всяка 

категория се заплаща отделно такса за участие.
9. Авторите представят не повече от три творби за всяка категория и 

не повече от пет в категория „Графика“.
10. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр 

за участие, написан четливо с печатни букви, придружен от банкова 
разписка за платена такса за участие или сумата в брой.

11. Таксата за допускане до жури е 30 лв. и се заплаща по банков път. 

Тексим банк АД
Клон Разград
IBAN: BG 94 TEXI 9545 3105 985800
BIC: TEXIBGSF
(Или заедно с работите в пратката)

12. Средствата, събрани от таксата, се използват за покриване на 
разходи, свързани с организацията и провеждането на изложбата.

13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, 
не се допускат до журиране.

14. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява 
на автора.

15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби 
по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, 
възникнали по вина на пощенски и куриерски служби.
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16. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след 
закриване на изложбата.

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

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

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

20. Творбите се изпращат на адрес:
7200 Разград
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 17
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ“

21. Авторите поемат разходите по транспортирането на творбите до 
посочения адрес и обратно.

НАГРАДИ
• Живопис – 2000 лв.
• Графика – 1000 лв.
• Скулптура – 2000 лв.
• Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.
• Награда на Министерство на културата за млад художник – 500 лв.
• Награда на Съюза на българските художници – 500 лв.
• Награда за нетрадиционни форми – 500 лв.

Наградените автори получават почетен диплом и плакет. Наградените творби 
остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград.

СРОКОВЕ
• Срок за получаване – до 30 март 2021
• Журиране – 13 април 2021 
• Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 21 май 2021
• Закриване на изложбата – 1 октомври 2021

ЗА КОНТАКТИ
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 17
стац. телефон: 084 66 27 35
моб. тел. 0896 969 075 – счетоводител
0896 969 078, 0896 969 076 – уредници

e-mail: artgalera@abv.bg
website: rzgallery.org

с ъ о б щ е н и я
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ЗОНАЛНА ИЗЛОЖБА „СТРУМА“ 2020

В уводната част от каталога на осмата Зонална изложба „Струма“, открита 
на 31 октомври 2020 в Градска художествена галерия – Благоевград, по погрешка 
е отпечатан текст на Любен Генов, поместен в книжката на петото издание 
през 2017. С извинение към читателите публикуваме оригиналния текст.
 
Зонална изложба „Струма“ отново ни дава повод за среща на талантливия 
артистичен свят с кръга от ценители на изобразителното изкуство и още едно 
вълнуващо преживяване на творците и публиката. За художниците от региона 
по живописното поречие на реката, свързваща центрове на изкуството като 
Кюстендил, Благоевград и Перник с други културни средища от колоритния 
югозападен край на България, тази изложба е важно и очаквано събитие, добра 
възможност за изява, оценка и признание. 
За Съюза на българските художници и за организаторите от трите общини този 
специален форум е значим със съществения си принос за издигане на авторитета 
на българското изкуство и за осмислянето на ползите от активното културно 
сътрудничество между различните институции.
С осмото си издание на своето ново съществуване, възкресена след редица 
прекъсвания, Зонална изложба „Струма“ за трети път се провежда в областния 
център Благоевград.
И този път не по-малко тежка и отговорна беше задачата на журито, което 
селектира стотиците творби. Определянето на номинациите и отличаването 
с наградите бе истинско предизвикателство. При достойното представяне на 
множеството автори, несъпоставими в богатството и разнообразието от 
стойностни характеристики и качествени резултати, съревнованието бе 
изключително трудно.
С разнопосочни търсения и най-новите си произведения десетки творци от 
различни поколения представят своята визия, задават нивото и определят 
чертите в променящия се облик на българското изобразително изкуство. 
Дори и на регионален принцип, събрано в цялост, това творчество може да се 
приеме като представителна извадка от национален характер, като някаква 
тенденция. 
Когато добрата традиция е част от съвременната култура, тя е и предпоставка 
за създаване на ново творчество, и надежда за отворените пространства, 
посоките и свободните пътища на изкуството.
Дължим благодарност на личностите и институциите, допринесли за успешната 
организация на това събитие. Поздравления към всички участници и отличени 
автори, с пожелания за нови вдъхновения, далечни хоризонти и много успехи! С 
оптимизъм и вяра, че изложбите „Струма“ ще продължават да ни събират и 
радват!

Любен Генов 

с ъ о б щ е н и я
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КАРТИНИ, РИСУВАНИ  
СЪС ЗАТАЕНИЯ ДЪХ НА СЪРЦЕТО.
ЗА СВЕТА НА ДОЛОРЕС ДИЛОВА
20 октомври – 10 ноември 2020
СБХ, „Шипка“ 6, зала 1B

Обикнах картините на Долорес Дилова, 
когато за пръв път ги видях на живо в 
изложбата ù „Безвремие“ преди няколко 
години… В галерията нямаше никого и 
аз успях необезпокоявана да се потопя в 
света на тази удивителна художничка. 
Завладя ме безмълвието на пустите пла-
жове, кроткото носталгично небе, не-
истовото синьо в платната ù и стран-
ната, мека светлина, която струеше 
от тях. Мотивът с прибраните чадъри, 

който шестваше от сюжет в сюжет, 
беше подкупващ с внушението си за 
нещо отминало, за настъпващата само-
та и дълбоката тишина, която я следва 
по петите…
И сега, когато Долорес Дилова предста-
ви в СБХ новите си платна, събрани под 
названието „Неизбежни часове“, аз от-
ново намирам в тях онази утеха, която 
пропълзява в мен още с първия поглед към 
всяка една нейна картина. Защото това 
са картини, рисувани не просто със зата-
ен дъх, а със затаения дъх на сърцето…
Картините на тази художничка винаги 
внушават очакване на нещо тайнстве-
но, което предстои да се случи, карат те 
да мислиш, че ако отклониш поглед от 

Долорес Дилова / от изложбата
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платното, ще го пропуснеш… И ти гле-
даш дълго и дълго и не можеш да откъс-
неш очи от тази неизвестност и това 
очакване, които излъчват те. Потапяш 
се в този притаен копнеж, в едва загат-
натия, неразкрит сюжет, който като 
полъх докосва въображението ти, увлича 
те и те изкушава да се опитваш да над-
никнеш в самата картина, в изобразения 
на нея стихнал, мълчалив пейзаж… Или 
пък непоносимо ти се иска да можеш да 
надзърнеш отвъд нарисуваното на плат-
ното, защото си сигурен, че ако успееш, 
непременно ще видиш там нещо необик-
новено.
Винаги ме е учудвала необичайната гледна 
точка на Долорес Дилова – зрителният 

ъгъл, от който тя вижда нещата, кои-
то рисува. Сляпата стена на първи план 
просто те изкушава да искаш да я зао-
биколиш или да я прескочиш и да видиш 
какво има зад нея. Тази недоизказаност, 
това умение да накараш зрителя да коп-
нее да влезе в нарисувания от теб свят, 
за да разгледа премълчаното, ненарисува-
ното; да принудиш въображението му да 
ти стане съучастник във възприемането 
на изобразеното – това според мен е из-
ключително рядко умение. А Долорес го 
владее в тънкости. Но самата тя едва 
ли го съзнава. То е вградено в тъканта 
на несъмнената ù дарба, част е от ней-
ния личен език в рисуването, неотменна 
част е и от богатото ù въображение…

Долорес Дилова / от изложбата
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В „Неизбежни часове“ има всичко: и кар-
тини за любов, и картини за тъга, и 
картини за носталгия, и тези емоции не 
са вградени в тях буквално – напротив, 
закодирани са дълбоко, дори и в колори-
та на платната ù, който е абсолютно 
разпознаваем и неординарен. До наси-
теното лилаво пламва огнено оранжево, 
за да те сепне и да ти напомни, или пък 
в тъмнозеленото нежно като ласка се 
прокрадват резедаво и розово… Говоря 
като лаик – не съм художник, нито пък 
изкуствовед, не знам как се наричат 
тези цветове на професионален език. 
Но не ми и трябва да знам, защото на 
езика на душата те са прекрасни и ти-

хата музика, която звучи от тяхното 
смесване и редуване, ми стига, за да 
искам да се връщам към тях отново и 
отново… 
Споменах по-горе думата „утеха“ – да, 
за мен е утеха да знам, че някъде има 
такъв, макар и нарисуван свят, който 
може да те приюти в красотата и хар-
монията си и в който зад леко открех-
натата завеса се вижда упоителният 
покой на морето, а посред прозрачната 
тишина, в дъното на самотната алея, 
има жълта, есенна къща, която те гле-
да като тъжен човек, сякаш очаква да я 
заговориш… Че има надежда отвъд тъ-
гата и че печалните, като с прекърше-
ни криле спуснати чадъри някой ден пак 
ще се разтворят под слънцето и то пак 
ще изгрява всеки божи ден… Да, от тези 
картини струи утеха.
И освен всичко друго всяка от тях е 
като врата, която се отваря пред мен 
към един свят, в който се чувствам 
като Алиса в страната на чудесата. 
Чудесата на Долорес Дилова.

Валентина Радинска

и з л о ж б и ,  к р и т и к а
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НЕВИДИМОТО.
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТВЪД 
ПАМЕТТА, ВЪОБРАЖЕНИЕТО 
И СИМУЛИРАНАТА РЕАЛНОСТ 
22 октомври 2020 – 23 януари 2021
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ
Куратори: Станислав Памукчиев и 
Петер Цанев

Понякога изкуството поражда въпроси, 
продиктувани от желанието на окото 
да вижда това, което не може да бъде 
видяно. Този взор към невидимото кон-
струира присъствия, които правят 
възможни появите на непостижимото 
и необятното. Най-опияняващата фик-

ция на изкуството е визуализацията на 
невидимите, енигматично закрити съ-
държания. „Визуализацията“ предизвиква 
интереса на философи, теолози, хора на 
изкуството, психолози, невролози, като 
придобива полемични асоциации, които я 
разграничават от понятия като въобра-
жение, ментален образ или халюцинации.
Опитите за проглеждане в невидимото 
минават през свръхсетивното и извън- 
опитното, през непосилното усилие на: 
взиране в бездната на пространство-
то; в мрака на времето и безвремието; 
обръщане нагоре и поглеждане лицето 
на бога; потъване в себе си, в бездната 
на психичното и екзистенциалния мрак; 
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среща с феноменологичното, с чудото на 
сътворението; взиране в нищото, праз-
ното, отсъстващото; изправяне пред 
безпределността на научното; разтва-
ряне в сянката на изкуството.
Независимо от днешната разширена упо-
треба на думата „визуализация“ в глобал-
ната съвременна култура нещо от нейна-
та първоначална връзка с присъствието 
на невидимото се запазва. Нещо, което 
може да открием като вечен стремеж на 
изкуството да се превръща в прозрачна 
медия и прозорец към невидимото.
Изложбата обхваща исторически пери-
од от точно 100 години. Най-ранната 
творба в експозицията е създадена през 
1920 от Николай Райнов, а някои работи 
са специално проектирани, за да бъдат 
реализирани в галерията само дни и часо-
ве преди откриването на изложбата. Със 

свои произведения участват 32 български 
художници, които са представители на 
различни поколения (шестима от тях са 
избрали да бъдат част от колективната 
творческа идентичност на две арт групи 
– 7+1 и „Съпромат“). Някои от художни-
ците като Николай Райнов (1889 – 1954) и 
Жорж Папазов (1894 – 1972) са свързани със 
световния модернизъм от първата поло-
вина на ХХ век – съответно с модерния 
теософски мистицизъм и сюрреализма, 
а други като Петър Дочев (1934 – 2005), 
Иван Георгиев – Рембранда (1938 – 1994) и 
Васил Симитчиев (р. 1938) работят пара-
лелно с развитието на постминимализма, 
неоекспресионизма и концептуалното 
изкуство, характерни за последните 
три десетилетия на ХХ век. Без това да 
е цел на проекта, присъстват автори, 
родени през 1940-те, 1950-те, 1960-те, 
1970-те и 1980-те години, а най-младите 
художници са родени в средата на 1990-
те. В изложбата могат да бъдат видени 
рисунки, живописни картини, скулптури, 
обекти, инсталации, видеотворби, ин-
терактивни и перформативни ситуации, 
но най-важното в тази изложба е това, 
което е най-трудно да бъде видяно, а 
именно възможностите за визуализиране 
на невидимото. 

Автори: Атанас Парушев, Васил 
Симитчиев, Вито Валентинов, Галя 
Благоева, Георги Георгиев – Jorrras, 
Група 7 + 1, Даниела Ляхова, Емил Попов, 
Жорж Папазов, Ивайло Аврамов, Иван 
Георгиев – Рембранда, Иван Русев, Йордан 
Кацамунски, Калина Димитрова, Кирил 
Кузманов, Красимир Добрев – Доктора, 
Надежда Ляхова, Николай Райнов, Николай 
Петков, Лика Янко, Петер Цанев, Петър 
Дочев, Станислав Памукчиев, Стоян 
Дечев, Съпромат, Филип Попов, Христо 
Антонов, Цветан Кръстев.
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ДА НАПРАВИШ НЕВИДИМОТО 
ВИДИМО...!? ОКСИМОРОН ИЛИ 
ЕТИМОЛОГИЧЕН ПИНГ-ПОНГ?

Да накараш невидимото да заговори и 
да заглуши видимото! От години тан-
демът Станислав Памукчиев и Петер 
Цанев хвърля ръкавица на изкуствовед-
ската гилдия, без да има кой да я поеме 
от колегията. „Невидимото“ безусловно 
разтърсва всеки изкушен зрител и съ-
бира предимно млада аудитория, което 
е още един показателен сигнал за успеха 
на кураторите, явяващи се и педагози 

в Националната художествена акаде-
мия. Аналитично осъзнали целите си, 
те умишлено рискуват с обемността 
на понятието и неговата дълбинност. 
Вторично, по отношение на видимост-
та „Невидимото“ кокетира с най-аванд-
гардното си измерение – на виртуалния 
свят, в който съществуват хората. По 
време на вернисажа Станислав Памукчи-
ев бе напълно обсебен от младите си по-
следователи. Невидимото е в подчинена 
същност от реалността, която винаги 
ще си остане радикален терен за визуал-
ните изкуства.

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Жорж Папазов / Видение
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Днес конкуренцията на визуалното по-
твърждава тезата за някогашната 
фалшива заплаха от фотографията над 
живописта. Сбъдва се тъкмо обратното 
– живописта опложда фотографията и 
киното необратимо. Личният творчес- 
ки опит и рутина дават опора на кура-
торите при подбора на автори с ориги-
нална гледна точка, които се сливат в 
картина с множество акценти. Силен, 
тежък и дълбок е наративът на динозав- 
рите – Жорж Папазов (рядка находка), 
Петър Дочев, Иван Георгиев – Рембран-
да, Лика Янко. Петър Дочев е фигура с 
особен принос за развитието на нашето 
ново изкуство, обогатен с опита на па-
рижката школа. Последния път, когато 
с Димитър Грозданов го видяхме в тази 
зала, майсторът, въоръжен с брадва, 
излъскваше повърхността на просло-
вутите си графитни плочи. Неговата 

техника от споен със смола графит до 
твърд монолит от тази сакрална мате-
рия отпраща директно към възникване-
то на материята. Петър Дочев направи 
от своя визуален език индивидуална сис-
тема, в която изкуството е радикално 
средство за познание. Сега авторът е 
представен от черни и златни квадрати 
с дълбана окръжност. Ефектът резюми-
ра цялата изложба – в рядката картина 
на Иван Георгиев – Рембранда и съвсем 
осезаемо в металната картина на Емил 
Попов.
Корифеите: Водеща фигура в съвремен-
ната българска скулптура, Емил Попов 
отдавна показва метални картини (из-
ложбата „Информално“ с куратори Б. 
Климентиев и Д. Грозданов, 2006, уста-
нови осезаемо пластична тенденция в 
неговото юративно изкуство). Към тази 
тенденция принадлежи и Иван Русев, 
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който също е със затвърдени позиции 
в българската скулптура. В изложбата 
участват и кураторите: Петър Цанев 
с фотоминиатюра на осъществен в 
натура натюрморт; Станислав Памук-
чиев в естакада от черни фунии сякаш 
илюстрира черни дупки, които всмукват 
Вселената. 
Най-радващото условие на изложбата е, 
че дава терен за изява на съвсем млади 
автори и обещаващи имена, които мани-
фестират свободно идеите си. С видео 
се представя Калина Димитрова, която 
събираше вниманието на най-младите 
зрители. Поставено в позиция като про-
дължение на пода, съществуваше и въз-

можност да се ходи по тази неестест-
вена основа. Затова пък една от най-ху-
бавите пластики (пърформанс) e колона с 
отсечена на нивото на човешката глава 
основа. В отвора всеки зрител застива-
ше, за да усети непосилната лекота на 
битието. Работата на група „Съпро-
мат“ (Михаела Добрева и Борис Денев) е 
сигурен знак на нови и обещаващи даро-
вания, което ще защити блестящо раз-
витие в бъдеще. Антипод в изложбата е 
черна колона, която всъщност е лишена 
от монолитност, тъй като е изградена 
от платна подобно на параваните във 
входния коридор на галерията, от които 
е изграден лабиринт. Бикът и нишката 

и з л о ж б и ,  к р и т и к а
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на Ариадна отсъстват, но авторите 
безпогрешно водят зрителя в малката 
зала, чието вътрешно пространство се 
е люшнало извън вертикала. По стените 
на голямата зала е представен емблема-
тичният художник Филип Попов, който 
направи от машинните чертежи и схе-
ми свой извор за вдъхновение. Неговото 
участие ми напомни една рецензия на мои 
фотоси от САЩ, направена от критично 
настроена персона, която твърдеше, че 
американската архитектура наподобява 
транзистори, без да съзнава колко близо 
и колко далеч е от истината. Всъщност 
позиция на изказа е типичен знак на ця-
лата изложба, която фиксира директно 
идеите на отделните автори. 
Под мотото на Жорж Папазов от 1951  
се обединяват 29 имена с впечатляващ 
синхрон и съзвучие. Особен ефект има 
най-минималистичната работа – на Галя 
Благоева, съставена от четири метални 
рамки, поставени под наклон на стена-
та. Неволно си представих моя блок в 
„Обеля“, снабден с подобен растер на фа-
садата, което тази грозна архитектура 
изисква, за да бъде преобразена в радва-
ща окото видимост. Рискувам да пропус-
на участието на Жорж Папазов. Нашият 
френски абстракционист и сюрреалист 
присъства със своя мистична картина. 
През 2000 с директора на ямболската 
художествена галерия преведохме и раз-
дадохме 500 екземпляра от книгата на 
Папазов „Паскин, Паскин, жив съм“, пре-
създаваща потресното самоубийство 
на родения във Видин художник. В една 
зловеща нощ под влиянието на абсента 
и кокаина той прерязва вените си, за да 
рисува с кръв по стените. (Изобщо ям-
болци има с какво да се похвалят – ос-
вен Жорж Папазов там е роден и живял 
Кирил Кръстев, космополитна фигура, 
кореспондирал лично с Маринети и също 

така изкушен от рисуването художест-
вен критик, чиято работа бе закупена на 
безценица от Стефан Данаилов на пър-
вия търг на авангардното изкуство, ор-
ганизиран от Димитър Грозданов и Нада 
Нешева в НХГ през 2007)
Открояващи работи представят Атанас 
Парушев и Васил Симитчиев (от години 
жител на Малмьо, създал алтернативен 
академичен факултет в Швеция и един 
от най-типичните български последо-
ватели на Йозеф Бойс). Сред множество-
то успешни произведения се отличават 
творбите на Вито Валентинов, Йордан 
Кацамунски, Кирил Кузманов, Надежда Ля-
хова, Николай Райнов, Николай Петков, 
Стоян Дечев, Христо Антонов, Цветан 
Кръстев, Ивайло Аврамов, Даниела Ляхо-
ва, група „7+1“ и Георги Георгиев – Jorrras. 
Без да съм изчерпал проблемите и жи-
вотрептящите въпроси, които отек-
ват в изложбата, съм убеден, че тя 
хвърля мост в бъдещето на пластиче-
ското мислене, което ще наложи идва-
щото поколение художници, при това 
изпреварващо сериозно обществено-по-
литическите и социокултурни процеси 
в страната ни. Спрямо видимото неви-
димото изглежда направо незначител-
но. Но така ли е всъщност? Видимото 
съдържа невидимото. Злото и смъртта 
са невидими, любовта и смъртта са не-
видими, човешките чувства и емоции са 
невидими, човешките мисли и съзнание 
са невидими, Ковид-19 е невидим, но... 
над всичко. Видимото изразява невиди-
мото, но само в невидимото присъства 
човешкото въображение, тоест отна-
чало докрай то прераства в най-висше-
то човешко състояние – Изкуството.

Борис Климентиев
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ОБРАЗИ НА НЕВИДИМОТО? 
РАЗГОВОР МЕЖДУ ПРОФЕСОРИТЕ 
СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ,  
ПЕТЕР ЦАНЕВ И ГЕОРГИ КАПРИЕВ

Когато „Невидимото“ се превърне в  
събирателен образ, неизбежно се озова-
ваме на предела на визуалното. Сещам се 
за една мисъл на Магрит, че „всяко види-
мо нещо пречи на нещо друго да бъде ви-
дяно“. Какво беше голямото предизвика-
телство за вас като куратори?

Станислав Памукчиев: Голямото предиз-
викателство е, че ни бе предоставена 
възможност да влезем в галерия „Райко 
Алексиев“. Второто предизвикателство 
е нашето битие като съвременни ху-
дожници, нашите вътрешни напрежения 
и спорове за това какво е съвременното 
изкуство, което зае територията на со-
циално-политическа виталност. Нещо, 
което аз и Петер Цанев не споделяме 
като програма, не ни е такава нагласата. 
На трето място се опитваме да дока-
жем, че „големите разкази“, далечният 
хоризонт на Невидимото продължават 
да ни занимават, доколкото сме духовни 
и психични създания. Това най-общо са 
аргументите, които ни насочиха в това 
поле – да намерим съвременни художни-
ци, които се опитват да навлязат на 
невидими територии. Един път, тема-
тизирайки го и превръщайки невидимото 
в свой сюжет. И второ, защото онова, 
което правят, е също някак на ръба на 
видимото. Образът безкрайно започва да 
се отдалечава. Ако за Микеланджело допи-
рът до божественото има много видими 
очертания и визуалната метафора про-
дължава да е много активна, то в тази 
изложба са много малко работите, които 
си служат с фигуралния образ като мета-
фора, за да изразят невидими съдържания. 

Тоест от едната страна са невидимите 
съдържания, а от другата страна е сама-
та форма, самото концептуално мислене, 
които извеждат далечно неуловимото и 
поставят изкуството в критичността 
на своите граници. Кое е изкуство и кое 
не е? Стигаме до трудната дефиниция за 
изкуство. 
В изложбата събираме художници в една 
стогодишна рамка, които по един или 
друг начин са стигали до този предел. 
Случаят с Петър Дочев е такъв. Тук виж-
дате последните му картини, в които 
той стига на предела, на края на изкус- 
твото. Обявява сам, със собствената си 
програма, „края на визуалното“, което го 
сродява с Пит Мондриан и Малевич, но 
това е неговият естествен процес на 
еволюция.
Петер Цанев: Този проект наистина 
подлага на съмнение и критика идеята 
за съвременно изкуство. Наскоро проче-
тох в един текст на Мария Василева, че 
съвременното изкуство е против ста-
туквото. За мен обаче съвременното 
изкуство отдавна е част от статук-
вото. Изобретяването на една такава 
институция като музеите за съвремен-
но изкуство донякъде доказа идеята, че 
само по себе си правенето на съвременно 
изкуство не е освобождаващо. Преди ня-
колко години имаше много силен дебат в 
Англия под надслова „Пътища за спасение 
от съвременното изкуство“. Даже въз-
никна терминът „постсъвременно из-
куство“, който, разбира се, не е път към 
спасението. Така че проектът се опитва 
да говори с едни по-универсални катего-
рии за изкуството, което не означава, 
че това го прави по-слаб или по-наивен 
проект. За мен голямото предизвикател-
ство като куратор на тази изложба беше 
самата идея за визуализация на невидимо-
то, а не толкова самото невидимо. Ернст 
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Гомбрих започва прочутата си книга 
„Изкуство и илюзия“ с един реторичен 
въпрос: „Защо толкова различни епохи 
и различни култури изобразяват види-
мия свят по толкова различни начини?“. 
В нашата изложба като че ли успяхме да 
покажем, че и невидимото може да бъде 
изобразявано по много различни начини. 
Георги Каприев: Най-напред искам да 
поздравя двамата куратори, защото из-
ложбата е постижение. И не само за бъл-
гарската култура, тъй като казва нещо 
много важно за европейската култура  
изобщо. Ще си позволя в разговора ед-
новременно да се съгласявам и да не 
се съгласявам с някои неща, казани от  

кураторите. Има такава презумпция, че 
изобразителните изкуства, които напо-
следък неслучайно се наричат визуални 
изкуства, трябва да показват сетивно-
възприемаемото, а то е веществено. 
Всички опити за показване на веществе-
ното няма как да не преминат в конвен-
ция. Но някъде от 60-те години на ХХ в. 
е видимо, че изкуствата (включително и 
визуалното) промениха своята дефини-
ция. Какво имам предвид? Ако тръгнем от 
барока насам, става ясно, че изкуство-
то има за цел да внушава някакви неща, 
които не непременно биват изобразени, 
но това става чрез изображението. Си-
реч има обект, пред който субектът 
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застава, съзерцава, разбира, не разбира, 
вълнува се или не се вълнува. През 60-те 
отделни творци, ако трябва да цитира-
ме някакви имена за обрата – „Флуксус“, 
Йозеф Бойс, напълно преформатираха 
изкуството. Станислав Памукчиев спо-
мена за „социално-политическата функ-
ция“. Да, те започват така. Но накъде 
отива цялата работа, ако излезем от 
чисто политическото и чисто социал-
ното? Стига се дотам, че произведе-
нието на изкуството вече няма за цел 
да бъде съзерцавано, а има за цел да ни 
изкара от рутинната ситуация. Кога-
то тези творби са наистина силни, те 
могат да ни изведат в така наречената 
от Ясперс „гранична ситуация“ или поне 
в неин „лабораторен вариант“, където 
ние да започнем да търсим. Да търсим 
т.нар. „трансцедентални основания“. 

В изложбата има някои работи, които 
успяват да го направят, и други, които 
не успяват. Тези, които не успяват, се  
опитват да илюстрират видимостта 
на невидимото. Ако това, което казвам 
за новата формула на изкуството, е вяр-
но, тогава съвременното успешно изкус- 
тво се завръща към задачите, които си 
поставя иконографията. Особено както 
е тълкувана в иконоборческите спорове. 
Да си спомним част от дебата. Иконо-
борците казват: художникът просто 
рисува едно мъжко тяло. Рисува тялото 
на човек и твърди, първо, че това е са-
мият човек, и второ, че това е Богочо-
векът. Тогава иконописецът или заблуж-
дава себе си, казвайки, че рисува човека, 
докато рисува само човешко тяло, или е 
тотален измамник, който ни внушава, 
че може да нарисува божествеността.  
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И в двата случая той подлежи на санкция. 
Това е една платонистка теза: идеята е 
непостижима, Бог Слово е невъзприема-
ем и по тази причина забравете за него-
вото изобразяване. Иконопочитатели-
те пък формулират други тези, донякъде 
аристотелистки. Св. Теодор Студит 
разсъждава така: ако поръчам частен 
портрет на жената на мой близък, а ху-
дожникът дойде и изобрази само нейно-
то тяло, без да се види нищо от душата 
ѝ, ясно е, че няма да платя портрета му. 
Обратно, тази душа трябва да извира 
през този образ, за да мога да харесам 
портрета. Не е ли същото с божестве-
ното? Теодор Студит говори за релаци-
ите между човешка природа и божест-
вена природа, св. Йоан Дамаскин работи 
през енергии и „перихоресис“ (взаимно 
проникване). Но като се замислите, по-
соката е една и съща. Невидимото е ви-
димо чрез видимото. Видимото трябва 
да изобразява невидимото, казва, струва 
ми се, Пол Клее. 
В тази изложба има няколко много сил-
ни постижения в тази насока. Но има и 
обратни примери. Много харесвам Жорж 
Папазов като художник, но намирам, че 
изложената тук негова работа, пред-
ставяща едно съновидение, е илюстра-
тивна. Докато стоящата до него рабо-
та на Йордан Кацамунски повече се при-
ближава към онова, което ми си иска да 
видя в изкуството. Там вече има промяна 
на ситуацията.

Как все пак се решава проблемът с това 
как видимото препраща към невидимо-
то? Или как пространствеността е по-
топена в трансценденталното? Защо-
то виждаме най-различни решения – от 
творбата на Николай Райнов до карти-
ната с очилата на Красимир Добрев – 
Доктора? 

Станислав Памукчиев: Радвам се, че 
разговорът стигна до най-трудната 
област в нашия занаят – как да намерим 
образ на нещата, които нямат образ? 
Невидимите съдържания около нас са 
много повече от видимите съдържания. 
Те ни определят през цялото време, но 
ние просто живеем, без да си даваме 
сметка как. Тази тайна на нашето съ-
ществуване, на нашето разполагане в 
битието, седи в нас като голямо любо-
питство. И то е родило митологиите, 
религиите, образа на Бога, родило е и из-
куството като желание да се отиде по-
надалеч. Да разшири границите и да даде 
отговор на неща, които само интуиция-
та ни дава възможност да усещаме като 
присъствие, без да можем да ги дефи-
нираме. Изкуството се намира на тази 
граница. И това, за което говори проф. 
Каприев, е драмата на нашето изкуство 
– че то постоянно се материализира. Че 
то постоянно, по дефиниция, е обречено 
на своята веществена определеност. 
Често опитите ми да погледна по-нави-
соко са спънати от това, че трябва да 
ги материализирам. Даже някой път ги 
приемам едва ли не като грехопадание, 
като материализиране на нещо, което 
не подлежи на материализация. Ала се 
успокоявам с това, че ние създаваме сим-
волни актове, а не истински актове. В 
тази наша тайна, слизайки много надъл-
боко в себе си, ние живеем с надеждата, 
че някъде можем да срещнем тайната 
на Създателя. И да ни се отключат по-
високи измерения. Това пътешествие 
е най-сложното, най-богатото и най-
красивото. То е онова, което ни кара да 
сме в постоянно опиянение и постоянно 
да сублимираме духовно, емоционално и 
физически, да преодоляваме границите. 
Радвам се, че разговорът навлезе във фи-
лософската дълбочина на проблема – за 
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нашата детерминираност да създаваме 
визуални следи на нещата.
Петер Цанев: Дълбоко в проекта ни е 
заложен този проблем – как се констру-
ира образът в различните форми на из-
куството? Затова искам да наблегна и 
на подзаглавието на изложбата, което 
повечето посетители подминават. А 
именно: „визуализации отвъд въобра-
жението, паметта и симулираната ре-
алност“. Понятието „визуализация“ е 
изненадващо модерно понятие. То въз-
никва през втората половина на XIX в. 
и първата му употреба е от ирландския 
физик Джон Тиндал, който се занимава с 
магнетизъм и акустика. В едно съчине-
ние за природата на светлината той 
използва понятието „картинна сила“, 
позволяваща да видим невидимото. По-
късно понятието набира публичност, 
благодарение на друг учен – Франсис Гал-

тън, който е психолог и антрополог. Той 
разглежда визуализацията като психична 
способност, различна от патологичните 
състояния, пораждащи видения и халю-
цинации. Много бързо обаче понятието 
е присвоено от теософията. И тъкмо 
онова, срещу което Галтън се бори – 
визуализацията като ненаучно обясне-
ние на психичните феномени – бързо е 
замъкната към езотеричното. В тази 
изложба имахме късмет да представим 
една непоказвана работа на Николай Рай-
нов. Той рисува един пейзаж – видимото, 
Родопите – през 1919, когато е завър-
шил Художествената академия, превел е 
„Така каза Заратустра“ на Ницше и е вече 
много силно привлечен от теософските 
идеи. Ето защо искахме с тази работа да 
го представим не само като художник, 
но и като модерен философ и мислител. 
Накратко, визуализацията като модерно 
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понятие иска да се отграничи от въоб-
ражението. Защото въображението е 
донякъде негативен термин, а визуали-
зацията предполага активност на па-
метта и на нашите ментални образи. 
Имаме и „активното въображение“, кое-
то по-късно ще изобрети Юнг и което 
ще повлече художниците в друга посока. 
Напълно съгласен съм с проф. Каприев 
за работата на Жорж Папазов, аз също 
предпочитам негови по-ранни работи, 
които са на границата с абстракцията, 
конструктивизма и експресионизма. 
Георги Каприев: Разбира се, че худож-
никът не бива да шие „новите дрехи на 
царя“, но пък и не иска да шие старите. 
Изкуството като всяко човешко дейст-
вие е свързано с разума и със сетивата. 
Но то има пред себе си „икономùята“ – 
онова, за което човекът или човечест-
вото има опит. Целият проблем, който 

го има още при отците на Църквата, е 
как да преминем от „икономùята“ към 
„теологùята“, самоизричането на Бога, 
но и знанието за божествената Троица. 
И тук има един много ключов израз на св. 
Максим Изповедник, който казва: „Синът 
остава в постоянно богословско едине-
ние с Отца. Христос ни учи на теология“. 
Това става норма на човешкото усилие за 
познание на Бога. Проблемът се появява 
дори още по-рано – при Ксенофан през VI 
в. пр. Хр., който първи атакува това, че 
изобразяваме антропоморфно боговете. 
Той казва, че ако конете или биковете 
имаха ръце, щяха да си рисуват техни-
те богове като коне и бикове. Но ние 
упорстваме, продължаваме антропомор-
фно да изобразяваме божественото. И 
вижте модерната позиция на Франциск 
от Асизи: той излиза от храма и говори 
за Сестрата Луна, Брата Вълк, Сестрата 
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Вито Валентинов / Conscions Recollection – III (детайл)
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Смърт. И тук вече идва въображението. 
Петер Цанев много точно описа съвре-
менното понятие за въображението. Но 
първоначално идеята е съвсем различна. 
При Аристотел phantasia, латинската 
imaginatio, e особена част от познава-
телния процес. В началния етап са се-
тивата, а въображението идва там, 
където образът се изчиства от мате-
риалното, доколкото е възможно, за да 
се създаде познавателен образ, който 
провокира интелектуалното познание. 
Ето защо мисля, че въображението е 
задължителен елемент от изкуството 
и съ-творчеството на т.нар. зрител. И 
няма как художникът да му внуши неви-
димото, ако го нямаше въображението. 
През ХХ в. въображението е вече някакво 
„доизмисляне“. А всъщност то е истин-
ското виждане на образа и ако художни-
кът успее да събуди това въображение, 
той просто си е свършил работата.

Ако съвременното изкуство изживее 
дългия си период на иконоборчество, въз-
можно ли е да се стигне и до нова „ико-
нографичност“ или нова видимост?

Станислав Памукчиев: Това е един от 
тихите ми спорове с апологетите на съв- 
ременното изкуство. Смятам, че дока-
то човекът е духовно жив, ще има пот-
реба да излиза в такива пространства. 
Докато имаме психичност и духовност, 
ще продължим да им намираме визуална 
форма. Но под какви форми ще продължи 
това и с какви нови технологии и сред-
ства? Технологията дори на тази излож-
ба подсказва, че има ново бъдеще и нови 
възможни пътища. В този смисъл и нео-
експресионизмът, и неоабстракцията и 
концептуалната абстракция, и новото 
концептуално изкуство ще се появяват 
циклично. Петер Цанев е експерт по 

„постситуацията“. Самият той преди 
време публично обяви края на съвремен-
ното изкуство. И част от енергията 
на този проект беше да покажем как в 
тази ситуация – на постсъвременно и 
на локално българско – могат да бъдат 
проследени такива енергии. 
Петер Цанев: Интересен въпрос е как 
изкуството продължава да развива те-
зите на иконоборството. Много от 
търсенията на съвременното изкуство 
наистина са в разкриването на реал-
ност, която непрекъснато си остава 
скрита. Невротичната параноичност на 
съвременния човек, дори ситуацията, в 
която сме в момента, показват, че ние 
много повече сме обърнати към скрито-
то и невидимото, отколкото към види-
мото. В изложбата има такива работи, 
насочващи към съвременната тревож-
ност. Защото ние конструираме образи, 
търсим идеалния образ, но сме заоби-
колени от празни места и не смеем да 
допуснем, че там всъщност няма образ. 
Някои имат дарбата или са благослове-
ни да получат божествения образ, дру-
ги – не. Тази изложба в някаква степен, 
без да сме търсили това, е и критика 
на „екранната култура“, на зрелищната 
култура и развлечението. Колкото пъти 
влизах в залата, виждах зрители, които 
много спокойно гледаха и търсеха кон-
такт с отделните творби в изложбата. 
И в нея наистина има някакъв елемент на 
задържане, на спиране на образа, който 
още не се е родил. Радвам се, че провоки-
рахме интерес в различните поколения, 
което е и най-хубавото послание на из-
куството.
Георги Каприев: Да се говори за „край на 
изкуството“ сигурно е някаква част от 
лепенето на всички тези наши етикети, 
от опитите ни да мислим само в хроно-
логичен план. Пълен абсурд е да се говори 
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за „край на изкуството“, защото изку-
ството е най-явната част от човешка-
та съпротива срещу ентропията. Свър-
ши ли изкуството, край на всичко. За мен 
проблемът не е образност и без-образ-
ност, а е отвъд това питане. Шелинг 
дефинира мистиката по западен образец: 
показване на безкрайното в крайното – 
тоест чрез образ. А източноправослав-
ната традиция гледа „образната визия“ 
с огромно подозрение. Тук мистиката е 
без-образна, топлинно-светлинна и т.н. 
Но и в двата случая говорим за „виждане“ 
на безкрайното, мислено като божест-
вено, в крайното, което съм аз. Ето 
защо ми се струва, че онова, от което 
трябва да се избяга, не е образът, нито 
без-образното, а е тъкмо тази индус-
трия на развлечението, към която ни 
дърпат все повече и повече като към 

същина на изкуството. А е точно обра-
тното. Още Шопенхауер бие камбаната 
и в един свой фрагмент, който преведох 
наскоро, противопоставя красивото на 
интересното. Красивото е това, което 
отвежда към идеите, а интересното е 
онова, което ме ангажира в мен самия. 
Шопенхауер се противопоставя на „ин-
тересното“ и го съзира най-вече във 
восъчните фигури. Долу восъчните фи-
гури! Нека си стоят там, където хората 
искат да ги видят, но, за бога, да не ни 
ги препоръчват за изкуство, а само като 
онагледяване на най-видимото. И от тук 
насетне хората на изкуството да могат 
да си гледат работата. 

Въпросите зададе Тони Николов
Разговорът е публикуван в списание 

„Култура“, брой 10, 2020
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Невидимото / Общ поглед
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ПОГЛЕД. 
ИЗЛОЖБА НА ИВА ХАДЖИЕВА.
СКУЛПТУРИ, РИСУНКИ, КУКЛИ
3 – 27 ноември 2020 
галерия-книжарница „София прес“

За Ива Хаджиева животът се разгръща 
като в стая за игра. Куклен дом, в кой-
то тя вае своите видения в материал. 
Вдъхва живот на мъртва материя. Съ-
творява скулптури и кукли, които въл-
нуват – карат ни до се усмихваме, тре-
вожат. Настоящата изложба е първи по 
рода си опит за поглед към творчест-
вото на художничката – към нейните 
рисунки, скулптури и сценографски ре-

шения; към стаята за игра на една жена 
на 85, в очите, в ръцете, в силуета на 
която се чете несломимо любопитство 
към света. 
Името Ива Хаджиева не е непознато на 
българската публика. Тъкмо напротив –  
с него се свързват десетки куклени 
спектакли, реализирани в страната. 
Емблематични представления като 
„Еленово царство“, „Шестте пингвин-
чета“, „Яйцето“, „Бръмчилото“, осъ-
ществени на сцените на куклените 
театри в София, Пловдив, Бургас. За 
тях Ива Хаджиева създава не само сце-
нографията, но и най-важното – кукли-
те, които оживяват изпод ръцете на 
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Ива Хаджиева / Сценография и кукли към „Бяла приказка“  
от Валери Петров, 1983, Централен куклен театър
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талантливи актьори. 
Други познават Ива Хаджиева като 
верния спътник на един от най-та-
лантливите и интелигентни български 
художници – Димитър Арнаудов (Диди), 
чието творчество отдавна е получило 
високата оценка на публика и критика. 
Тя го следва от първата среща от нача-
лото на 50-те години на миналия век в 
ателиетата на Художествената акаде-
мия в София до сетния му дъх през 1989.
Малцина са обаче ония, които познават 
скулпторката Ива Хаджиева. Жената, 
която дръзва да пристъпи в тежкото 
творческо поле на жената-ваятел на 
тримерни образи. Животът обаче се 

стича така, че я отдалечава от излож-
бите и я повлича в полето на кукления 
театър, на който тя отдава цялата си 
творческа енергия. А скулптурата? –  
към нея се обръща само когато има как-
во да каже, има идея, която да материа-
лизира. И така вече 85 години.

Пламен В. Петров 

НОВО МЯСТО 
ЗА СРЕЩИ С ИЗКУСТВОТО.
ИЗЛОЖБИ „ЧАВДАРТ“ 1 И 2

На 21 ноември 2020 се състоя второто 
издание на „ЧавдАрт“ – художествена 
изложба на открито в ателиетата на 
бившия творчески фонд на СБХ, ул. „Рудо-
зем“ 2. Новооткритото за посетители 
пространство постепенно се утвърж-
дава като интересно място за срещи и 
обмен на идеи, опит и емоции...
И първата (1 август 2020), и втората из-
ложба подобно на хепънинг или акция бяха 
реализирани в рамките на един ден. Дина-
мичният процес на подредба, откриване 
и закриване и непринудената обстановка 
(извън изложбена зала) направиха събити-
ето още по-интригуващо и привлякоха 
вниманието на публиката.
Арт центърът съществува от години 
като творческа база, но за първи път 
през 2020 организира официални събития 
с публика. „ЧавдАрт“ представлява едно 
различно от галерийната среда прос-
транство, чиято експозиционна площ е 
на открито. За разлика от стерилност-
та на галерията и музея, в арт центъра 
можем да усетим непосредствения досег 
с изкуството, творческата атмосфера 
в отворените ателиета, да се докоснем 
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Ива Хаджиева / Модел, 1953
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Румен Панайотов  / Поп арт 3 (вляво); Радослав Нейчев  / Плод-форма-абстракт 3 (вдясно)
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до работния процес на авторите. Прос-
транството крие голям потенциал с не-
фиксираната си изложбена площ, произ-
веденията бяха позиционирани навсякъде, 
а някои от тях интегрираха елементи 
от самата заобикаляща среда. Радослав 
Нейчев например, участник и в двете из-
дания и организатор, залага на класическо 
художествено средство – живописта, 
поставяйки я в нов контекст. Неговите 
„Слънчогледи“ буквално израстват от 
бунище. Строителни отпадъци и пред-
мети, излезли от употреба, служат за 
постамент на автора, изобразени са или 
направо апликирани върху платната. Той 
дава нов живот на захвърлената като 
ненужна мъртва материя. В тази посока, 
но чрез други средства работи и Йонко 
Бонов. Неговите инсталации и в двете 
изложби сравняват „небрежното“ отно-
шение на човека към свръхконсумацията 
с корозиралите човешки отношения. 
В двустранната живопис от първата 
изложба и монотипиите във втората 
(„Опит за любов“) той се опитва да въз-
станови все по-трудно осъществимия 
искрен диалог на живия контакт. Ми-
лослав Бонов – Мибо, основен инициатор 
на събитията, рециклира неизползваеми 
метални компоненти в серия кинетични 
скулптури, които разчитат на външна 
интервенция. Задвижени механично, те 
биват трансформирани в различни от 
първоначалните структури. Заглавието 
им „Онтология на реалността и бити-
ето или за „биващото като биващо“ ни 
отправя към кръговрата на битието – 
всичко се движи и променя, но се връща 
към първоначалната си форма.
Съвременни форми на живопис, скулпту-
ри, инсталации представиха и остана-
лите участници в първото издание на  
„ЧавдАрт“ – Йордан Леков, Александър 
Александров, Момчил Георгиев, Явор Попов, 

Станислава Запрянова. Те не отразяват 
заобикалящата ни среда, а я трансфор-
мират в нова реалност. Цветните кера-
мични пластики на Явор Попов напомнят 
ритуални праисторически предмети с 
апотропейна функция. Дълбоките психо-
логически „портрети“ на Момчил Георги-
ев се заиграват с цвета и контура, фигу-
ралното и абстрактното, способността 
на човешкия мозък да запълва липсваща-
та информация, съставена от прекъсна-
ти линии – принцип, познат в гещалт 
психологията. Издължените месингови 
пластики на Йордан Леков елегантно се 
противопоставят на гравитацията и 
извисяват погледа към небето. Един-
ственото платно на Станислава Запря-
нова разкрива близък и интимен сюжет 
(простор с пране), който ни докосва с ко-
лоритна жизнерадост, плакатна яснота 
и ритмичност. Александър Александров 
освен бронзова пластика представи и му-
зикални авторски колони от керамика.
Във втората изложба „ЧавдАрт“ пре-
обладаваха младите автори, предимно 
скулптори, завършили Националната 
художествена академия в последните 

Радослав Нейчев / Вгледан пейзаж
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няколко години. И това се усещаше. Мла-
дежки ентусиазъм и новаторство бяха 
завладели атмосферата, наситена с кре-
ативна енергия и впечатляващо разно- 
образие от техники, материали, цвето-
ве, стилови похвати и творчески подхо-
ди. От класическа фигурална пластика в 
бронз (Денис Славчев, „Сън“), през кине-
тична скулптура до 3D двуцветен принт 
и стъклопластика, всички представля-
ват зрели решения на автори с формира-
ни възгледи и лична позиция. 
Светлин Демирев се вълнува от играта 
светлина – сянка и граничното състоя-
ние на обектите, поставени между две-
те. Той участва в проекта с широкофор-
матна рисунка, в която бяла линия про-
рязва черно пространство. Лаконичната 
композиция разчита на прозирността на 
материала, през който преминава свет-
лината. Вержиния Михайлова ни напомня 
за загубената връзка с природата, на-
шето „обиталище“, от чиято щедрост 
като че ли свикнахме да се възползваме, 
без да връщаме жеста. Морските камъни 
и варовиковата плоча са миниатюрите в 
изложбата, деликатно обработени, без 
да бъде нарушена целостта им. Анатоли 
Йончев експлоатира темата за детско-

то безгрижие и въображение по доста 
оригинален начин. Привидно натуралис-
тично третираните детски фигури в 
характерни пози звучат съвременно и 
актуално. Изпълнени в различни цветове, 
оранжево и бяло, те въздействат пози-
тивно, намигат с хумор към зрителя. Ав-
торът разработва собствена техника за 
изрязване и моделиране на метални плас-
тини в калъп. Минималистичната серия 
„опаковани павета“ на Никола Цветанов 
(ново поле на изследване и за самия автор) 
се базира на намесата в камъка. Симво-
личното „обличане“ на камъка в различни 
метали от частично постепенно пре-
минава във всеобхватно поглъщане на 
единия материал от другия. Докъде може 
да стигне човешката намеса в заобикаля-
щия ни свят? Елена Йончева създава кон-
структивни абстрактни форми, в които 
затваря празен обем между метални рам-
ки и стени от мрежа. 
В изложбата беше включен и портрет –  
този не толкова актуален напоследък 
скулптурен жанр. Портретът на Ботев 
на Марк Бойчев обаче далеч е надхвърлил 
суховатото предаване на портретни 
характеристики. Нестандартен, гео-
метричен и ъгловат, с насечена факту-
ра, той сякаш е поел в себе си цялото 
разочарование на несбъднатата кауза и 
е предусетил печалния финал. Безспорно 
тази работа и фигурата на Ботев в цял 
ръст са сред най-добрите интерпрета-
ции на образа на поета. Абсолютна тех-
нологична новост представляват прин-
тираните чрез 3D технология пластики 
на Румен Панайтов. „Попарт“, „Попарт 
2“ и „Попарт 3“ са първите скулптури, 
моделирани почти изцяло на компютър 
и отпечатани на 3D принтер, които се 
показват на българската художествена 
сцена (участвали са и в самостоятелна 
изложба на автора през 2019). Израбо-
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тени са от полимлечна киселина или би-
оразградим полиестер (PLA), добиван от 
царевица, и други естествени суровини. 
В контраст с този нов високотехноло-
гичен материал авторът избира сюже-
ти от Античността. Старогръцките 
богини и нимфи Венера, Афродита, Гала-
тея са пренесени в съвремието, изцяло 
„декорирани“ с орнаментална украса. 
Нарушавайки по този начин идеалните 
им пропорции и заменяйки мрамора с по-
лиестер, авторът поставя под въпрос 
възприемането на античните идеали за 
красота днес. В този нов контекст те 
критикуват масовата култура и много-
кратно тиражираните от нея образи.
Целта на двете изложби „ЧавдАрт“ 1 и 
2 е да се създаде диалог между артисти, 
художници, критици, ценители и люби-
тели на изкуството. Да се предостави 
поле за изява и реализация на млади ав-
тори. Намерението на участниците 
и „постоянните обитатели“ на прос-
транството е да се постави началото 
на регулярно провеждане на събития. 
Организаторите на този интересен 
проект имат амбицията „ЧавдАрт“ да 
се оформи като център за обмен на кон-
такти, генериране на нови идеи, а защо 

не и реализиране на нови проекти... Все-
ки е свободен да заяви желание за учас-
тие, да покаже своя работа, да сподели 
намерение.
С нетърпение очакваме следващата  
изложба „ЧавдАрт“...

Ани Венкова
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ПЪТЯТ. 
ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ ЛЕЧЕВ
1 септември – 11 октомври 2020
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Изложбите на Георги Лечев винаги са 
били считани за събитие в художестве-
ния живот в България и в чужбина, къде-
то неговото изкуство от десетилетия 
е познато и ценено.
За 45 години творчески живот и дей-
ност във Варна той е реализирал над 80 
самостоятелни изложби в едни от най- 
авторитетните обществени и дър-
жавни галерии в България, в САЩ, Герма-
ния, Швеция, Швейцария, Чехия, Япония, 
Словакия, Кипър. 
След дипломирането си през 1975 Георги 
Лечев е от варненските художници „га-
ражисти“, които с творческите изяви 
и постижения в областта на графиката 
поставят основите на една нова ге-
нерация в българското изкуство, като 
формират облика на т.нар. Варненска 
графична школа. След 1979 Лечев има 
свое ателие в легендарния Арт център 
„Вулкан“ във Варна, отпечатва графики-
те си в новосъздадената от художници-
те графична база. Работи в техниката 
на цветната гравюра, отпечатана с 
няколко метални плочи, като използва 
техниката на офорт, акватинта, суха 
игла и резерваж. Постепенно стилът 
му се развива от неореализъм към екс-
пресивната абстракция, тематиката 
му излиза от рамките на социалната и 
персоналната проблематика, за да се 
трансформира в идеи, паралелни в други 
изкуства като поезия, джаз, семиотич-
ни знакови структури със закодирани 
текстове, цветове и фигурални струк-
тури. С тях успешно участва в групови 
и специализирани изложби за графика в 
България и чужбина. 

Георги Лечев е пожизнен член на Аме-
риканския биографичен институт в 
Колорадо, САЩ, на Международния био-
графичен център в Кембридж, „Мъж на 
годината“ за 1992, 1993 за високи пости-
жения в областта на изкуството.
Общо експозицията оставя трайното 
впечатление, че днес ние сме лице в 
лице с изкуството на художник, надарен 
с богат артистичен талант. Но ведно 
с това личността Георги Лечев е от 
малкото български художници, които не 
стоят в сянката на времето и пробле-
мите.
Той е сред творците, които достойно 
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могат да защитят изкуството си с 
многобройните публикации и критични 
отзиви от всичките си изложби в стра-
ната и чужбина.
Това е логично, защото творбите му 
оставят трайно впечатление с човеш-
ката си импулсивност, с живописната 
си виталност, тематичното си много-
образие, необикновената си лиричност 
и благородство.
През 1991 швейцарският критик Роже 
Майер пише за живописта му, че сво-
бодните движения и силните усещания 
притежават емоционален резонанс, че 
творбите му допълват съзнателната 

ни представа за обективността.
Дори и напълно абстрактни, те са на-
ситени с енергия, те са образ на „вът- 
решното огледало“ на твореца, в което 
невинаги се отразява това, което виж-
да самото око.
Много от критиците се спират специ-
ално и върху символичното тълкуване 
на цветовете в абстрактната жи-
вопис на художника. За американската 
изкуствоведка Дороти Майерс (1995) 
червеното е статично, кафявото е 
спокойно, синьото отстъпва спокой-
но, черното статично е тържествено 
тихо, докато бялото е вдъхновяващо 
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мълчаливо. За нас синьото е полъх от 
безкрая, бялото е стихията на бурното 
море, жълтото е викът на вятъра, а 
червеното – копнеж. 
За швейцарската критичка Изабел ван 
Беек (1993) символичното звучене на 
цветовете е свързано с традициите и 
семантиката на западноевропейското 
изкуство. В този смисъл цветовете 
имат хералдична роля, защото са смис-
лово сакрално обозначени така, както 
това е в иконата.
Така или иначе, в рамките на „модер-
ната“ живопис, или по-точно на пост-
модерната, художникът декларира и 
проявява свобода на израза. Той свързва 
битието с човешката психология, пре-
дава индивидуалност на художествени-
те изразни средства – цвят, графична 
техника, структура на композицията.
Известният германски изкуствовед д-р 
Александър Толбайн (1993) определя гра-
фичните произведения и живописните 
платна на Георги Лечев като знакови 
послания, кодирали идеи извън всичко 
назовано и разказано, като изкуство, 
родено в съзерцание, в което инвенции-
те са породили художествените образи.
Тази характеристика допълва конста-
тацията ни, че изкуството му е по-
стигнало етапа на една „модерна живо-
пис“ в завършен вид. 
И в гравюрата, и в живописта худож-
никът прекрасно владее техниката. 
Неговото чувствително зрение улавя 
сетивно фините нюанси на свободно 
разлетите се и преливащи се в изобра-
зителното пространство багри, фор-
матите на творбите нямат никакво 
значение, защото е постигнато мону-
ментализиране на художествения образ. 
Една известна американска галерист-
ка, представяща живописта на Георги 
Лечев в галерия „Монсерат“ в Ню Йорк, 

ми сподели: „Това е един много, много 
интелигентен художник“. Убедена съм, 
че изложбата във Варна ще остави у нас 
усещане за неповторимо преживяване, 
защото то е породено от талантли-
вото изкуство на родения във Варна Ге-
орги Лечев – един истински артист на 
артистите.

Пламена Димитрова-Рачева

„ЗАД ЩОРИТЕ“  
И ПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА. 
ИЗЛОЖБА НА ПЛАМЕНА РАЧЕВА
23 септември – 3 октомври 2020
галерия „Етюд“, София

Нерядко в историята се е случвало ар-
тистични и художествени интуиции по 
неведоми пътища, естествено в пре-
делите на собствената си специфика, 
да предугаждат онова, което по-късно 
става реалност. Така е например с ран-
ния европейски авангард в зората на XX 
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век, така е и с появата на новите форми 
в ерата на късния социализъм.
Изложбата на Пламена Рачева е замисле-
на далеч преди появата на пандемията. 
Очевидно е съставена като цялостен 
проект, състоящ се от няколко отдел-
ни опуса с определен лимит на самосто-
ятелна значимост в рамките на цялото.
Тя избира особена форма на изразяване. 
Можем условно да я наречем релефна 
графика или особен тип живопис. Пред-
ставените в експозицията композиции 
се разполагат на граничната бразда на 
онова, което се нарича опарт (или на 
негови идентични форми). Творбите ù 
не са ориентирани към директно фрон-
тално съзерцание, а се възприемат пъл-
ноценно в определен кинетичен режим 
на кръгово движение. При това движе-
нието променя не само гледната точка, 
но и самото изображение, което несъм-
нено е търсен ефект.
Авторката изразява, екстериоризира, 
ако можем да си позволим тази чуждица, 
вътрешните състояния на съзнанието 
си. В този опит съзирам фундаментално 
изконно противоречие, тъй като зна-
ем, че менталният образ, образът на 
подсъзнателното или на полусъзнател-
ното по никакъв начин не може да бъде 
овеществен или адекватно изобразен и 
това, разбира се, се дължи на неговата 
съкровена природа. От друга страна, 
един художник, при това художник из-
куствовед, какъвто е Пламена Рачева, 
който работи на метаравнище, не би 
могъл да бъде подравнен с артиста, 
реализиращ себе си единствено и само 
в картини или графики. И тук не става 
дума за качествена градация, а за типо-
логия. Нейният стремеж е да синтезира 
дотолкова, доколкото изобщо това е 
възможно, концептуалното с визуално-
пластическото.

Цялостната подготовка и нагласа на ав-
торката за творчество в области като 
изкуствознание и пластическа продук-
ция съумява да предаде форма на тези 
неясни, смътни, „безòбразни“ духовни 
състояния. Пространствените реше-
ния са много оригинални – придружени 
от транспаранти, които повтарят и 
репликират в друг формат, с различна 
фактура и текстура онова, което виж-
даме в творбите зад тях. Как да не на-
правим в случая препратки към маската, 
скриваща и променяща лицето, и заедно 
с това формираща сякаш нова идентич-
ност на индивида!
Налице е определена пространствена 
динамика, своеобразна интериоризация/
екстериоризация, игра на взаимодейст-
вието външно/вътрешно. Душевното 
състояние, кризисните импулси, „не-
ясният обект на желанието“, което е 
непредставимо, поставя значими пре-
дизвикателства пред опита на автор-
ката да визуализира всичко това и да му 
придаде определена пластическа форма.
Можем да възприемем изложбата като 
експеримент и донякъде като своеоб-
разна неангажираща игра с визуалния об-
раз изобщо. Пламена Рачева демонстри-
ра разкрепостено усещане за пластиче-
ско творчество, което я освобождава 
от определени конвенции или от дадени 
социално установени „правила на игра-
та“. Творбите ù са изпълнени с висок 
асоциативен потенциал и всеки може 
по свой начин да домисли, да доизгради 
в съзнанието си, в своите възприятия 
посланията на авторката.

Чавдар Попов
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„УТАЕНОТО ВРЕМЕ“ НА ЙОРДАН 
КИСЬОВ УТВЪРЖДАВА НОВАТА 
НЕИЗБЕЖНОСТ НА МОДЕРНОСТТА 
3 – 23 юни 2020
ГХГ „Борис Георгиев“, Варна

Годината е 2005. Близо до границата, коя-
то бележи разделителната линия между 
Южна и Северна Добруджа, при Силистра, 
на ниския бряг на реката е застанал един 
мъж. Среден на ръст, с лице, по което ус-
мивката и тъгата се смесват, но това 
го вижда реката, а ние го знаем като ху-
дожника Йордан Кисьов. Застанал е с гръб 
към града, темето му е осветено и е 
опасано като венец от двете му страни 
от къдрава коса, която се събира в малка 
опашка на тила, като на самурай. В това 
осветено място на своя „Автопорт-

рет“, създаден през 1996, за да ни направи 
съпричастни на живота си, подвластен 
на творческия плам на изкуството, той 
изписва стих на Циприан Норвид:

„Дали от тебе пепел
ще остане що
вятърът отвява в пропастта,
или под пепелта
се крият диамантите
от вечната зора 
на младостта“…

(Гориш, не знаеш
Тъй ставаш волен,
Или загубваш всичко на света – бел.авт.)
Пред него е пясъкът, в който са утаени 
времената, запечатани са наносите от 
далечните земи на Европа, през която 
мощно триумфира река Дунав. Така се 
ражда идеята за „Отражения“, която 

Йордан Кисьов / от изложбата
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той развива и представя в самостоя-
телната си изложба през 2005 в галерия 
„Райко Алексиев“ в София и в голямата си 
ретроспективна изложба през 2007 в ХГ 
– Силистра, чийто дългогодишен дирек-
тор е той. Тогава се формира концепци-
ята на трите големи тематични линии 
в изкуството му – Контейнери, Отра-
жения и Утаено време. В тях паралелно 
развива синкретични форми за живопи-
ста си, с умножаване на гледните точки, 
разбиване на оптичното и структурно 
единство на предмета, т.е. натурност-
та му, едновременност на динамичните 
усещания и илюзорност.   
„Живописта нe е изкуството да се под-
ражава на един обект чрез линии и багри, 
а да се даде пластично съзнание на нашия 
инстинкт. Няма нищо действително из-
вън нас…“, бяха написали през 1911 Глез и 
Месанже в своята книга за принципите 
на модерното изкуство. 
Художникът се взира един ден в чашата 
с изсъхнала утайка от кафе, за която се 
вярва, че може езотерично да ни разкрие 
минало, настояще и бъдеще, взира се в 
пукнатините на речния пясък и усеща 
знаците в стратиграфията на онова 
„Утаено време“, в което има стъпки на 
живи и на мъртви хора, заличени от во-
дата, но не и от нейната памет. Водата 
носи енергията на живота, премества 
в пространството видими и невидими 
структури, отражения, светлини, ре-
флекси, движения, контрасти и това 
поражда идеи как една живописна плос-
кост се преобразува магично в тримерно 
тяло, как утайката от кафе, събирана 
от възможно най-много действащи в 
града кафе машини, може да бъде основен 
формообразуващ и живописен ефект, 
защото в нея има много събрана симво-
лика. За изложбата си във Варненската 
галерия, посветена на 75-годишния му 

юбилей, художникът подготвя 16 произ-
ведения. Можем да я определим като арт 
инсталация с кодиран автобиографичен 
разказ, която е изградена с класическите 
средства на живописта в стила на опар-
та с елементи на редимейд. 
Изложбата на Йордан Кисьов е енигма-
тична, нестандартна според класиче-
ското понятие за живопис, отличава се 
с концептуална сложност, с метафорич-
ния принцип на пренасяне на смисъла на 
образи и понятия във визуалните живо-
писни обекти, които, както се вижда и 
от наименования им, имат чисто сим-
волно значение.
В утаеното време на Йордан Кисьов са 
напластени не само годините изкуство, 
там са и знаците, които бележат силата 
на неговия талант, отличаващ се с мо-
дерна сетивност и концептуална слож-
ност. Името му е явление в историята 
на съвременното българско изкуство, а 
изкуството му утвърждава новата „не-
избежност“ на модерността на визуал-
ната ни култура още в самото начало на 
80-те години на миналия век.  

Пламена Димитрова-Рачева

Йордан Кисьов / от изложбата
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САШО ВИОЛЕТОВ.
АRTIST OF THE DAY
13 ноември 2020 
галерия Depoo, София

Изложба с продължителност един ден, 
после е заличена. Изпълнена като site-
specific инсталация, тя покрива сте-
ните на галерията с облаци временна 
слава, дефиниращи мимолетността и 
незначителността на повърхностното 
титулуване. „Всеки артист обитава 
свое парче реалност. Реалност, в коя-
то осъществява своите петнайсет 
или повече минути слава. Като худож-
ник са ми интересни тези дефиниции 
за артистична значимост от сорта на 
„Художник на деня", „Художник на седми-
цата" и т.н.“, казва за изложбата Сашо 
Виолетов. 

С ирония и хумор авторът е оставил 
празни фрагменти, в които е поместена 
артистичната значимост от съответ-
ната величина. Дори случайно „премина-
ващ“ може да попадне под определящата 
го като значима фигура фраза – съблаз-
нителна лековата именитост в света 
на съвременното изкуство.
„Хуморът е много важен аспект в рабо-
тата ми. Интересна ми е реконтекс-
туализацията и създаването на фалшив 
смисъл. Често работите ми са провоки-
рани от снимки, кадри, мислене наопаки, 
случайно изречение от разказ, мисловни 
архетипи.“ 

Сашо Виолетов е роден през 1985 в Со-
фия, където живее и работи. През 2017 
завършва Националната  художествена 
академия в София с магистърска степен 
в специалност „Стенопис“. Специали-
зира в Академията за изящни изкуства 
в Бреша, Италия (LABA) през 2013. През 
2020 е приет в Съюза на българските 
художници. Същата година печели кон-
курс за творческа резиденция в атели-
етата на СБХ в Сите де-з-ар, Париж, 
като участва в изложбата на „Шипка“ 
6 с творбите си „I can’t draw hands“ и 
„Spectators“. Номиниран e два пъти за 
Наградата за съвременно изкуство БАЗА 
през 2017 и 2019.
Преди изложбата в галерия DEPOO зад 
гърба си има две самостоятелни излож-
би – „Зрители“ в галерия [a]cube, София 
(2016) и „Антракт“ в Народния театър 
„Иван Вазов“ (2012). От 2014 до 2020 взи-
ма участие в повече от 20 групови из-
ложби в България и Великобритания.

Юлия Портарова

Сашо Виолетов
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Сашо Виолетов / от изложбата Аrtist of the Day
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ГРАНИЧНОСТИ НА ЕФИМЕРНОТО.
ИЗЛОЖБА НА ИВАНА ПЕТРОВА
16 – 30 октомври 2020
галерия Depoo, София

Цветът ме владее. Няма нужда да се 
опитвам да го уловя. Притежава ме. 
Ето смисъла на този щастлив момент:  
цветът и аз сме едно. Аз съм художник.      
                               Пол Клее

„В своята работа съм изцяло погълната 
от това, което искам да изразя като 
чувство, а не от следването на опре-
делен стил в изкуството. За мен най-
важният акцент е човекът и начинът, 
по който той преживява заобикалящия 
го свят. Интересуват ме образи, които 
са на границата между реалното и аб-
страктното. Вълнува ме силната свет-
лина, която променя възприятието ни 
за формите и обектите, които губят 
своите контури. 
Серията картини „Граничности на ефи-
мерното (Между светлина и сянка, меж-
ду образ и неговото отсъствие, между 
обекта и  неговата следа)“ е посветена 

на темата за светлината. Конкретно-
то място, което ме вдъхнови за съз-
даването ѝ, е град Хамамет в Тунис. 
Специфичната светлина на това място 
привлича художниците Пол Клее (Paul 
Klee), Август Маке (August Macke) и Луи 
Моалие (Louis Moilliet), които са изслед-
вали влиянието на светлината върху 
цвета. 
Играта на светлината върху една сте-
на е обектът, който изчезва в ефимер-
ността на сянката. Отделните ком-
поненти на светлосянката с тяхното 
богатство на нюанси се сблъскват, 
създавайки неочаквани пространства и 
светлинни пиршества. Малките случки 
от ежедневието се превръщат внезап-
но в монументални битки, грандиозни 
срещи на светлина и сянка, пронизва-
щи краткия момент, за да му придадат 
смисъл и сила. 
Също както компонентите на свет-
лосянката се сблъскват, за да създа-
дат един образ, който съдържа харак-
теристиките и нюансите на цялото, 
така и хората, срещащи се за момент 
в пространството, създават образа на 
нашето съвремие – богат на нюанси, 
наситен с различия, обединен от общо-
то, оживен и осмислен от човешкото 
присъствие.“
Така представя изложбата си Ивана 
Петрова. В своя емоционален творче-
ски подход тя е изцяло погълната от 
чувството, което иска да изрази. „Чрез 
сблъсъка на светлини и сенки, цветове и 
форми, аз се опитвам да придам своите 
усещания. Използвам специфичен подход 
в техниката, който според мен е под-
ходящ за изразяването на динамиката в 
нашия живот. 

Юлия Портарова

Ивана Петрова / в изложбата
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Ивана Петрова е член на СБХ от 2020 
Родена е през 1991 и в момента е докто-
рант към катедра „Живопис“ в Нацио-
налната художествена академия. През 
2012 по програма „Еразъм“ следва в École 
Estienne, Париж. През 2017 е стажант в 
галерия Берес (Berès), Париж. Получава 
Втора награда в Биенале по живопис, 
Франция (2018). Участвала е в десет гру-
пови изложби и симпозиуми в България, 
Франция, Китай и Тунис, между които 
и в Националната изложба конкурс за 
живопис и скулптура „Млади български 
художници“ в галерия „Райко Алексиев“ 
през 2019. Ивана Петрова / Изчезване на обекта

Ивана Петрова / Хамамет
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РОМАНТИЦИТЕ ОБИЧАТ 
КОНЦЕПТУАЛИЗМА. 
ИЗЛОЖБА НА СВИЛЕН СТЕФАНОВ
3 ноември – 6 декември 2020
СГХГ

Независимо че изложбата на Свилен Сте-
фанов съдържа изцяло нови или непоказ-
вани у нас работи, може да се каже, че тя 
представлява нещо като финал на негов 
доста отчетлив период, продължил по-
вече от десетилетие. Тези последни го-
дини имат своето специфично звучене, 
защото за този автор може да се каже, 
че със сигурност е преминал през много 
периоди. Че е изкуствовед и преподава-
тел по история на изкуството на ХХ век 
в НХА, че през 90-те е минал първо през 
минималистичен период, а после с гру-
па XXL се е занимавал с какво ли не – от 
неоконцептуализъм до неоекспресионис-
тична живопис. Помним добре инстала-
циите му със злато и олово около 2005 
– 2006, когато развиваше по-скоро идео-
логическите аспекти на изкуството. 
Още от 90-те Свилен Стефанов катего-

рично се обръща към живописта. И това 
не е странно, доколкото повечето му ко-
леги и приятели от групата XXL също се 
насочват в тази посока – Хубен Черкелов, 
Генади Гатев, Росен Тошев, Димитър Яра-
нов... Така се оформя един нов живописен 
кръг, свързан със зрялото творчество на 
едно поколение, появило се и утвърдило 
се като носител на промяната в българ-
ското изкуство.
Свилен Стефанов е един от живописци-
те, които бихме могли да отчетем като 
характеризиращи времето, в което жи-
веем. Защото самата му история, него-
вото творчество носят сложни и често 
противоречиви белези. Личи си опитът 
му в концептуалните стратегии, ли-
чат си фабулирането, наративът, пара-
доксалните семантични конфигурации, 
които създава. От друга страна, той се 
уповава на традиционна маслена живо-
пис, работена най-често с велатурни 
слоеве до достигането на експресивна 
пастьозност в дадени зони. Стефанов 
води разказа и конструира материалната 
повърхност на картината като единно 
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цяло, поради което умело избягва превръ-
щането на тези произведения в някакъв 
тип илюстрация. Тук текстът разиграва 
образа, но по парадоксален начин, вкар-
вайки зрителя в странни асоциации.
В изложбата преобладават подчерта-
но хоризонтални формати. Те могат да 
бъдат наречени условно и „кинемато-
графични“ поради възможността за фор-
миране на някаква фабула. Това е една от 
запазените марки на Свилен Стефанов 
от последните десет години. В тези 
платна цели процесии от „романтици“ 
погребват с особено уважение и респект 
„концептуалисти“, каквото и да означа-
ва това. Посланията в тази изложба най-
често са лишени от самопонятна логика, 
но пък така сякаш наистина отговарят 
на актуалните модели в обществото 
и културата ни. Кои са романтиците и 
кои концептуалистите? Има ли въобще 
концептуалисти в истинския рационали-
зиращ смисъл на класическото движение, 
или тук винаги повече сме наблюдавали 
неконвенционализиращи метафизици? 
Още по-странна е появата на жанра „ис-

торическа живопис“, който днес сякаш 
е изчезнал, но тук виждаме платна като 
„Тайните оръжия на Фердинанд“ или „Пос- 
ледната снимка на футуристичната ар-
мия“, отпращащи ни в годините около 
Първата световна война. 
Странното е, че работите от този пос- 
леден период на Свилен Стефанов са кол-
кото емоционално натоварени, толкова 
и рационализиращи в метафизичната 
линия на някаква „постнова предмет-
ност“. В тях самоубийци съжителстват 
с извънземни, красивото е пронизано 
от трагичното, героичното е смазано 
от идиотското. Това не е точно сюр-
реализъм, а по-скоро напрежение между 
подчертано богатия и подкупващ окото 
живописен език, но който разкрива аб-
сурдизма в менталните полета на съвре-
менния човек.
В тези картини присъстват и много 
скрити смисли, идващи от историята на 
изкуството, философията, литература-
та и музиката. И всеки зрител ще види 
това, което може да види, но дори малко-
то тук ще е много. Затова тази изложба 
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не бива да бъде „четена“ в традиционно-
то разбиране за живописното произве-
дение. Картината буквално крещи, че е 
именно живописна повърхност, но какво 
се крие зад нея? Дали Свилен Стефанов не 
е мистификатор, също бидейки едновре-
менно концептуалист и романтик?

Десислава Зафирова

ВЕДНЪЖ НА 50.  
ПОГЛЕД НАЗАД И ЛЕКО ВСТРАНИ…
ИЗЛОЖБА НА ВЛАДИМИР АВРАМОВ 
22 октомври – 12 ноември 2020
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, 
Велико Търново

Така е озаглавил юбилейната си изложба 
великотърновският художник Владимир 
Аврамов.
„Само веднъж се става на петдесет!“ – 
отбеляза той пред своите студенти, 
колеги, приятели и многобройни почи-
татели, присъствали на събитието. И 
аз бях сред поканените и имах честта 
по молба на автора да открия тази впе-
чатляваща експозиция, събрана в прос-
транствата на Изложбени зали „Рафаел 
Михайлов“ в старопрестолния град.
С поглед напред, шофирайки към Търно-
во, си мислех за пътя като изминаване на 
определено разстояние от една точка 
до друга, но и като хронология и преми-
наване през времето. Естествено, за 
безпрепятственото управление на ав-
томобила се изисква да поглеждаме чес-
то и в огледалата назад, а и леко встра-
ни. Замислих се и за това, че всъщност 
пътят е едновременно и приближаване, 
и отдалечаване…
Към какво през тези пет десетилетия 

се е приближил Владо Аврамов и от какво 
се е отдалечил? Дали ще получим отго-
вор на този въпрос, когато разгледаме 
изложбата? Не знам защо, но взирайки 
се в творбите му, удивен от лекотата 
на изпълнението им, на артистичния 
жест, се сетих за едно есе, което скоро 
бях прочел, заинтригуван от заглавието 
му и имената в съдържанието му.
„В живописта запазваме прекалено много 
от навиците си, никога не се разделяме 
с достатъчно от тях, а Бекет сякаш с 
толкова много навици се е разделил, че 
от тях не е останало нищо и че в край-
на сметка това нищо звучи кухо.“ Милан 
Кундера ни припомня думи на Франсис 
Бейкън, посвещавайки му есе, наречено 
„Бруталният жест на художника…“. В 
него се прави паралел между живописта 
на Бейкън и театрално-литературния 
абсурдизъм на Бекет, независимо от же-
ланието на живописеца да се разграничи 
от подобни сравнения. За Кундера е ясно: 
„Когато един творец говори за друг, той 
винаги говори (по заобиколен път) за себе 
си… Въпросът е какво иска да ни каже за 
себе си Бейкън, говорейки за Бекет?
Че не иска да бъде класифициран. Че иска 
да предпази творчеството си от кли-
шетата.
Освен това: че не е съгласен с догмати-
ците на модернизма, които поставят 
бариера между традицията и модерното 
изкуство... 
И още: че не желае прекалено да систе-
матизира идеите си за изкуството, тъй 
като се опасява, че това би превърнало 
изкуството му в опростенческо посла-
ние…“ Резонни опасения във втората по-
ловина на миналия век, която по думите 
на Кундера е „замърсена от шумна и не-
прозрачна теоретическа логорея, която 
пречи на творчеството да влезе в пряк 
контакт, немедиатизиран, неразтълку-
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ван, с този, за когото е предназначено 
(който го чете, който го слуша).“
Далеч съм от мисълта да сравнявам Владо 
Аврамов с Бейкън или с абсурда на Бекет. 
И то не заради някакви комплекси, а пора-
ди това, че са твърде различни посоките 
на търсене, естеството на неговата 
живопис и творческите качествени ре-
зултати. Примерът „Бейкън – Бекет“ на 
Кундера ми послужи като отправна точка 
в намерението ми да докосна темата за 
мястото на живописта в съвременното 
изкуство. И може би защото ще ми бъде 
трудно да намеря най-точните думи за 

творчеството на Владо Аврамов, ще се 
позова на убеждението си, че благодаре-
ние на художници като него живописта е 
(и навярно винаги ще бъде) едно от най-
популярните и силно въздействащи ви-
зуални изкуства, а днес в общата идея за 
съвременно тя заема авторитетното 
си място в широкия спектър на актуал-
ните арт форми.
Дори и да бях изкуствовед, едва ли щях 
да се впусна в обяснения и тълкувания на 
платната му. Един опит за превод на не-
говата живопис в слово – освен ако не е 
поезия – излишно би отклонил внимание-
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то ни от нейното автентично присъст-
вие, би замъглил фокуса на присъщата ù 
непосредственост. А както казва Искра 
Траянова: „Живописта е визуална филосо-
фия. Тя е особен вид език, или по-точно 
един друг начин на проговаряне.“
Самият Владо неведнъж е изразявал не-
желание да обяснява живописта си: „Не 

бих искал да разказвам картините си… 
Те са един вид релакс от църковната 
конфигурация и канони. В тях съм се раз-
вихрил, това е абсолютен контрапункт 
на нормата. Работите ми са живописни 
експерименти, които не са подчинени на 
някаква илюстративност… Те наистина 
са оголеният нерв на художника. Това е 
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моето сърце, моята емоция. Бих искал да 
ви направя съпричастни към това, което 
съм изпитвал, докато съм творил.“
Ясно е, че пълноценното преживяване 
при възприемането на изобразителното 
изкуство е невъзможно през тесния про-
цеп на вратата, която думите за него 
само леко открехват. Ако притежаваме 
способността да гледаме и възприема-
ме директно, без да търсим обяснение, 
без то да ни е необходимо, вероятно ще 
успеем да отворим широко входа към 
полета на по-непосредствени, дълбоки 
и проникновени съпреживявания. В този 
смисъл изглежда, че сякаш музиката е 
най-близо до идеята за абстрактно изку-
ство… Да, но абстрактното е понятие, 
което (струва ми се) е много по-тясно 
свързано с визуалните изкуства и именно 
с живописта. Светлината и цветовете 
са единствените видими неща, които 
могат да бъдат „разбрани“ само със зри-
телното сетиво. Незрящият би могъл да 
добие относителна представа за форма 
при докосването ù, но не и усещането 
за светлина и цвят, които една живопис 
може да генерира. А това е основното и 
най-важното, с което може да се очаква, 
че една картина е способна да въздейст-
ва. Но и не само… 
Много харесах думите на Елена Попова, 
които прочетох в текст, публикуван в 
анонса на изложбата: „Изкуството не 
се обяснява. Художникът – може. Поня-
кога, частично. Защо работи в такава 
техника, в такива формати, защо точ-
но този колорит, фактура, тези форми, 
защо това, а не онова... Сякаш е било 
въпрос на избор – но не е. Било е импулс, 
непреодолим и повторяем във времето, 
неповторим като пръстов отпечатък. 
Ако познаваме човека – частично, разби-
ра се, – добре би било да забравим това, 
стоейки пред картините.“ 

В картините на Владимир Аврамов има 
образи, вплетени в някакви загадъчни 
сюжетни нишки, има разказ, уловени са 
отделни мигове от нещо, което се случ-
ва. Звучни са като стихове. Всеки може 
да открие нещо свое, да улови невидими 
на пръв поглед изображения, послания, ис-
тории… И тук ми идват наум думите на 
Морис Дьони: „Не забравяйте, че преди да 
бъде боен кон, гола жена или някаква случ-
ка, една картина е по същество равна 
повърхност, покрита с бои в определен 
порядък.“ Още през 1920 Малевич заявява: 
„Живописта отдавна е изживяла време-
то си и самият художник е предразсъдък 
от миналото.“ И други са предричали или 
са обявявали края на живописта, но днес, 
сто години по-късно, живописта, както 
виждаме и в изложбата на Владо Аврамов, 
е все още жива и ни вълнува.
Колкото и относително кратък да е един 
живот, осъзнаването му в някаква по-
зряла възраст е свързано и с поглед назад 
и леко встрани, с въпроси, отправени към 
търсенето и намирането на смисъла. 
Смисъл на един нелек път (макар и сво-
бодно избран), преодоляващ препятствия 
и превъзмогващ несретата на материал-
ния, консуматорски, информационно пре-
наситен, цивилизационно полудял съвре-
менен свят. Изобразителното изкуство 
не е за всеки! Това е твърдение без патос 
и превзетост. Малцина са избраниците. 
Избрани са и тези, които обичат живо-
писта. Тя не е за всеки и не е лесна, макар 
понякога да ни изглежда такава. Особено 
сега, поглеждайки назад и леко встрани, 
преди утре, когато отново с взор напред 
към новите платна и с „пълен напред!“ 
Аврамов ще намери попътния вятър за 
още ПЕТДЕСЕТ! 

Любен Генов
22 октомври 2020
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ДЪЛГИЯТ ПЪТ ОТ 
МОНУМЕНТАЛНАТА ПЛАСТИКА  
ДО МИНИАТЮРАТА. 
ИЗЛОЖБА НА КРАСИМИР ЯКОВ
1 – 29 октомври 2020
галерия „Минерва“, София

Във фоайето на „Грандхотел София“ в 
столицата, където е разположена га-
лерия „Минерва“, са подредени 32 малки 
пластики и миниатюри от месинг на 
скулптора Красимир Яков. Изложбата е 
посветена на неговата 65-годишнина. 
Творецът споделя, че от 40 години сам 
отлива своите произведения – на пръст 
или по восъчни модели. „Някои от тези 
малки пластики съм реализирал в голям 
мащаб, за паркова среда в България, Ки-
тай, Русия, Германия, САЩ, като съм 
променял материала, формата и дори 
самата трактовка“ – изтъква скулп-
торът. Сред тях са „Галоп“, „Молитва“ 
и други. Още като студент второкурс-
ник през 1975 той реализира проекта на 
проф. Величко Минеков „Света София“ 
пред Централна гара, като моделира фи-
гурата в глина само за три дена.
В галерия „Минерва“ Красимир Яков пред-

ставя скулптурен портрет на Дон Ки-
хот – тема, по която работи още като 
ученик в Художествената гимназия в Со-
фия. Сред неговите впечатляващи ком-
позиции са тези, в които основно място 
заема конят като художествен образ. 
Тематичният кръг в творбите на Кра-
симир Яков е доста широк. Тук е вклю-
чен релеф на Васил Левски, както и на 
българка в типична национална носия. В 
експозицията са включени някои антич-
ни мотиви, сред които е темата за кен-
таврите и похищаването на Европа.
Еротиката също е тема в неговото 
изкуство и в тази изложба има водеща 
роля. „Молитва“, „Танцьорка“, „Суза-
на и старците“, „Цветето“, „Адам и 
Ева“ – самите названия подсказват, че 
Яков е почерпил вдъхновение и от някои 
библейски мотиви. Една от неговите 
най-изразителни пластики в изложбата 
е „Свети Георги“. Вниманието на зри-
телите привлича „Ключов портрет“ – 
човешка глава, изработена от различни 
ключове, които скулпторът със завидно 
търпение и вещина сам заварява с окси-
жен. „От две-три години работя основ-
но в областта на миниатюрата, която е 
с единен международен формат до 12 см, 
и по-конкретно в областта на плакета. 
Създал съм вече около сто модела“ – каз-
ва Красимир Яков. 
Освен в сферата на малката пластика 
от 1979 до 1989 Красимир Яков реализира 
редица монументални композиции – пар-
кови скулптури, бюст-паметници, ре-
лефи в градовете София, Искър, Плевен, 
Велико Търново, Горна Оряховица и др. 
Многократно е награждаван за участия 
в изложби, включително и на престиж-
ни международни биеналета, както и на 
триеналето на акварела във Варна. 

Йонко БОНОВ
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Красимир Яков / Бисер
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АЗ НЕ СЪМ БАЛОН… 
ИЗЛОЖБА НА ЦВЕТАН СТОЯНОВ
17 септември – 17 октомври 2020 
ГХГ – Варна, Изложбена зала „Ателие 
Георги Велчев“

„Аз не съм балон…“ е проект на худож-
ника Цветан Стоянов, който той раз-
работва повече от година и полови-
на. Концепцията или съдържателната 
страна е фокусирана върху индивидуал-
ното съзнание на съвременната личност 
и на екзистенциалните въпроси, които 
неотменно застават пред нея, въпроси 
от персонален, обществен и социален 
характер. 

Типично за неоконцептуалното изкуство, 
което се формира преди десетилетие в 
един по-широк аспект на направления, 
е, че творците използват разнообразни 
медии за произведенията си. 
При реализацията на проекта авторът 
използва различни похвати от пърфор-
манса, портретната фотография и ма-
нипулацията в дигитален формат на фо-
тоизображения. Може да се каже, че той 
поставя концептуално обекта „балон“ 
като знак, чрез който отправя личните 
си послания към хората. Визуално обекти-
те, често поставени в грос, са в опозиция 
– човек и балон, или манипулативно те 
са обединени в един псевдопортретен 
образ, в който човешкото лице е замес-
тено с надут цветен балон. Така балонът 
се превръща в семиотичен знак, чрез кой-
то се внушава определено послание към 
хората. Използваният похват е познат 
от изкуството на плаката, където със 
символ или знак се експонира определена 
идея.
Драматургията в названието „Аз не съм 
балон…“ е визуално изразена в опозиция-
та „човек-балон“ и символично поставя 
алтернативи между видимата страна и 
същността на нещата, между осъзнато-
то и инертното мислене, между реално-
то и манипулативното взаимодействие 
в поведенческите модели на комуникация.
Авторските тези се опират на масмеди-
ите, на информационните потоци, кои-
то моделират съзнанието на хората и 
ги поставят в проекция на пасивност, на 
освободени от идеи и съдържание образи, 
които формират живота в сатиричен 
или алтернативен аспект.
Визуално всичко при автора е сведено до 
перфектно изпълнена портретна фото-
графия с малки изключения на финалния 
натюрморт с кошче за боклук и спукан 
балон в него. 
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Цветан Стоянов / Балон I
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В пространството на серията фотогра-
фии човешкото лице е заменено от плу-
ващи, светещи или летящи балони. Ди-
гиталната намеса е обичайно фокусирана 
върху определен център на композиция-
та, в която образът е в позитив или в 
негатив, с използване на добре овладени 
творчески похвати, характерни за худо-
жествената фотография. Това се виж-
да в богатите колоритни разработки 
на изображенията и на емоционалните 
внушения, които те носят. Художникът 
интерполира в сфумато фотографския 
образ с висок ключ на заснемане или пре-
връща в лирични абстракции обекти от 
реалността, и по-точно свободно рее-
щите се в пространството балони.
Неговият автопортрет с балон в цял 
ръст, който изразява и авторското му 
послание „Аз не съм балон…“, е емблема-
тично произведение за стила му, който 
можем да назовем фотоаниме.
Изложбата, замислена и реализирана 
като една инсталация, заслужава осо-
беното ни внимание, защото Цветан 
Стоянов обединява в произведенията 
си единно смислово съдържание, тоест 
в разказ, който съчетава снимки на ани-
мирани образи на хора с балон. Тук в бало-
на липсва текст, който е задължителен 
атрибут на комикса, но визуално симво-
лът „балон“ го легитимира. 
И ако в комиксите изречените или про-
мислени думи на героите диалогично са 
изписани в балони, то тук, в произве-
денията на Цветан Стоянов, балонът 
е побрал в себе си едно мълчаливо, но 
красноречиво послание на затвореното 
в него човешко дихание, послание, което 
достига до нас, ако го допуснем.

Пламена Димитрова-Рачева

GLASS ART 12.12
ИЗЛОЖБА НА ЕКАТЕРИНА ГЕЦОВА 
12 – 30 ноември 2020
галерия „Аросита“, София

Какво е 12.12? Не, не е дванайсети декем-
ври, нито статистика. 12. 12 е тайният 
код на интригуващото културно съби-
тие – изложба на Екатерина Гецова „Glass 
art 12.12“. Числата разкриват датата на 
изложбата – 12 ноември , адреса – номер 
12 Б на улица „Врабча“ в София. Изложбата 
е и 12-а поред самостоятелна изява на ав-
торката.
Катя Гецова е сред най-активните и пос- 
ледователни автори, отдадени на изкус- 
твото на стъклото и оказва значител-
но влияние върху начина на възприемане 
на този материал като художествена 
форма. Завършва специалност „Стъкло“ 
в Прага при прочутия проф. Станислав 
Либенски. Наред с многобройните ù общи 
и самостоятелни изложби, участия и на-
гради във и извън България тя е съоснова-
тел на знаковата галерия за съвременно 
изкуство „Аросита“ и организатор на 
Международния фестивал на стъклото, 
провеждан в София и Велико Търново меж-
ду 2010 и 2016. В последните години Катя 
Гецова се фокусира върху малката пласти-
ка, конструирана от матово и прозрачно, 
цветно и рисувано стъкло, съчетано с 
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дърво и метал. Изследвайки оптични-
те възможности и взаимодействието 
на стъклото с често необработената 
дървена повърхност, тя довършва ор-
ганичната материя, поставяйки я в нов 
контекст и същевременно противопос-
тавя свойствата на двата материала, 
суров и шлифован – гладкост и абразив-
ност, плътност и прозирност. Единият 
поглъща, другият отразява светлината. 
Ефектът е поразяващ, Катя Гецова съз-
дава хипнотизиращи скулптури с безброй 
нюанси, променящи се според интензив-
ността на светлината и гледната точка 
на зрителя в симбиоза със заобикалящата 
среда. Геометричните форми на полира-
ния до съвършенство оптичен кристал 
пречупват неузнаваемо постамента и 
отраженията на околната среда, генери-
райки симфония от редуващи се светли 
и тъмни сегменти, остри и меки отте-
нъци и проблясъци, аморфни и фиксирани 
изображения. Преминала през различни 
периоди и творчески етапи, Катя Гецова 
овладява и трансформира този богат, но 
капризен и деликатен материал – стък-
лото, навлизайки в сферата на дизайна, 
витража, архитектурно-декоративни, 
монументални решения, „живописта“ 
върху стъкло, скулптурата и инстала-
цията. В изкуството ù границите между 
тях се сливат. От т.нар. утилитарен 
предмет до концептуалното осмисляне 
на материала чрез собствен пластичен 
език Катя Гецова надхвърля формулиров-
ките и определенията относно видове и 
стилове в изкуството. Творбите ù изне-
надват и провокират, задават въпроси, 
забавляват и радват... Те съдържат нещо 
от мистиката на изначалните форми, 
застинали в зародиша на сътворението, 
съхранили движението в статиката.

Ани Венкова

МОИТЕ КУТИИ ЗА СПОМЕНИ.
ИЗЛОЖБА НА НИКОЛИНА 
ДЖАНОВСКА
17 – 30 ноември 2020
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Велико Търново 

Графичната изложба на Николина Джа-
новска за пореден път показва, че в 
изобразителното изкуство отсъства-
щото е това, което активира смисъла 
на истинското. Загатнатите ръце на 
третата рожба от картината на Ру-
бенс „Елена Фурман с децата си“ откри-
ват, че децата са навсякъде в този дом, 
липсващите ръце на Венера Милоска 
събуждат желанието за докосване, чрез 
невидимата лютня в ръката на музи-
кантката (скулптурата на Иван Мещ- 
рович „Девойка с лютня“) разбираме, че 
мелодията не е звън, а състояние. 
Николина Джановска не ползва приказ-
ната формула за кутията, която из-
пълнява желания или се отваря според 
повелята на собственика ѝ. Тя държи да 

Николина Джановска / от изложбата 
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направи своя приказка и да създаде ком-
позиция, която да не я обременява, а да 
я води. Ракличката събира вещи, които 
се поставят на видно място в дома или 
по тялото на жената. По техен повод 
са казани думи – едни изтъркани, други 
искрени, трети опияняващи и съблазня-
ващи, и това слово е полепнало по тях, 
по самата ракличка, като спомени, кои-
то са уловили мига на щастието и тре-
вогата. 
Самото изпълнение на линогравюрите 
създава усещането за пърформанс, тъй 
като е жив трепетът на тялото и 
душата на художничката, които не се 
губят, а са част от сътвореното. Този 
трепет отзвучава в свободното прос-
транство, в което са поставени кути-
ите, сякаш водени от стремежа да на-
пуснат интимното си битие, за което 
са създадени. С характерната си импул-
сивност Николина Джановска първо въз-
приема кутиите в червено с особени, но 

познати растителни орнаменти и така 
спомените все още се успоредяват с 
настоящия живот като памет, която 
възкръсва в момента на потребност-
та от нея. Кутията не е отчуждената 
вещ, а необходимото присъствие.
Успехът на художничката е именно в 
това умение да направи така, че плас-
тичното да стои извън себе си, за да 
не се разделя със словото и музиката. 
И макар композицията да е напрегната 
динамика, художничката е намерила дру-
га проекция на скоростта, възвестена 
от футуристите чрез манифеста на 
Маринети – скоростта погубва мина-
лото до степен да не съществува, до-
като при Николина тя твори миналото, 
като го освобождава от събитието, 
за да остави в ковчежето златото на 
мълчанието. Да, тези кутии, които се 
преобразяват в ковчежета, съдържат 
неизчерпаното все още богатство на 
човека – мълчанието. Мечтата на из-

Николина Джановска / от изложбата Николина Джановска / от изложбата 
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куството да избяга от събитието в 
тази изложба е постигнато. Значи е 
дошла благата вест за обичта, защото 
омразата е тази, която се храни от съ-
бития, за да съществува.
Ритъмът на отключеното бяло и заклю-
ченото черно, на цветните отблясъци 
на спомена, на възгордялата се прите-
жателка на отминал живот, кипреща се 
на пиедестал, е ритъм на успокоеното 
време. 
Няма драма от отчуждаването, от заб- 
равата – вещ и човек живеят според 
свободата си и никой от тях не губи 
смисъла си, защото споменът е вче-
рашният залез, който в нощта ще съ-
нува изгрев. Затова Николина Джановска 
има търпението да даде определеност 
на всяка ракла – да ги насити с тайн-
ството на черното, да пусне линии за 
бъбривостта на бялото, да ги струпа 
като ненужни кумири на живота. Това 
търпение е нужно, тъй като се оказва, 
че най-трудно е да се изпразни празна-
та ракла, защото чрез нея се поддържа 
илюзията за пълноценен живот. Послед-
но като че ли си отива любопитството 
към вътрешния свят на кутията, за-
щото то се съпътства от удивление-
то, че забравеното е било част от нас. 
Ако любопитство и удивление влязат в 
симбиоза, то миналият живот поражда 
бъдеще. Може би и затова успокоена-
та ракличка ще отплува, представяйки 
си, че ще срещне друго съзнание, друг 
човек, който ще я пренесе в своя свят 
чрез хубавото. Подобно усещане на ху-
дожничката се поражда от обстоятел-
ството, че това, което е сложила в 
кутията, не е това, което мисли, че е 
сложила. Дошла е забравата, а начинът 
да се върне един забравен свят е като 
се преоткрие наново. В народната песен 
момъкът настоява:

Де щем стигна туй кончи
да врълим в бял Дунав,
да размъти Дунава,
да извадим ракличка.
В ракличка булченце,
на булченце шапченце.

Така се трансформира идеята за споме-
на, защото отплуващата ракла е вече 
възнамеряване. Ново начало. Хубаво е, че 
си имаме и Дунав.

Радослав Радев

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА 
СКУЛПТОРА КИРО ЯНЕВ  
14 октомври – 2 ноември 2020
ГХГ „Борис Георгиев“ , Варна 

Изложбата на варненския скулптор Киро 
Янев е юбилейна, по повод неговата 
70-годишнина. Разгърната в ретроспек-
тивен план, тя представя богатство-
то на неговото пълноценно градено във 
времето, жанрово многообразно твор-

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Киро Янев / Момче с птица
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ческо дело. Киро Янев е възпитаник на 
Художествената академия, където учи 
скулптура при авторитетния български 
монументалист проф. Димитър Даска-
лов. В юбилейната си изложба, съвмест-
но с кавалетно изкуство – скулптура 
и рисунка, той показа и фототабла, 
онагледяващи активната му творческа 
дейност, свързана с осъществяването 
на отговорни поръчки в градската и ар-
хитектурна среда на морския град.
Камерната пластика на Киро Янев се 
откроява със стремеж към хармония и 
анатомична перфектност, основани на 
убеждението за свише вдъхнат проми-
съл и импулс в земното съществуване. 
Скулпторът конструира масивно земни, 
атлетично силни фигури и балансирано 
разгръща композициите в простран-
ството.
Рисунката е друг любим за автора изоб- 
разителен вид, в който той спонтанно 
изразява възхищение от хармонията на 
женското тяло и вдъхновение от фан-
тазни и абстрактни видения. Сякаш 
скулптира с широкия и уверен размах на 
сангин, пастел, до илюзорна стереомет-
ричност, изпълвайки големия формат на 
листа с волното движение или компакт-
ната стаеност на фигурата. Многоброй-
ни са създадените от Киро Янев творчес- 
ки обекти, които осезателно и трай-
но бележат жизнената среда на Варна с 
идейно-естетически и нравствено-па-
триотични послания: Бюст-паметник 
на Яворов в Алеята на Възраждането в 
Морската градина, поредица бронзови 
паметни релефи, сред които се откро-
яват орелефът на адмирал Вариклечков, 
барелефът на Борис Георгиев – фасаден 
акцент при входа на Градската худо-
жествена галерия, и още творчески ре-
ализации, които бяха показани на винило-
ви фототабла. 

На Киро Янев е поверявана и реставра-
цията на скулптурната декорация на ре-
дица стари стилни архитектурни съо-
ръжения в града като ресторант „Севас-
топол“, Фонтана на сирените, Морското 
казино и пр. В културния живот на Варна 
скулпторът има принос и като предсе-
дател над 15 години на Сдружението на 
варненските художници. Дейно включен 
в културно-обществения живот на своя 
град, той има заслуги и на педагогическо-
то поприще – над 20 години преподава 
скулптура и изобразително изкуство в 
Националната гимназия за хуманитар-
ни науки и изкуства „Константин Пре-
славски“ – Варна. Широкоспектърна и 
обхватна, юбилейната, четвърта поред 
самостоятелна изложба на Киро Янев 
цялостно осветли неговото самобитно 
изкуство, което е органично включено в 
процесите на съвременното ни изобра-
зително изкуство. 

Румяна Иванова

ТРАНСФОРМАЦИИ. 
ИЗЛОЖБА НА СПАРТАК 
ПАСКАЛЕВСКИ 
25 септември – 14 октомври 2020
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 
Велико Търново

Експозицията от живопис и рисунки 
„Трансформации“ на проф. д.и.н. Спартак 
Паскалевски се представя в Изложбени 
зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Тър-
ново. Интересът на художника към раз-
личните степени на преображенията се 
отнася както към багрената материя 
и рисунъчния процес, към взаимните им 
преобразования, определящи характе-
ра на колорита, така и към динамиката 
на формите и тяхното структуриране 
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в пространството. В многообразните 
трансформации авторът е съхранил 
специфичния им енергиен и изразен по-
тенциал.
Впрочем насока за интерпретацията на 
поредицата „Трансформации“ е концеп-
туалното разбиране за експозиционното 
пространство като място и обект на 
особено художествено пространство, 
въплътяващо идеи в образи, символи, 
метафори, мотиви и конфигурации. При 
търсената от автора ансамбловост 
пластичните метаморфози засягат как-
то строежа на конкретната картинна 
организация, така и структурирането 
на изложбеното пространство в обемни 
конструкции и форми на „синкрестасис“, 
„синергон“ и „киклохромия“, които ху-
дожникът интензивно и системно раз-
работва в научните си изследвания от 
последните години и представя в различ-
ни вариации на свои художествени изяви 
в чужбина. Движейки се в изложбеното 
пространство, зрителят сетивно съ-

преживява различните пространствени 
координати, възприемайки ги многоас-
пектно и темпорално.
Концептуално изложбата се дистанцира 
от традиционно приетото изложение на 
творби. Авторът предизвиква зрителя 
да откликне като потенциален прите-
жател на избрани и пожелани от него 
картини, представени в експозицията.
 Отделни идейни превъплъщения в из-
ложбата се предхождат от инициати-
вата на създаденото във Велико Търно-
во експериментално студио „Трапезия“ 
и представената през 2017 експозиция 
„А..? е Басня“. Обединението е на няколко 
творци с различен поглед към света – на 
самобитния баснописец Антон Труфев, 
на историка и литератор Милка Денева, 
на илюстраторката на множество кни-
ги Дешка Денева. Чрез творчеството 
си те разкриват различни аспекти на 
взаимоотношението реално – претво-
рено, подсказани от непосредствения 
живот и от историческите асоциации 

Спартак Паскалевски / Археология I Спартак Паскалевски / Евангелски мотив 

55



СБХ бюлетин брой
05 /2020

58

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

на спомените като съхранени ценности 
на културата. 
Основна концептуална идея на изложбата 
е „Човекът, т.е. звучащият Човек“ – из-
конен носител на трансформирания ис-
торически опит, устремен към собстве-
ното си пресътворяване (в непрестанен 
диалог с хармонията в природата).
За Спартак Паскалевски този хармони-
зиращ порив носи дълбинните гласове и 
звуци от недрата на генетичната чо-
вешка памет. Художникът се интересува 
от зависимостта между витално при-
родното и преобразеното от човешката 
фантазия, от пораждащата множество 
звукове странна материя и форма на му-
зикалните инструменти. Виталността 
на прероденото и преобразено зооморфно 
съществувание на инструментите по-
ражда различни звукови светове – както 
струната в напрегнатата душевност 
на арфата и звуковата струя на древния 
авлос, на кавала и гайдата. Чрез душевни-
те вибрации и мелоса, чрез заложените 
в човешката природа звукови недра се 
осъществява обвързващият диалог меж-
ду природно спонтанния звук и профе-
сионалната музика. Така човекът се пре-
връща в част от магично неукротимата 
звукова материя на света, изразяваща 
цял спектър от състояния на подчине-
ние, властване, примирение и катарзис… 
В този смисъл изложбата носи идеята за 
цвета като звук и за звука като цвят в 
различни асоциации и вибрации. Те пред-
ставят прераждането или човекоподоб-
ното осъществяване като в разгърната-
та структура на синкрестасиса „Карна-
вални страсти“. 
Медитативната съзерцателност в псал-
модичната структура на „Ехо от Крит“ 
включва древни митологични метафори 
и евангелски внушения. Пробудени раз-
гневени звуци доминират в „Ехо от Троя“, 

а циркулиращите погледи отвътре за-
владяват образите в серията „Метафо-
ри“, последвани от други шест творби: 
„Среща“, „Надежда“, „Кръговете на меч-
тата“, „Загубената хармония“ и „Вечни-
ят кръговрат“. Във визуално-звуковата 
атмосфера на експозицията по интере-
сен начин се реализират идеите в „Еван-
гелски мотив“, напомнящ за чудесата на 
св. Георги в апокалиптичния кръговрат 
от динамика и звукове в пламтящо ядро, 
в пластичните трансформации на рам-
ки във формата на ромб. В друга насока 
е развита идеята за преображенията в 
„Археология“, където авторът открива 
отломки от скрита в древните пласто-
ве мисъл, засвидетелствана в множество 
фрагменти, изтръгнати от земята. Те 
отново заживяват в пробудената им ми-
съл, което е определящо за композицион-
ната структура на творбата. 
В друга поредица творби Спартак Паска-
левски анализира и следва сигналите на 
подобни асоциации в пробудените образи 
на „Древни звуци І“ и „Древни звуци ІІ“, 
във внушенията на „Митологичен мо-
тив“, в „Струните на мрака“, в „Самота“ 
и „Далечен гост“. Но художникът търси и 
сблъсъка в „Надиграване“, „Нетърпение“, 
в символиката на алегоричното проти-
вопоставяне „Между небето и земята“, 
както и в звуковата конфликтност на 
„Прииждане“. Същевременно той показва 
чувствителност както към отшумели-
те гласове на „Празникът“ и „Шепотът 
на земята“, така и към съпричастието 
на влюбените в „На брега“ и „Спомен за 
Рая“. Чрез образните им внушения Спар-
так Паскалевски разкрива дълбинно при-
таени трансформации, останали скрити 
или станали видими както в творбите, 
така и в реалността.

Румяна Златанова
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ТАНЦ НА СЛЪНЦЕТО  
КРАЙ МОСТА НА ВЛЮБЕНИТЕ

Скулптурата „Танц на слънцето“ с  
автор Тодор Тодоров е проект, иниции-
ран от фондация „Аматерас“ преди годи-
ни. Скулптурата символизира движещия 
се слънчев диск, символ на Япония, и дъл-
гогодишните ù приятелски отношения 
с България. За реализацията на проекта 
огромно съдействие оказват Столична 
община и посолството на Япония в Бъл-
гария. След определянето на локацията 
започва и реалното изпълнение на про-
екта. Този процес отнема няколко години 
и с подкрепата на редица организации и 
личности в тесни връзки с Япония про-
ектът става реалност.
Скулптурата бе официално открита на 
20 ноември 2020 под патронажа на посол-
ството на Япония като заключително 
събитие на Дните на японската култура 
в България. Н.Пр. посланик Хироши На-
рахира в присъствие на официални лица 

от Столична община, Министерство 
на външните работи, Дружеството за 
приятелство с Япония, представители 
на бизнеса и редица културни органи-
зации, представящи японска култура и 
изкуство, обяви началото на изящния 
„Танц на слънцето“.
Тодор Тодоров е монументален скулптор 
с реализирани голямоформатни скулп-
тури в 18 страни по света. Известен 
е с кинетичните си произведения в ар-
хитектурна среда, носител на редица 
световни награди. Идеята за „Танц на 
слънцето“ възниква в Япония след един 
проект, който Тодор Тодоров реализира 
съвместно с двама японски скулптори 
в гр. Ивате. Приятелството и дълго-
годишните връзки между България и 
Япония силно го заинтригуват и при за-
връщането си замисля реализацията на 
скулптура, която да символизира тези 
дългогодишни връзки и дълбокото прия-
телство между двете страни. 
„Танц на слънцето“ е кинетично произ-
ведение, движено от вятъра и първото 
от вида елементална скулптура за пар-
ково пространство в България. Елемен-
тална скулптура е авторска теория на 
Тодор Тодоров, станала световно дости-
жение за скулптура в градска и паркова 
среда, подчинена и взаимодействаща с 
природните елементи. 
Скулптурата се намира в основата на 
Моста на влюбените до НДК, пред хо-
тел „Хилтън“. Мястото е като малък 
остров в основата на тази пешеходна 
зона, позволявайки спокойно съзерцаване 
на творбата, заобиколена от зеленина. 
Нейното присъствие в столицата ще 
отбелязва ежегодни събития, свързани 
с японската култура и приятелските 
връзки между двете страни. 

Даниела ТодороваТодор Тодоров / Танц на слънцето

57



СБХ бюлетин брой
05 /2020

60

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

Ив Тошайн / Erewhelse
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EREWHELSE.
ПРОЕКТ НА ИВ ТОШАЙН
15 – 30 октомври 2020 
MONEV Contemporary и 
ул. „Иван Вазов“, София

Между класическите колони на сграда-
та на Военното издателство в София 
висят националните флагове на Бълга-
рия, Европейския съюз и Австрия. Улица 
„Иван Вазов“ е тясна и илюзия за пра-
зничност заради отдалеченост на де-
тайлите е невъзможна – знамената са 
съставени от вериги и едва удържат 
тежки гилотини (изпълнени всъщност 
от дуралуминий). Проектът, който Ив 
Тошайн реализира през октомври 2020 
в галерия Monev Contemporary, е наре-
чен „Erewhelse“ (анаграма на „Elsewhere“ 
(„Другаде“). Авторката определя излож-
бата си като най-безкомпромисната 
досега. И казва, че дръзката ù идея не е 
нова. Но в „затвора“, в който се оказа-
хме всички, ù идва времето. Символът на 
гилотината, надвиснала над Европа през 
2020 с въвеждането на веригите огра-
ничения заради COVID-19, е смразяващо 
въздействащ. В свое интервю по повод 
изложбата Ив Тошайн заявява: „Аз съм съ-
временен творец – не се инспирирам от 
красиви пейзажи и птички, а по скоро от 
дисфункции в обществото и системи-
те.“ Спектърът на работа на Ив Тошайн 
включва инсталация, скулптура, пърфор-
манс и живопис. Стоманената скулптура 
NOMOS BASILEUS, изложена в Музея на 
двореца Белведере през 2015 и Музея на 
Лентос през 2017, е важен етап в нейна-
та работа. През 2012 тя става съосно-
вател на арт групата FXXXi̶s̶m̶ Toshain / 
Ceeh (Виена – София – Санкт Петербург), 
кoято изразява критичната си позиция 
към световни идеологии и е платфор-
ма за институционална критика. През  

същата година Ив Тошайн е удостоена 
с наградата MIA AWARD 2012 в категория 
„Изкуство и култура“ за изключителни 
постижения на жените с чуждестра-
нен произход, които живеят и работят 
в Австрия. „Съвременното изкуство в 
най-чистия си вид е длъжно да има точ-
но този силен изказ, който би довел до 
промени в различни по своето естество 
процеси – били те политически или жи-
тейски. В противен случай изкуството 
би се превърнало в декорация“, казва тя.
Ив Тошайн е художничка, независим кура-
тор и активистка с богат опит на визу-
ален артист. Родена е в България, живее 
и работи във Виена. Талантът ù да създа-
ва активно въздействащи и ангажирани 
произведения, нейната смелост и рабо-
тоспособност са доказани в многоброй-
ните ù изложби и участия по света. Учи 
в Националната художествена академия 
в София, но след две години се премества  
в Западна Европа. Учи в Академията за  
изящни изкуства Brera в Милано и за-
вършва Академията за изящни изкуства 
във Виена, в класа на Франц Граф. 

Юлия Портарова
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Ив Тошайн 
Истинската любов е безкомпромисна
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Георги Георгиев-Jorrras / Симетрия на бита – Б Полина Кьосева / Innersection, 2020

Леда Старчева / Резервоар, 2017 

РЕАЛНИЯТ МУЗЕЙ
12 ноември 2019 – 21 март 2021
Национална галерия САМСИ
Куратор: Надежда Джакова

Изложбата дискутира мястото на музея 
като институция в една много динамична 
среда. Ако доскоро дигитализирането на 
изложби и колекции, онлайн достъпът до 
тях и виртуалните турове бяха съпът-
стващи музейни дейности, то в проме-
нящите се условия днес те се превръщат 
в основни. Участниците Боряна Пандова, 
Георги Георгиев – Jorrras, арх. Даяна Ни-
колова, Леда Старчева, арх. Полина Кьо-
сева и Стела Василева задават въпроси и 
търсят отговори: какво е бъдещето на 

музейната институция, каква е нейната 
реална/дигитална среда, какви са очаква-
нията на публиката. Изложбата включва 
пространствени визуализации, свързани 
със сградата на Софийския арсенал, ней-
ната история и трансформация в зона 
за контакти. Тази тематизация на прос-
транството се извършва с помощта на 
една музейно активна публика. Чрез арт 
инсталации шестимата визуални ар-
тисти интерпретират и коментират 
пространството на музея като повод 
и средство за създаването на изложба, 
влияещо върху начина на експониране, но 
и възприемане, където посетителят е не 
само зрител, а и активен участник.

Надежда Джакова
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ТОВА СЪМ.  
ИЗЛОЖБА НА Д-Р ГАТЕВ
17 ноември 2020 – 31 януари 2021 
Национална галерия, „Квадрат 500“
Куратор: Йово Панчев

След „Това е“, показан в галерия „Райко 
Алексиев“ – СБХ през февруари, „Това 
съм“ връща в дебата теми, базови за 
взаимодействието между общество и 
изкуство, като отговаря на поставе-
ните по-рано тази година въпроси под 
формата на цялостно произведение. 
Мислена и като програмен преглед, и 
като тезисен поглед, изложбата тър-
си чистия художествен модел. В случая 
се стъпва на указанието за контроли-

ран мизансцен: вход, пит-стоп, изход. 
Движението подхваща парадигмата на 
предходната изложба „Това е“, в която 
се работеше с подмяната като процес, 
неотделим от историческото разви-
тие на западното общество. 
Стандартизираното ползване на базо-
ви модели, на жанрове, на почерк и стил 
в изкуството, на повече или по-мал-
ко утвърдени нормативи е причината 
да се стигне до тотално неглижиране 
на изкуството и подкрепа на посред-
ственото. И до вече поставяния въ-
прос: решава ли се през видимото нещо  
съществено.

Йово Панчев
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Д-р Гатев / от изложбата
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Ганчо Ганчев / от изложбата 

62



СБХ бюлетинброй
05 / 2020

65

и з л о ж б и ,  к р и т и к а

НАОПАКИ. 
ИЗЛОЖБА НА ГАНЧО ГАНЧЕВ
6 – 30 ноември 2020
ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

На всекиго се е случвало да направи нещо, 
точно обратното на това, което се  
очаква от него (обикновено в тийней-
джърските години). Да именуваш излож-
бата си „Наопаки“ е повече от това да 
направиш напук, проява не само на хумор, 
но и на завидна доза самоирония.
Какво представя Ганчо Ганев – Ганата в 
самостоятелната си изложба? Портре-
ти. Портрети на една табуретка, която 
е главният герой в тази експозиция. Един 
обект, претворен в субект, прекосява 
през всички платна и жанрове – натюр-
морти и пейзажи, интериори и екстери-
ори, и точно когато си помислиш: „Ето, 
тук я няма“, и… драконът от китайската 
ваза я държи в ноктите си или тя наднича 
от някой скицник, естествено, обърната 
наопаки. Донякъде приемаме този образ 
за заместител на собственото Аз. Едно 
друго Аз – ярко, заявяващо се с деклара-
тивността, присъща за младежката гра-
фити култура.
Пред очите ни този герой, табуретката, 
влиза от образ в образ, еволюира. Един 
обект, съпътстващ ежедневието на чо-
век, откакто на първото парче дърво са 
забили крачета, предмет, придобиващ и 
показващ характер (както късът дърво 
изпод ръцете на татко Карло), закачлив, 
умислен и безразсъден, семантично се 
разгръща в поредица от сюжети.
Защо този образ е толкова важен, че ав-
торът му е посветил цяла изложба? Ами 
това е автопортрет! Автопортрет на 
един романтик, романтик на върха на 
планина, на фона на залеза или сред диви-
те цветя или пък влюбен – „треснат“ 
от светкавица!

Наистина трябва да си пределно искрен, 
да вярваш в това, което правиш, и да се 
хвърлиш с главата наопаки в тази наша 
реалност, да направиш делничното не-
обикновено, показвайки празничната си 
душа, а това го може само един романтик!

Николина Джановска

Ганчо Ганчев / от изложбата 

Ганчо Ганчев / от изложбата 
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ОТМИНАВАЩИ  
И ОСТАВАЩИ ПЕЙЗАЖИ
29 октомври 2020 – 29 януари 2021
Български културен институт, 
Будапеща

В изложбата на Елица Баръмова – Барамó 
са събрани проектите „Отминаващи и 
оставащи пейзажи“, „Архитекта“, „Чо-
вешки състояния“ (живопис, концепту-
ални текстове, рисунки) и арт филмът 
„Споделени пространства“.
Барамó е от авторите, които експери-
ментират и се развиват. Тя е създател 
на концепцията „Седиментен процес“ – 
идея, върху която работи през последни-
те години, и е разпознаваема като стил 
в настоящата изложба. Барамó поставя 
фокуса върху естетиката на бавното 
движение в своите произведения. Сим-
волите и изображенията комуникират 
и създават индивидуален смисъл и код в 
пространствените полета. Техниката е 
акрил и пастел върху хартия. Авторски-
те текстове, включени към живопис-
ните композиции, обединяват и образу-
ват цялостната концептуална рамка, в 
която интегралното се състои от две 
части – диптих. Визуалната концепция 

заедно с текстовата част пресъздават 
едно цялостно възприятие и осъзнаване 
на произведенията, повдигайки въпро-
сите за актуалността и случващите се 
събития във времето, в което живеем.
Едноименният проект „Отминаващи и 
оставащи пейзажи“ развива смисъла за 
представата и избирателния характер 
на паметта. Със средствата на живопис- 
та авторката създава фантазни пей-
зажи, природни състояния. Разгръщайки 
идеята за отминаването и оставането, 
Барамó ни представя едно осмисляне на 
личното пространство и преминава-
нето отвъд него. А тази рамка е като 
вглеждане в прозорец към един друг 
свят, в който нещата се случват бавно 
и постепенно. И както споделя авторка-
та, идеята е в „естетиката на бавно-
то движение, в което се случват пове-
че неща“, защото „има пейзажи, които 
отминават, и пейзажи, които остават“. 
Концепцията на Барамó тематизира 
и движението като относителност, 
като действие във времето и напредък 
в пространството; като преосмисляне 
на множество вътрешни и външни гра-
ници или просто наложени условности, 
които всеки носи със себе си. Пейзажът 
като инициация и овладяване на собст-
веното пространствено виждане. За-
щото възприятието на случващото се 
е субективно и зависи от конкретната 
личност и обстоятелствата в нейното 
развитие. То е личен избор, част от жи-
вота, място или събитие, в което иска-
ме да останем или да продължим напред. 
Пейзажите на Барамó са „квантово от-
ражение на времето“, те присъстват в 
паметта, спомените и въображението. 
Назоваването на реални места е похват 
за извикването на спомен, уловен миг или 
случване. „Отминаващите пейзажи“ се 
доближават до илюзията и фикцията, 

Елица Баръмова – Барамó / в ателието
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в тях няма отправни точки към лични 
събития и преживявания.“ „Оставащи-
те пейзажи“ са кодирани в паметта и 
присъстват или са били в субективната 
реалност на авторката. Затова те са 
обективирани, като творчески са пре-
мислени и построени в протяжността 
на неограничената широта на времето.
В проект „Архитекта“ Барамó предста-
вя „екзистенцията като бавна камен-
на скулптура в процес на изграждане“. 
Изборът не е случаен – за да затвърди 
концепцията си, тя използва знака на 
монолитния камък като метафора за на-
чалото на човешкия живот. Авторката 
разсъждава за изпитанията, свободата 
на човек да намира своите посоки в жи-
вота. Нейният фокус е насочен към мощ-

ността и силата на камъка. Постепенно 
монолитът е натоварен със състояния, 
белези и качества – индивидуалност, 
идваща от свободната воля и „планове-
те“ на Великия архитект – Творецът. 
Съпътстващите текстове в изложба-
та насочват към възможни посоки на ин-
терпретация. В подкрепа на цялостната 
концепция е цветовият избор, покриващ 
необходимите параметри, които ин-
терпретират избраната от художника 
идея.
Артфилмът „Споделени пространства“ 
е реализиран с подкрепата на Столич-
на община. Цялостната идея, сценарий, 
пърформанс и живопис са на Барамó. В 
него картините ѝ (от проект „Архитек- 
та“) са представени в нова реалност, 

Елица Баръмова – Барамó / Отминаващо пейзажи, река...
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раздвижени и озвучени с нейни концеп-
туални текстове. „Движенията носят 
смисъл и послание, не са просто есте-
тика. Картините от обект стават 
субект“, споделя Барамó, като поста-
вя необходимото основание върху тях. 
Филмът може да се гледа двуезично на 
уебсайта ѝ www.baramo.art.
В проекта „Състояния“ (рисунки) автор-
ката развива идеята за „състоянията на 
духа като ритъм на еволюция или инво-
люция“. Многопластово е изследването 
на емоционалните и етични параметри 
на духа, които са абстрактни по своята 
същност. Барамó поставя фокуса върху 
диалектиката между опозиционните 
двойки радост/болка, страх/любов (F 

63.9 по номенклатура на СЗО) и т.н. Тя 
предлага своята алтернатива на общо-
приетото. Представя рисунките като 
синтез на избраните състояния и чрез 
изследвания на различните им проявле-
ния създава изчистен и въздействащ ви-
зуален език. Рисунките ѝ са като „следа 
от свободната воля“ в преминаването 
на нейните гранични състояния. 
За Елица Баръмова – Барамó установени-
те стойности са като утопия от нов 
вид, която е съществувала и ще намери 
своето проявление и в бъдеще.

Диана Драганова-Щир

ЧОВЕЧЕ, КЪДЕ СИ? 
НОЩНИ ВИДЕНИЯ 
ИЗЛОЖБА НА ИВАН КЪНЧЕВ

Керамичната изложба „Човече, къде си? 
Нощни видения“ на Иван Кънчев е пред-
ставена в едно от най-престижните 
европейски специализирани списания за 
керамика „Ceramics Now“ (брой 3, сеп-
тември 2020):
„Проектът „Човече, къде си?“ засяга 
актуални проблеми на настоящото би-
тие. Всичко е фрагментирано в еколо-
гичен, социален и политически план. Зе-
мята е „нащърбена“. Човекът е малък и 
гол, объркан и беззащитен, представен 
с разперени ръце и разкрачени нозе – в 
поетично-художествено разпятие. Той 
е обект-субект, център и периферия, 
смисъл и път.
Човекът бяга, търси да открие свои-
те устои. Човешката му същност е 
разклатена. Въвлечен е в мозайката 
на нестихващите проблеми, неисто-
во се стреми към щастие в лабиринта 

Елица Баръмова – Барамó / Шагренова кожа
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на живота. Но дали той е в състояние 
да се опомни и да намери себе си? Дали 
ще открие щастието в тази посока на 
търсене? 
Изобразените сцени с глина и огън в „Чо-
вече, къде си?“ са нощни, като в просъ-
ница, като картини видения. Тематично 
са извлечени от наследството на общо-
човешката история и култура. Мону-
менталната съдова форма е символна. 
Кръгът е като ехо от идеалното, като 
образ на майката Земя, като Слънце. 
Правоъгълникът напомня за човешкото 
битие, за гранично време, пространство 
и телесност. 
Посланието в проекта „Човече, къде 
си?“ е: 1. зов за завръщане към естест-
вения живот; 2. зов за същностното в 

изкуството; 3. зов за ориентация към 
първичния смисъл на битието; 4. зов за 
излизане от душевната смърт; 5. зов за 
себеосъществяване чрез себеизразяване. 
Проектът „Човече, къде си?“ сродява 
скулптурата с функционалния съд чрез 
мозаечна техника. Така търси универ-
салност, като същевременно запазва 
националните традиции.“

Изложбата е постоянна експозиция във 
фабрика за производство на интериор 
и мебели „912“ в София, ул. „Васил Пет-
лешков“ 4. 

Иван Кънчев / Нощни видения: Първи сблъсък в рая
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СМЕНИ ПЕЙЗАЖА!
ИЗЛОЖБА НА КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
7 – 27 ноември 2020
Little Bird place
Куратори: Теодора Константинова  
и Радослав Механджийски  
(Art & Culture Today) 

Галерия „Little Bird Place“ представя из-
ложба с най-новите живописни експери-
менти на Калия Калъчева. Добре позната 
със заниманията си с градската среда и 
строгите ù конструкции, в последните 
години художничката е все по-изкуше-
на от прехода към природното и мно-
гопластовите измерения на пейзажа. 
Калия подсказва една различна идея за 
пейзаж. Повдига въпроса за нуждата от 
„смяна на пейзажа“ – един от най-ста-
рите жанрове в изкуството, изискващ 
обаче постоянно осъвременяване, за да 
съумее да откликне на настоящето.
Чрез нетрадиционни техники и мате-
риали, природни и не-природни цветове 

и „парчета“ ни се явява една променена/
сменена природа, непозната и изкушава-
ща, сияеща, лъскава и трептяща… Калия 
Калъчева ни предизвиква да подложим 
под въпрос очевидното и да се вгледа-
ме по-надълбоко в абстрактността на 
растерните образувания – дело на ин-
туитивната случайност. Преживяване, 
напомнящо пътуване с постоянно сме-
нящи се пейзажи, сценки, бързи отрязъ-
ци от природни гледки, понякога с об-
живени или пък изоставени „човешки“ 
структури и постройки.
В творбите присъства и собствено-
то ни отражение – в отблясъците на 
златните и сребърни листове или в 
малките човешки фигурки, пресъздава-
щи усещане за неяснота с подтик към 
въпроса – дали ще бъдем пионки или 
главни действащи лица „в пейзажа“. 
Изложбата коментира и двусмислието 
в представата на съвременния градски 
човек за идилична природна красота – 
представа, в която често се намесват 
неестествени очаквания за подреде-
ност, яркост, съвместимост с града и 
неговите крясъци. Затова и в някои от 
работите можем да усетим преднаме-
рения кич и пищност, присъщи на тази 
изкуствена, „украсена“ и застрашаваща 
идиличност…
„Смени пейзажа!“ е изложба-апел, комен-
тар, критика и приятелско намигване, 
експеримент и провокация към сетива-
та ни за истинско и изкуствено, стере-
отипно и актуално, комфорт и импро-
визация. 

Теодора Константинова

Калия Калъчева / от изложбата 
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ЙОРДАН КАЦАМУНСКИ
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС ПО ПОВОД 
ПЕТ ГОДИНИ ОТ КОНЧИНАТА  
НА ХУДОЖНИКА
20 ноември – 8 декември 2020
галерия „Арте“

Живописта на Йордан Кацамунски ни връ-
ща към ценност, позабравена в съвре-
менното изкуство – съзерцанието. В не-
говите картини времето тече в някакъв 
неопределен, забавен каданс, при който 
не „случването“, а „пребиваването“ са 
от значение за пълноценното разшифро-
ване на образа. Дълбоко спотаените пре-
живявания, неафиширани чрез разказ или 
фабула, са в основата на структурата 
на емоционалното възприятие. От осо-
бено значение при него е своеобразната 
аскетика на живописните тоналности. 
Външно пестеливи, но вътрешно богато 

и разнообразно нюансирани като тон и 
фактура, монохромните гами се прости-
рат в ограничения диапазон на приглуше-
ните, на „минорните“ стойности.
Тези качества на живописта на Кацамун-
ски създават особена атмосфера, която 
сякаш потапя зрителите в някакъв тих, 
дълбок унес.
Енигматично „затворени“ в себе си са-
мотни фигури, смълчани интериори, фино 
подредени предмети с деликатни цвето-
ви и композиционни акценти, безлюдни 
пейзажи, в които оголените силуети на 
дърветата са композирани в някаква не-
натрапчива, но осезаема ритмика, са сред 
предпочитаните пластически мотиви на 
автора. Изразността на картините изя-
вява черти и внушения от сецесиона, но 
едновременно с това съдържа в себе си и 
нещо от финеса и от аромата на далеко-
източната тушова живопис.
Йордан Кацамунски е художник с опреде-
лен, категорично разпознаваем индивиду-
ален почерк, който придава на неговите 
творби неповторимо своеобразие и оча-
рование.

Чавдар Попов

Йордан Кацамунски / Портрет

Йордан Кацамунски / Дървета
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Атанас Василев / Клоун 
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ОСМИ ФОРУМ 
„МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ“
21 – 30 декември 2020
галерия „КО_ОП“, София

Този форум е една от най-популярните 
изяви на секция „Графика и илюстрация“ 
към СБХ. По традиция в края на годината 
той гостува на различни галерии в София 
и в страната, а домакин на тазгодишно-
то осмо издание бе столичната галерия 
„Ко_оп“.
Събитието представя съвременното 
българско графично изкуство, очерта-
ва посоки и тенденции, стилови и ху-
дожествено-естетически търсения, 
демонстрира убедително както артис-
тичните превъплъщения и богатите 
възможности на различните графични 
техники – от класическите офорт, ак-
ватинта, суха игла, преге, мецотинто, 
висок печат и литография до най-но-

вите дигитални технологии на печат, 
така и онова особено обаяние, присъщо 
единствено на графичната миниатюра. 
Той се утвърди като платформа за изява 
на млади и навлизащи в професията ав-
тори и същевременно е място за среща с 
утвърдени имена и класици на българско-
то графично изкуство.
Осмото издание продължава и обогатява 
постигнатото през годините, предста-
вяйки актуалната картина на малките 
графични форми чрез 120 графики на 45 
съвременни български автори от всички 
творчески поколения: Александра Алек-
сандрова, Александър Лазарков, Андрей 
Бахнев, Анна Цоловска, Антон Христов, 
Буян Филчев, Васил Ангелов, Васил Колев 
– Vassilo, Верджиния Влъчкова, Виолета 
Апостолова, Гергана Иванова, Георги 
Ашиков – Ашо, Дария Рангелова, Десис-
лава Христова, Елена Капелова, Емануела 
Ковач, Живко Мутафчиев, Зоран Мише, 
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Емануела Ковач / За теб II Росен Станоев / Кралство Океания
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Ива Димитрова, Иван Нинов, Ивон Кючу-
кова, Ирма Водева, Йоанна Петрова, Ка-
лоян Жеков, Красимира Дренска, Кристи-
на Дамянова, Лаура Димитрова, Майа 
Антова, Майя Чолакова, Маня Вапцарова, 
Марина Александрова, Мария Духтева, 
Николета Иванова – Стоимирова, Никол 

Нешева, Онник Каранфилян, Павел Цел-
ковски, Петър Чиновски, Рая Аксенти-
ева, Розина Макавеева, Росен Станоев, 
Румяна Карастамова, Снежина Бисерова, 
Стефан Гаджовски, Христо Георгиев, 
Цвета Петрова. 
В изложбата особено място заемат ли-
тографиите на големия български ху-
дожник Стефан Марков (1940 – 2000), на 
когото са посветени и връчваните като 
награди плакети, които представляват 
бронзови реплики на негова знакова гра-
фична творба. 
Проф. Чавдар Попов пише за Стефан 
Марков: „Не са много онези съвременни 
български художници, които така оп-
ределено и категорично, при това по 
естествен и ненатрапчив начин, са на-
ложили своето присъствие в артистич-
ния живот на страната, както Стефан 
Марков [...] Роден край морето, в Бургас, 
авторът цял живот носи в съзнанието 
и подсъзнанието си образа на морето... 
Връзката му с необятната водна ма-
терия, с вселената, която обитава и 
изпълва с живот и разнообразие морски-
те глъбини, е интимна, а заедно с това 
и интелектуална – взаимодействията 
и взаимоотношенията между човека и 
природата са пречупени през едно не-
повторимо възприятие и изказ, който 
съдържа едновременно и поетичното, и 
философското начало..." 
В рамките на форума бе отдадена по-
чит и към големия български график 
Атанас Василев (1941 – 2011) и бе пред-
ставена малка част от неговото бога-
то творчество. В откъс от текста на 
Чавдар Попов към албумното издание 
„Мемориална изложба Атанас Василев“ 
(2012) четем: „Пред нас е удивително по 
значимост и по обем творческо дело, на 
пръв поглед разнолико, разнопосочно, но 
всъщност удивително монолитно и ця-
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Стефан Гаджовски / Dunny style 63

Десислава Христова / One love III 
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лостно в своето полифонично звучене.
Няколко неща правят впечатление и 
следва да бъдат специално подчерта-
ни. Преди всичко – впечатляващата 
отвореност на автора към историята 
и съвремието на изкуството, жадни-
ят за познания поглед и същевременно 
винаги проникновената осмисленост 
в преживяването, в усвояването и в 
творческото четене и препрочитане 
на уроците на графиката в многовеков-
ния ù път на развитие. Може да се каже, 
че това е дълбоко, принципиално уваже-
ние към класическите традиции. Атанас 
Василев в пълна степен притежаваше 
таланта да извайва различни по харак-

тер образи като своеобразни знаци-
символи на дълбоките мисловни пласто-
ве, които съставляваха самата същина 
на творческата му натура, на неговия 
пластичен мироглед. Защото за него 
рисуването освен любов и радост беше 
и сериозен, отговорен труд. Безспир 
търсеше и откриваше експресивните 
характеристики на графиката – като 
се започне от класиката (Рембранд, До-
мие) и се стигне до модерното изкуство 
(Пикасо). От универсални, при него тези 
характеристики се превръщаха в нещо 
дълбоко личностно, вътрешно преживя-
но и почувствано, без при това да губят 
нищо от своето общочовешко значе-
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Андрей Бахнев / Summer love
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ние. Солидната рисунка, живата линия, 
темпераментният щрих, артистично 
разлятото петно, усетът за типично-
то и характерното, изведени не като 
умозрителни, а като конкретни визуал-
но-пластични категории, като точно 
намерени еквиваленти на дадени усеща-
ния или емоционални и духовни състо-
яния, са най-важните характеристики 
на неговия стил. В същото време про-
блемите на пластичното простран-
ство, на комбинаториката като израз 
на Божествените пропорции, като сума 
от външно неафиширани, но същност-
ни висши закономерности на всемира, 
като проява на духовното начало из-
вън и отвъд човека, е другата значима 
свръхзадача, която художникът решава 

в редица творби, вдъхновени от опуси-
те на неговия учител Петър Чуховски.“
И като стана дума за традиции, и тази 
година по време на изложбата бе пре-
доставена възможността за поръчка на 
тиражи, много подходящи за подаръци и 
поздравления, а в деня на откриването 
се проведе и очакваната акция на гра-
фични произведения като жест на ав-
торите към публиката – ценителите 
и колекционерите на графика да се сдо-
бият с произведения на атрактивната 
цена от 50 лв. Бяха връчени и наградите 
на Осми Форум „Малки графични форми“: 
две равностойни награди и бронзов пла-
кет на Емануела Ковач и Вeрджиния Влъч- 
кова и награда на галерия „Ко_оп“ за млад 
автор на Александра Александрова.
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Стефан Марков / Лампа Майя Чолакова / Year of the OX 
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ПО ЗАЛЕЗ.
ИЗЛОЖБА НА ЛЮБЕН ЗИДАРОВ 
21 декември 2020 – 21 януари 2021
галерия „Ракурси“, София

Най-възрастният рисуващ художник в 
България, а може би и в света – Любен 
Зидаров (р. 1923), е един от най-разпоз-
наваемите и обичани български илю-
стратори, посветил над седемдесет 
години на илюстрацията и изкуството 
на книгата. „Не знам доколко имам осно-
вание да вярвам, че нарисуваното по за-

лез няма да разочарова зрителя. Дали то 
е крачка напред или пък назад – не зная. 
Завръщане към спомените през фокуса 
на късните години на други вълнения, в 
обстановка на противоречия, сблъсъци 
и изненади, които отвеждат мисълта 
другаде. Радвам се, че галерия „Ракурси“ 
даде път на „Залеза“ – завършек на дъл-
гата поредица мои изложби. Но според 
варосаните старци от двата изложени 
автопортрета – с четки в двете ръце, 
за живопис и за акварел, залезът едва ли 
е завършек.“

Любен Зидаров / Късно вдъхновение
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Калина Тасева / от изложбата

Доайен сред жените худож-
ници, Калина Тасева (р. 1927) 
продължава да рисува. От 25 
септември до 23 октомври 
2020 Художествената галерия 
в Благоевград представи из-
ложба с нейни картини от две 
частни колекции, от фонда на 
Историческия музей в Благо-
евград, както и собственост 
на семейството, включител-
но четири пастела, рисувани 
в последните месеци. 

Музей-галерия „Анел“ пред-
стави 34 графики и рисунки 
на Иван Нинов от 20 октом-
ври до 8 ноември 2020. На 
откриването кураторът на 

изложбата Аксиния Джурова 
акцентира на дългото си по-
знанство с художника и на 
неговото знаково присъст-
вие в преломни за изкуство-
то периоди: „Той е част от 
поколението, което прео-
бърна процесите в изкуство-
то, разшири параметрите 
му стилово и тематично… 
Иван Нинов си остана само-
тник в нашето изкуство, 
който не се повлия от нищо. 
Той извоюва свободата, на 
която винаги е държал – с 
отказ от всякаква матери-
ална облага. Нямаме друг та-
къв виртуоз на сухата игла и 
офорта...“.

Надежда Кутева / Страшният съд

Надежда Кутева получи го-
лямата награда на Петото 
балканско квадриенале на 
живописта в Стара Заго-
ра „Митовете и легендите 
на моя народ“ 2020. Нейни-
ят полиптих „Страшният 
съд“ бе отличен сред близо 
300 творби на участници от 
България, Румъния, Гърция, 
Турция и Италия. 

Илиян Колев за втора по-
редна година участва в Есен-
ния салон в Париж. Той е из-
бран от престижно жури 
заедно с 890 художници от 
цял свят. Картината му 

„Конструкция 7“ е в секция  
„Абстракция“. Изложбата, 
която беше обявена за пе-
риода 14 – 18 октомври 2020, 
е отменена и ще бъде пред-
ставена онлайн. 

Иван Стратиев / Друга реалност

От 19 октомври до 14 ноември 
2020 в ХГ „Любен Гайдаров“ – 
Перник Иван Стратиев 
подреди 60 произведения жи-
вопис, графика, акварел и ри-
сунка от периода от 1980-те 
години досега. Изложбата е 
във връзка с 60-годишнината 

х р о н и к а

Илиян Колев / Конструкции

Иван Нинов / Глава на жена, 1971
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на автора. Кметът на Об-
щина Перник връчи плакет 
на Иван Стратиев за принос 
в областта на културата.

Антон Гошев / от изложбата

„Зад ъгъла на морето“, излож-
ба живопис на Антон Гошев, 
беше открита на 6 октом-
ври в галерия „Видима“, Се-
влиево. „Обичам единствено 
да насочвам зрителя, оста-
налото оставям на неговото 
въображение. Свободата е 
водещото нещо в изкуство-
то“, казва художникът.

Лора Пармакова / от изложбата 

Галерия „Резонанс“, Пловдив,  
представи от 20 ноември до 
14 декември 2020 изложба на 
Лора Пармакова. Под мото-
то „Утопия“ младата худож-
ничка е развила творческото 
си виждане за търсенето 
на онова съвършено място 
(само по себе си абстракция 

на обществена хармония) 
пътят към което е постоя-
нен стремеж „към висшата 
същност, чертаеща необят-
ното; вход е към друга форма 
на разумен живот, концен-
триращ енергията на време-
то, което ни пренася в друго 
измерение, неподвластно на 
човешкия разум“. 

Веселин Василев / от изложбата 

От 19 ноември 2020 ХГ – Доб- 
рич представи изложбата 
„Непознатият Веселин Васи-
лев (1973 – 2018)“. Ценители-
те на изкуството в родния 
му град за пръв път ще видят 
негови творби. Галерията 
получи дарение 20 пластики 
и 23 рисунки от изложбата 
„В памет на Веско“ в галерия 
„Академия“ – София. Катедра 
„Скулптура“ към НХА със съ-
действието на ХГ – Добрич 
и Община град Добрич издаде 
каталог.

Галерия „Арте“, София (и на 
artegallery.eu) представя съв-
местна изложба на Атанас 
Атанасов и Станимир Желев  
до 18 януари 2021 – домашни 

икони триптиси, голямофор-
матни икони в стенописна 
техника, изпълнена върху па-
нел, също и подготвителни 
рисунки.

Милко Божков и Борис Христов 
Четиристишие Камък #9 

Книгата „Салонът на приро-
дата“ е лимитирано издание, 
съдържащо фотографии, пое-
зия, рисунки, акварели, живо-
пис на поета Борис Христов 
и художника Милко Божков. 40 
изображения от колекцията 
камъни на поета, съпрово-
дени от 40 поетични и фи-
лософски четиристишия, са 
отправната точка, от коя-
то тръгва художникът, за 
да ги превърне в живописни  
творби.

х р о н и к а

Атанас Атанасов и Станимир Желев
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i n  m e m o r i a m

Петър Арнаудов / „Без название II“  
от изложбата „Неразказаната абстракция“, СБХ, 2014 
куратори Станислав Памукчиев и Петер Цанев
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i n  m e m o r i a m

ПЕТЪР АРНАУДОВ (1939 – 2020)

Петър Арнаудов е рядко явление за нашия художествен 
живот, художник с изключително самостоятелен път. 
Завършва Художествената академия през 1973 при проф. 
Ненко Балкански. В последните години работи и живее 
в Разград, където е роден. В действителност същест-
вува извън географията и времето. Признат е в Европа 
като един от най-ярките представители на течението 
абстрактен експресионизъм. „Стремежът към незавър-
шеност, дори към „незапочнатост“ и Петър Арнаудов 
ми подсказва някои културни аналогии“, сравнявайки го с 
Пикасо, пише Димитър Грозданов. През 2019 е удостоен с 
наградата „Никола Икономов“ за принос в културата.

ДИМИТЪР ПЕТЕВ (1930 – 2020)

Димитър Петев е роден в Плевен. Завършва Художест-
вената академия през 1960. Още тогава сътрудничи като 
художник оформител на промишлени изделия. Това е на-
чалото на дългогодишния му творчески път в областта 
на промишления дизайн. От 1964 е главен конструктор по 
промишлени форми в Института за електро- и мотокари. 
В този бързо развиващ се тогава и емблематичен отрасъл 
на икономиката той разработва няколко фамилии машини, 
за две от тях получава златен медал от Министерство-
то на машиностроенето. 
Работи също така и в областта на графичния и простран-
ствения дизайн. Участва в изложби на запазената марка 
в България и чужбина. Има награда за дизайн от СБХ. На-
граден е с орден „Кирил и Методий“ за постиженията му  
в промишления дизайн.
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ТОДОР (ТОНИ) ИГНАТОВ (1951 – 2020)

Варна изгуби Тодор Игнатов – ярка личност в артистич-
ната общност на града. През 1970 завършва Художестве-
ната гимназия в София, а през 1976 – сценография в Худо-
жествената академия при проф. Асен Стойчев. Разпреде-
лен е в Драматичен театър – Варна и оттогава свързва 
живота си с морския град. От 1977 е главен художник в 
театъра. В периода 1985 – 1997 е член на ръководството 
на секция „Сценография“ към Съюза на артистите в Бъл-
гария. От 1983 до 1996 е член на ръководството на секция 
„Сценография“ към СБХ, а от 1995 до 2000 – член на УС на 
СБХ. От 1999 до 2005 председателства представител-
ството на СБХ – Варна.
Има над 25 самостоятелни изложби и участия в повече 
от 200 изложби живопис и сценография. От 1972 до 2007 
се включва във всички издания на Квадриеналето по сце-
нография в Прага. Има реализирани над 160 театрални по-
становки. Носител е на пет награди за сценография от 
Националния преглед на българската драма и театър. Три 
пъти е удостоен с награда „Варна“ за изключителни по-
стижения в сферата на културата. През 2000 Междуна-
родният биографичен институт – Кеймбридж включва 
художника в сборника „2000 изключителни художници и 
дизайнери на ХХ век“.

80



Йордан Кацамунски / Момиче с цветя 
от изложбата „Невидимото“, изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ 
22 октомври 2020 – 23 януари 2021






