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НОВОГОДИШНО

Честита Нова година, уважаеми колеги!
Малко е странно – четете поздрав, предназначен именно за момента,
в който го четете, а всъщност ви честитя новата 2017 година много
преди да е настъпила. Нужно е време за съставяне, оформление и
отпечатване на тази наша обичана книжка и време, за да стигне тя
до вас. Айнщайн е бил напълно прав в твърдението си: „Единственото
основание за времето е, че не всичко се случва изведнъж.“ И не
случайно е казал: „Никога не мисля за бъдещето – то винаги идва
само.“
Надявам се, че от деня, в който пиша тези редове в навечерието на
коледните празници и Рождество, до първите дни на новата година
ежедневието ви е било мирно, спокойно и празнично, и днес това малко
странно поздравление е пред вас.
Честита Нова година, скъпи колеги! Бъдете здрави, силни и окрилени от
вдъхновението! Пожелавам ви успешна творческа година на признание
и удовлетворение в работата; година, в която да намерите истинско
разбиране и нови пространства за резонанс на вашата отдаденост.
Ако вършим важните неща с усърдие и любов, добрият резултат
непременно идва. Според един известен писател „не животът е опора
на изкуството, а точно обратното“. И тъй като за художника животът
и изкуството са едно цяло, пожелавам ви надежда и творческо
дълголетие.
С уважение!
Любен Генов
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ИЗЛОЖБИ
ВАКАНЦИЯ
През януари, февруари и март 2017 г. изложбените зали на СБХ в галерията на ул. „Шипка“ 6
ще бъдат затворени.
Галерия „Райко Алексиев“ няма да прекъсва работата си.
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, УЛ. „РАКОВСКИ“ 125
„Духът на акварела“
Пътуваща изложба, в която са включени творби от Международното триенале на акварела –
Варна, което се проведе за първи път от 15 юли до 15 август 2016 г.
12 – 31 януари 2017 г.
откриване – 12 януари, 18 часа
„Плодовете на земята и любовта“
Фотоизложба на Иглена Русева
9 – 27 февруари 2017 г.
откриване – 9 февруари, 18 часа
„Завръщане“
Изложба живопис на Станислав Памукчиев
2 – 18 март 2017 г.
откриване – 2 март, 18 часа
ФОТОАРХИВ НА СБХ
Всяка изложба – интериор и отделните произведения – в залите на съюза се заснема професионално, в няколко електронни формата. Авторите могат да се възползват от създавания
архив (при издаване на каталози и други материали или за личен архив) и да получат снимки
за печат на електронен носител при следните условия:
– членове на СБХ – 75 лв. за цялата изложба или 5 лв. за кадър
– нечленове на СБХ – 150 лв. за цялата изложба или 10 лв. за кадър
– цените са без ДДС.
СЕКЦИЯ „КЕРАМИКА“
През септември 2017 г. ще се проведе Международен фестивал на съвременната керамика –
София 2017. Фестивалът е отворен за всички художници, работещи в областта на керамиката,
за членове и нечленове на СБХ. Крайният срок за изпращане на фотоматериал за творбите
ще бъде през май-юни, като датата ще бъде уточнена по-късно. Материали, техника, размер
и тема – без ограничения.

3
03
брой

06/2016

СБХ бюлетин

СЪОБЩЕНИЯ
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ХУДОЖЕСТВЕНО-ПЛАСТИЧЕН ПРОЕКТ
ЗА ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД САНДАНСКИ
Конкурсът се провежда от сдружение „Дякон Левски” с подкрепата на община Сандански.
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
1. Паметникът трябва да бъде реалистично третиран образ на Васил Левски и архитектурно адаптиран към избраното място – площад Алианс (скица на одобреното място
за монумента може да получите от главния архитект на община Сандански). Мястото е
съобразено с възможността му за събиране на граждани за честване на бележити дати
от българската история.
2. В конкурса могат да участват само професионални скулптoри.
3. Стойността на проекта, включваща авторски хонорари и реализация, да бъде в рамките
нa 25 000 лв.
4. Конкурсните проекти трябва да съдържат:
- Портрет на Васил Лески в размер 30 см
- Макет в М 1:10
- Ситуация в М 1:100
- Проект озеленяване в М 1:100
- Обяснителна записка от авторите.
5. Приемът на проектите е в срок до 3 месеца след обявяване на конкурса на сайтовете
на Община Сандански и СБХ на адрес: град Сандански, пл. Македония 1, СПА хотел Свети
Никола. (до 10 февруари 2017 г.)
6. Срокът за окончателно завършване на реализацията на одобрения проект да бъде до
1 юни 2017 г.
7. Одобреният за реализация проект става собственост на възложителя.
8. Единадесетчленно жури се произнася в едноседмичен срок от представянето на проетите.
9. Решението на журито ще бъде обявено в тридневен срок след журирането.
10. Решението на журито е окончателно.
11. Журирането може да се извърши и при представяне на 3 проекта, ако те имат
необходимите художествени качества.
12. Наградата е една – възлагане на реализация на проекта.
С участието си авторите приемат условията на конкурса.
Допълнителна информация можете да получите на e-mail: diakon_levski@abv.bg
Условията на разплащане ще се фиксират в договор между авторите и Сдружение „Дякон
Левски“.
Откриването на паметника ще се състои на 18 юли 2017 г., когато България ще чества 180
години от рождението на Васил Левски.
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ 2017“ СТАТУТ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Национална изложба „Лудогорие“ се организира на всеки две години в Разград.
2. От 2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство“.
3. Целта на изложбата е:
- да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България
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- да създаде възможност за свободна творческа изява
- да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните
тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство.
- да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров“ с произведения от съвременни автори.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Организатори на Националната изложба „Лудогорие“ са:
- Община Разград
- ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград
- Съюз на българските художници
- със съдействието на Министерството на културата на Република България
2. Национална изложба „Лудогорие“ се провежда под патронажа на кмета на Община Разград.
3. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.
4. Творбите за участие в Национална изложба „Лудогорие 2017“ и наградите се определят
от жури, избрано от УС на СБХ.
5. Национална изложба „Лудогорие 2017“ се експонира в залите на ХГ „Проф. Илия Петров“
– Разград.
III. НАГРАДИ
Живопис – 2000 лв.
Графика – 1000 лв.
Скулптура – 2000 лв.
Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.
Награда за млад художник (Министерство на културата) – 500 лв.
Награда на СБХ – 500 лв.
Награда нетрадиционни форми – 500 лв.
Наградените автори получават почетен диплом и плакет.
Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград.
IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията
на този статут.
2. Темата „Лудогорие“ не е задължителна.
3. Техниката и материалът са свободни.
4. Максималните размери на творбата трябва да бъдат:
		 - живопис – до 150 х 150 см с рамката
		 - графика – до 100 х 70 см с рамката
		 - скулптура – площ до 1 кв.м., височина 250 см (без постамента)
		 - нетрадиционни форми – площ до 1 кв.м, височина 300 см.
5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.
6. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, като има предвид, че
при продажба комисионната такса за галерията е 30%.
7. Представените творби да са авторски, собственост на художника и да са създадени в
предходните пет години.
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8. Художниците могат да участват във всички категории, като за всяка категория се заплaща отделно такса за участие.
9. Авторите представят не повече от три творби за всяка категория и не повече от пет в
категория „Графика“.
10. Всеки автор трябва да изпрати заедно с творбите си:
		 - попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви
		 (формулярът се изтегля от sbhart.com)
		 - банкова разписка за платена такса за участие или 30 лв. (за българи) / 30 евро (за
чужденци) в брой, поставени в пратката.
11. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
		 BAN BG 88 SOMB 9130 3158 6574 00
		 BIC SOMB BGSF
		 ОБЩИНСКА БАНКА АД, РАЗГРАД
12. Средствата от таксата за участие се използват за покриване на разходи по организацията
и провеждането на изложбата.
13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, не се допускат до
жури.
14. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява на автора.
15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но
не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските
фирми.
16. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на
изложбата.
17. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград, като
получава сертификат за дарение.
18. Всеки участник получава безплатен каталог от изложбата и право да закупи до 5 броя на
50% от продажната цена.
19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите
творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели.
20. Творбите се изпращат на адрес:
		 7200 Разград
		 ХГ „Проф. Илия Петров“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 17, Национална изложба „Лудогорие“
21. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и
обратно.
V. СРОКОВЕ
Срок за получаване на творбите – до 30 март 2017 г.
Журиране – 10 април 2017 г.
Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 23 май 2017 г.
Закриване на изложбата – 1 октомври 2017 г.
ЗА КОНТАКТИ
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 17
стационарен тел.: 084 662735
мобилен тел.: 0878 457 298 (счетоводител), 0878 457 471 (уредници)
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ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА – РЕГЛАМЕНТ
Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика
свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването
на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното
българско изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина, на която
да бъдат показани наградените творби и каталогът с всички наградени автори и участници
в заключителната изложба през 2018 г.
ФОРМА НА ПРОЕКТА
В продължение на две календарни години, 2017 – 2018, на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в
градовете Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора и Добрич. Във всеки град се назначава
определено от „Алианц България“ жури, което присъжда по три награди, съответно по една
в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2018 г. в София се провежда заключителна изложба конкурс, по време на която
официално се връчват Големите награди на „Алианц България“ за живопис, скулптура и
графика.
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват в заключителната изложба конкурс „Алианц България“ за живопис, скулптура и графика през 2018 г.
в София.
ОРГАНИЗАТОР
Проектът се организира от „Алианц България“ със съдействието на Централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.
МЯСТО
Регионални представителни изложби – градските галерии в съответния център на региона
– Русе, Сливен, Ловеч , София, Стара Загора, Добрич.
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София, СБХ „Шипка 6“.
Продължителност: април 2017 г. – октомври 2018 г.
2017 Г. – РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ:
април – Русе, Градска галерия, 11 април – 3 май
Включва регион Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Габрово
За контакт: Елена Великова, 082 82 17 35, 0887 31 87 01,
Валентин Георгиев, 0885 44 75 11
май – Сливен, Градска галерия, ул. „Цар Симеон“ 2, 9 май – 2 юни
Включва регион Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково.
За контакт: Даниела Ненчева, 044 62 5342, 0898 876 179,
Александър Дойчинов, 0895 42 53 54.
юни – Ловеч, Градска галерия, 8 юни – 8 юли
Включва регион Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана,Лом
За контакт: Валентин Узунов, 0888 84 46 90, 068 601 380
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2018 Г. – РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ
април – София, СБХ, Галерия „Шипка“ 6 , I и II етаж, (допълнително ще се уточнят датите)
Включва регион София, София-окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
За контакт: Ани Шапкарова, 02 846 72 48
май – Стара Загора, Градска галерия, допълнително ще се уточнят датите
Включва регион Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград, Кърджали
За контакт: Марин Добрев, 042 62 28 43
юни – Добрич, Градска галерия, допълнително ще се уточнят датите
Включва регион Варна, Добрич, Шумен, Силистра
За контакт: Евелина Ханджиева, 0899 99 18 07, 058 60 22 15
октомври – заключителна изложба, СБХ, Галерия „Шипка“ 6, I и II етаж, допълнително
ще се уточнят датите
За контакт: Ани Шапкарова, 02 846 72 48
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в
областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.
2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи, представени за дипломна защита.
3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.
		 Скулптурните творби да са изработени в траен материал.
		 В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки.
		 Творбите не трябва да бъдат обявени като собственост.
4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят
на статута на конкурса.
5. Всеки автор може да представи от една до три творби.
		 При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.
6. Задължителен формат:
		 за живопис – максимален размер до 200 х 200 см
		 за графика и графична рисунка – максимален размер до 80 см х 120 см
		 за скулптура – максимален размер до 200 х 200 х 200 см
7. В Националната изложба конкурс за Големите награди на „Алианц България“ през октомври 2018 г. в София участват само наградените и номинираните автори от регионалните
изложби от 2017 и 2018 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната изложба, като минимум ще бъде включена по една творба
от всеки автор.
		 Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
		 Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
8. Транспортните разходи са за сметка на участниците.
9. Организаторите не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на
транспортирането им до изложбата и обратно.
10. Всяка творба трябва да има на гърба си следната информация:
		 - името на автора, точен адрес и телефон за връзка
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		 - заглавие, техника, година, размер в сантиметри
		 - формулярът за участие трябва да бъде попълнен на компютър или на ръка с четливи
букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
		 - прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.
11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.
ЖУРИ
		 - Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава му влизат творци и
изкуствоведи, определени от „Алианц България“. Журито присъжда и обявява наградите
непосредствено преди откриването на проявите.
		 - Всички членове на журитата са различни за всяка изложба освен представителя от
страна на „Алианц България“.
		 - Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Неприетите творби се връщат.
		 - Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на „Алианц България“(аllianz.bg),
в бюлетина и сайта на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.
НАГРАДИ
1. Парична награда – Наградата е откупуване на творбата, както следва:
		 Регионални награди
		 По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба
		 - 6 награди за живопис по 2000 лв.
		 - 6 награди за скулптура по 2000 лв.
		 - 6 награди за графика по 1000 лв.
		 Национални награди
		 - Голяма награда за живопис – 4000 лв.
		 - Голяма награда за скулптура – 4000 лв.
		 - Голяма награда за графика – 4000 лв.
2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.
3. Издаване на двуезичен каталог, в който са представени всички наградени творби от регионалните изложби и големите награди и по една творба от всички номинирани автори,
които участват в заключителната изложба в София през октомври 2018 г. Допуснатите за
участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.
4. Диплом за всички наградени и номинирани автори.
		 Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на заключителната Национална изложба конкурс в София.
		 Наградените работи по т.1 остават собственост на „Алианц България“ и влизат в колекцията на дружеството.
37 MINI PRINT INTERNATIONAL – CADAQUES 2017, БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Подробна информация за добре познатия графичен конкурс, както и формуляр за участие,
може да се види на сайта на СБХ – sbhart.com.
Крайният срок за изпращане на творбите е 15 март 2017 г.
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ПОРТФОЛИО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБХ В УЕБСАЙТА SBHART.COM
Всички членове могат да се представят в сайта на СБХ с портфолио. При заявено желание
(на имейл press@sbhart.com, по телефона или лично в Международния отдел на СБХ) всеки
автор получава по електронна поща ID номер и парола за достъп след проверка за платен
членски внос. Стандартният пакет включва 5 репродукции и творческа биография. Той е
безплатен. Разширеният пакет включва до 15 репродукции, творческа биография, разделите
„Критика“ и „От автора“ и струва 25 лв. годишно с ДДС.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СБХ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
На 17.11.2016 г. бе проведено отчетно-изборно събрание на Представителството на СБХ –
Велико Търново. На него бе избрано ново ръководство: председател – Мариета Конова
и членове на Управителния съвет – Мартина Караиванова, Николина Джановска, Симеон
Захариев и Красимира Друмева.
БИБЛИОТЕКА
Уважаеми колеги, библиотеката на СБХ притежава солиден фонд, достъпен за всички любители на изкуството, който постоянно се обогатява, включително и с дарения. Ръководството на СБХ ви призовава да дарявате книги, в т.ч. и ваши авторски, информационни материали, архиви, свързани с историята и настоящето на изобразителното изкуство.
В библиотеката те ще бъдат опазени, дигитализирани и използвани от много хора.
ЛОГО И ПЕЧАТ
При оформянето на публична информация и отпечатването на рекламни материали (постери,
покани, флаери) за изложби в залите на СБХ задължително трябва да се използва запазеният
знак (лого) на СБХ с автор Стефан Кънчев.
Знакът се изтегля от сайта sbhart.com.
Преди отпечатване материалите се съгласуват с Информационния отдел
(press@sbhart.com).
СКЛАД
Авторите, участвали в изложби в залите на СБХ, трябва своевременно и съобразно подписаната от тях декларация да изнесат творбите си след закриване на експозицията.
ТЪРГ
Аукционна къща „Енакор“ купува и набира картини и антикварни предмети за търговете си.
Адресът на аукционната къща е: ул. „Денкоглу“ 30, 1000 София
тел. 0888 944 959; 0888 639 484
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ЖИВОПИСТА ОТВЪТРЕ – ИЗЛОЖБА НА ИГНАТ ИГНАТОВ (7 – 23.12.2016)
„Живописта отвътре“! Странно заглавие и още по-странна и изненадваща изложба. Изненадваща, защото познатият автор вече повече от две десетилетия не се е показвал. Време, през
което е изградил един неочакван свят – трудно обясним, така както трудно и безсмислено е да
обясняваш истинска поезия. Естествен, неподправен, изтънчен и чувствителен, Игнат по някакви
негови неведоми пластически закони владее едно пространство, в което се срещат изконните
начала на родния бит и душевност, съчетани с една европейска пластическа култура. Късчета
родова памет се появяват като бленуван сън по нещо, което е било, отминало и заминало – останала е само живописта, разбрана и организирана по някакви свои и само негови неведоми закони
отвътре, при които думите и привидният свят изчезват, оставили красиво видение, организирано
в магическа пластическа структура.

Игнат Игнатов – Композиция II

До вчера, когато отново минах покрай вече окачената изложба, работите нямаха наименования, което поне привидно можеше да ни ориентира за някакви словесни опорни точки. Но
всъщност думите са извън необяснимите пътеки, по които родовата памет и мечтите на художника идват до нас. Тази изложба показва и колко сложно и трудно достъпна е човешката душа и
ако има път към нея, преминава през изящната чувствителност на тези малки моливни рисунки,
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които са като въздишка, оставили следа върху късчето хартия. Не знам Игнат откъде и кога е
тръгнал към тази изложба, която в определен смисъл я дължим на Ралица Игнатова, но пътят
до нея минава колкото през натрупването и осъзнаването на една модерна живописна култура,
толкова и през онзи поглед вътре в себе си, отвъд външните проявления на човека и природата.
Заедно с това има нещо колкото затворено и обърнато навътре, толкова ясно и чисто като живописен строеж – нещо повече, има нещо от монашеската отдаденост и вяра, за които е нужна не
само пластическа култура, но и вътрешен стоицизъм и простота в поведението. Къде и кога художникът е стигнал до прозренията на своя вътрешен свят, той си знае, ако изобщо пътищата на
невидимото имат осъзнато обяснение! Откъснат от суетата и шумотевицата на артистичния свят,
Игнат е разговарял със сърцето си, паметта го е водила в предания, които времето е съхранило
и пренесло в живописта, „видяна отвътре“. Нейните истини остават в тишината и безмълвието, в
необяснимия свят на духовни видения, като памет и спомен за тези, които са били преди нас, в
тези, които сънят е видял много след нас!
Трябва да благодарим на Игнат за това, което е съхранил в себе си, за това, което е материализирал като „Живописта отвътре“, за това, с което е стигнал до нас. И нещо друго – за
достойния пример!
Светлин Русев, слово при откриване на изложбата
ПРЕЗ ЧЕТИРИ ОЧИ
Изложбата „През четири
очи“, както името ѝ подсказва, е колаборативен проект на
двама автори – Таня ИвановаЦанова и Красимир Цанов. Изложбата се състои от скулптори
и живопис на двамата автори.
Таня Иванова-Цанова завършва специалност „Скулптура“ в Художествената академия
в Будапеща, в класа на проф.
Томаш Виг, през 1981 г.
В скулптурите ѝ видимо
емоцията, интуицията и дори
импровизацията
надделяват
над точното, рационалното и
закономерното. За това свидетелства така нареченият ѝ
Таня Цанова – Бедствие
творчески грях, описан от Красимир Цанов:
„При Таня – това е отношението ѝ към предварителните скици и проекти, които тя трудно
спазва. Навсякъде, където е била на симпозиуми по скулптура, Таня винаги успява да не спази
съвсем точно предварителния проект, а да сътвори нещо по-различно, обогатено и подсказано от
конкретната среда и дух на мястото.“
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Друго свидетелство за това е и начинът, по който Таня Иванова-Цанова говори* за любимия
си материал – камъка: „…Камъкът е една особено мистична материя, в която хората са усещали
винаги един особен живот на скалите и на земята. В него откривам много образи.“
В творчеството ѝ твърдо залягат универсални теми като любовта, майчинството, детството,
ролята на съдбата и вярата, както и символи от митологията като мита за Сизиф.
Скулптурите ѝ премахват всеки излишен детайл, оставяйки само пречистена форма без помен от бъбривост. Няма как да не цитирам Микеланджело от писмото му до Декарт: „Красотата е
в премахването на ненужното“.
Скулптурите ѝ участват в
много изложби в България и в чужбина, в симпозиуми по скулптура
в множество държави,
включително Аржентина,
Бразилия, Великобритания, Германия, Дания и
Унгария, като в някои от
тях печели престижни отличия.
Красимир
Цанов
завършва специалност
„Живопис“ в Националната художествена академия в София в класа
на проф. Иван Кирков. За
работите си той казва, че
изразяват рационалното
начало на живописта и
са съставени от цветови
Красимир Цанов – Баланс
и числови хармонии. Картините му са като че ли
най-силно повлияни от точните науки, в частност математиката, както и от заобикалящия ни
свят. Присъстват силно геометрични композиции, изобразяващи персонифицирани цифри, които
имат свой собствен характер, свой собствен живот и като цяло сякаш са напълно завършени
съзнателни личности, които оживяват от платната. Творчеството му като че ли е диаметрално
противоположно на работата на Таня Цанова.
Не знам дали е уместно, не знам и дали авторът би се съгласил, но няма как да не направя
сравнение със синестезията – психологически феномен, при който отделни сетива или идейни
представи се смесват. Така например отделна цифра, буква или дума може да бъде „усетена“, да
има вкус, цвят или дори характер в съзнанието на синестета.
Говорейки за тези, живеещи свой собствен живот цифри на фона на цветните пиксели – съставна част на всеки дигитален образ, с които авторът според мен цели да изрази новите технологии и дигитализирания ни начин на живот, остава да се запитаме не е ли това една алегория
за човека в нашето време? Предвид предишните експерименти в творчество на Красимир Цанов,
немалка част от които са базирани на точно такива игри на думи, а именно желанието му да бъде
запомнен като знаменит художник, рисувайки национални флагове, или пък да стане състоятелен
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художник, правейки картини, изобразяващи емоционални състояния, можем ли да приемем, че
именно ние, съвременните хора, сме тези оживели цифри в нашия все по-дигитален (или по друг
начин казано цифров) свят?
И ако се загледаме в детайлите, които при Цанов носят огромна част от концепцията, можем
да видим, че тези пиксели винаги са разделени в точно седем колони и седем реда. Цанов избира
точно този брой пиксели не заради общоприетата сакрална символика на числото седем, а заради
символиката, която той влага в това число, символика, вероятно, много по-близка до съвременния
човек – фишовете от лотарията, които са разделени в точно тази конфигурация от квадратчета –
седем на седем. С характерната си шеговитост той разказва, че за него картините в изложбата са
като лотарийни фишове – може да се харесат, а може и да не се харесат, може да „спечели“, но
може и да не спечели.
Негови творби са собственост на Столична община, Софийска градска художествена галерия, както и на колекции в Австрия, Аржентина, Дания, Норвегия, САЩ, Унгария, Франция.
Изложбата „През четири очи“ ни представя два коренно различни погледа към изкуството
на двама напълно различни автори – от една страна, скулптурата на Таня Цанова, която разглежда непреходни, универсални символи, а от друга страна – шеговитата концептуална живопис
на Красимир Цанов, която отправя поглед към днешната действителност. Въпреки различията
в усещанията и търсенията си двамата автори успяват да се съчетаят в едно пространство с
изумителен успех.
Павел Лефтеров
*Димитрова, Е ., Таня Цанова: В камъка и дървото откривам живи образи, 2008.
ФИГУРИТЕ НА БОЙО САМИ ПО СЕБЕ СИ СА ИДЕЯ
Бронзови фигури изпълват пространството (галерия „Кантори арт контемпорари“ – Триест,
17 септември – 26 ноември 2016 г.). Иконични женски образи леко се плъзват в дълбочина.
Замисъл и идеи, поставени в квадратни рамки. Това е началната точка на „Съхранено време“ –
самостоятелната изложба на Бойо, част от изложението „Еконтемпорари“.
Българският скулптор Бойко Митков, известен в арт средите като Бойо, излага своите творби в Триест, след като миналата година вече ги представи в Италия, и по-точно във Венеция, на
едно от събитията, съпътстващи арт биеналето.
Бойо работи предимно с бронз, като пренасочва дадена класическа концепция, за да се
отдаде на експериментиране, в което разкъсва фигурата и придава на творбата си определен
концептуален аромат. Всъщност с изложбата в Триест творецът е концентрирал на едно място
няколко добре различими творчески периода.
Малка човешка фигура със сериозно изражение на леко наведената глава, спряла на стълбите. Това е един разказан образ, герой от историята на един живот, почувстван и премислен
отвътре. Общият родов характер на състоянието и формата, както и липсата на прототип правят
творбата достъпна за публиката, различна от уеднаквените установени модели. От друга страна,
пълното отсъствие на прототип носи силно, емоционално наситено въздействие. Мисълта е главно
действащо лице, мисълта е протагонист в тази творба, а не силата на бронза, нито грабващата окото
кехлибарена светлина. Идеята е тази, която се разгъва от сянката на фигурата върху постамента.
Поведението на образа и неговата поза с маниера си напомнят „Островът на мъртвите“ на
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Бойко Митков – Три посоки

Бьоклин заради спокойното хладнокръвие на душата, която преминава към своята нова съдба.
Тялото, проснато напред, и сведената глава – в контрапункт на силата на материята и на самия
материал, се отделят така, че образът се превръща само в една чиста идея. При Бойо, разбира се,
отсъства езотеричната атмосфера, която сме свикнали да виждаме при швейцарския художник от
края на XIX в., липсва и онова присъщо измерение, отвеждащо в някакъв носталгичен сън, но в
творбата на Бойо личи ясна препратка към класицизма, която без съмнение ще го поведе успешно чрез различните пластични експерименти към изключително сполучлив естетически синтез.
В още една от скулптурите се появява същата идея, този път обаче представена от две
фигури: те са обърнати с гръб една към друга, отново са на стълбище, но са застанали на две
различни стъпала – точно така, че да покажат различните нива на своя вътрешен свят. Те са в
опозиция една на друга и е точно разстоянието между фигурите, което създава това толкова
изразително напрежение, което поражда смислени въпроси у зрителя. И всъщност защо изобщо
би била нужна една творба, ако тя не може да ти въздейства? Микрокосмосът, представен тук, в
това определено пространство, описва силата на сблъсъка – дали при сливането, или при разделянето на две души даже няма значение, важен е моментът.
Между експонатите в самостоятелната изложба са и три железни рамки, които съответно
обкантват лист от дърво, ябълка и отломка – ясно представяне на това, което Бойо е научил от Магрит за разместването, дезориентацията и отчуждението. И това е само крачка преди
абстракционизма, който се усеща в последните скулптури в изложбата, където фигурата бива
възприемана чрез контурите, а вътрешността ѝ напомня изкопани каменни късове, твърди скали,
издълбани от вятъра. Бронзът се превръща в същността на идеята, или казано иначе – в последната обработка, която е нужна за завършването на скулптурата, когато си припомняме отделните
стъпки, направени от глина дума, към варовик мисъл до отливането на бронза действие. Това са
стъпки, при които има нужда от търпение, от грижа и време, може би точно от „Съхранено време“.
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Докато течеше представянето на изложбата, скулпторът беше запитан защо е дал на експозицията толкова необичайно име. Той каза: „Случват ни се толкова неща, докато сме живи и
съществуваме, но най-красивите моменти от тях всеки носи със себе си в своя път и тези редки
мигове, това опазено време, са тук – на тази изложба.“
Джада Калиендо
ИЗЛОЖБА НА ГИНКА ДИМОВА
В ГАЛЕРИЯ СОФИЯ ПРЕС
Вече нямам спомен кога и
къде беше нашата първа среща,
но тя е все същата – усмихната,
забързана, енергична, настоятелна, внимателна, търсеща (намираща), любознателна, почтена,
изключително стриктна, организирана и умееща да организира,
безкомпромисно бореща се за
своето място в нашия артистичен
живот. Да, това е Гинка Димова.
Преди четири-пет години в депото на Художествената галерия в
Добрич видях неин ранен акварел – фин, чувствен, деликатен,
изпълнен с много лирика, ефирност и нежност... Картина, която
не бих могла да опиша, но спомена за тази малка по размер
творба нося в съзнанието си като
чувство, възторг и светлина.
Гинка Димова учи в ателието на много уважавания Янаки
Гинка Димова – Проект за колаж
Манасиев и както много други негови ученици тя поема своя път,
усвоила уроците на пластическото изграждане, уроците на чистия дух, светлината и искреността.
Вървейки по пътя си, търсеща своите истини и собствени правила, Гинка кондензира своята
емоция в силни, стилни и въздействащи абстрактни форми, излизащи от натурата и заживяващи
свой автономен живот.
Искрящ колорит, подчинен на странни форми, пластична култура, творческа мярка, вътрешно наситени обеми, усет за детайл и пространство – това е моето усещане за последните произведения на авторката. Картините носят заглавия „Флора“, „Фауна“, но защо ли някак не ме
интересуват, не се питам какво е това. Те въздействат със свой почерк и хармония – зрителят,
повярвал ѝ, пресича пространства и многообразни структури, трептящи с фини, деликатни цветове и хармонии, влиза в роля и продължава играта вече в личния си имагинерен свят.
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Много важно за картината е не само нарисуваното, но и премълчаното, което зрителят дорисува с въображението си, и този контакт е много красив. Тихото гостоприемно пространство на
галерия „София прес“ ни показва изкуството на един различен автор. Изложбата на Гинка Димова
предизвика очакван интерес и за нас, зрителите, тя се превърна в празник, в ново преживяване.
Мисля си, че тази реакция е много важна за автора – едно дистанцирано зареждане с нова енергия и вдъхновение, нали най-важното съпоставяне във времето е със самите нас!
Изложбата на Гинка Димова не е равносметка. Равносметка правим, когато остаряваме.
А художничката е изпълнена с жизнена сила и следва своя вътрешен импулс за идентичност!
В залата на галерията се срещаме с едно откровение, което откриваме, преоткриваме и разпознаваме с нейните картини. Тази среща ни въздейства с концентрирана емоция, която не ни
оставя безразлични. Без претенция, експозицията е съвременна по дух и стилистика. С независим
пластичен език авторката разкрива своите светове и подрежда територия, на която се срещат
вълнение, стремеж към красота, движение, съотношение на стойности, форми, свобода и нашето
желание за съпричастност.
Долорес Дилова,
слово при откриване на изложбата
100 ГЛЕДНИ ТОЧКИ КЪМ ПЛОВДИВ
Пловдивската галерия „Резонанс“ отново интерпретира числото 100 в тема на мащабен проект с международно участие, който ще премине в няколко етапа – през 2016, 2017, 2018 г. Сто
обекта от Пловдив, избрани от сто художници, ще бъдат представени с артистична и поетична
любов и привързаност.
Участниците са водещи и млади, перспективни артисти от различни държави: България,
Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Индия, Египет, Украйна, Молдова, Русия, Полша, Германия,
Франция, Унгария, Швейцария, Латвия, Испания, САЩ, Мексико, Холандия, Норвегия, Италия, Турция, Румъния, Македония, Сърбия, Корея, Израел, Китай, Белгия, Етиопия, Беларус, Северна Осетия,
Кипър и др. Така галерия „Резонанс“ се превръща от транзитно поле за представяне в пресечна
точка на разностранни усещания, обединени от културните пластове на един древен и вечен
град… На картата на Пловдив се отбелязват 100 знакови места от неповторимата пловдивска
атмосфера, заредени с нов, артистичен заряд от автори, всеки със собствено неповторимо звучене. Индивидуалните проекти, пренесени в галерията, ни дават особена мелодия, резонанс от
обединени позитивни усилия…
Изложбата включва снимка на избрания обект от Пловдив. До нея е интерпретацията на художника – ограничение за изразните средства не е поставено. Всички представени произведения
ще бъдат заснети. Принтовете на всяка творба във формат 19х19 ще се вградят в квадратно
паспарту. Така по време на апогея на културните празници в Пловдив през 2019 г. в галерия
„Резонанс“ ще се състои изложба на всички творби, артистичен документ за емоционалното въздействие на сто пловдивски места.
Стоте творби реплики ще пътуват до Матера, Южна Италия – другата европейска столица на
културата през 2019 г. Ще са търсят различни начини за презентиране и резониране на произведенията от проекта в европейски и международен мащаб.
Проектът „100 гледни точки към Пловдив“, представен от галерия „Резонанс“, респектира и
печели симпатии не само заради своята мащабност и популяризирането на Пловдив като древен
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Кольо Мишев, Македония – Пловдивчани в повече
Наталия Залазная, Беларус – Античният театър

и вечен град, а и заради успешното съчетание на многопосочни и разностранни артистични търсения, на сполучливото надграждане и добавяне на нови културни пластове и артефакти.
Николай Маринов
ЗА ПАВЕЛ КОЙЧЕВ – С ДРУГАРСТВО И ВЪЗХИТА
В „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“, НОЕМВРИ 2016
Поредната изложба на скулптора Павел Койчев е радостно събитие, още веднъж доказващо неуморимата изобретателност на автора. Буквално разгърната в различни точки на галерийното пространство, експозицията учудва и, вярвам, радва посетителите с преживяванията на автора: родителските грижи, страданията и радостите от децата, внуците с техните лица и спонтанни
рисунки! Както и в по-ранни десетилетия, Койчев е чувствителен към важни неща, към насъщни
проблеми на нашето настояще – социални, политически и душевно-емоционални.
Асоциативно си спомням – в същото пространство, на „Райко Алексиев“ – неговата експозиция „Високомерна разходка“ отпреди десетилетия… помня и иронично заседаващите около
правителствената маса политици в годините на един от преходите ни.
Материалите, от които са създадени творбите на Койчев, често са необичайно провокативни,
но изразителни за същината на общия замисъл: от клони, балирано сено, гюбре, стиропор, гипс и
фотографии в различни размери до „гигантски“ гипсови авторски изваяния.
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Павел Койчев – О, щастливи дни, ...о, ...о, ...О

Ироничното и гротескно начало във всяка една от авторските му изяви е споено винаги –
напористо и открито – с преживяна художническа непосредственост. И така Павел Койчев учудва
и тревожи, радва или добродушно се насочва към нашето българско социално битие. Но топлотата и интимната радостна нагласа към семейството и бликащата жизненост на децата и внуците
са вложени със забележителна утвърждаваща емоционална непосредственост от Павел Койчев
в настоящата му изява.
Дора Каменова
ПО КАКВО ВЪЗДИША ХУДОЖНИКЪТ
Преди повече от двайсет години като студент в „Жул Паскин“ жадно попивах всичко, което
се случваше в софийските галерии... Един ден случайно попаднах на поляната зад НДК на смайващи, крилати и чепати, изградени от плет и кал странни фигури... Дали тогава, през 1995 г., можех
да допусна, че един ден ще стоя тук, до него, и ще чета всичко това?!
Артистичните му изяви през последните десетилетия освен с безспорните си пластически
качества, висота, фантазия и виртуозност завладяват и със своята неподправена искреност. И
като започнем още от шейсетте години на миналия век, от онези смайващи „извънземни“ (все
пак земни) фигури на „Торният бръмбар“ край НДК (1995 г.), през „Стадото“ (2000 г.), „Обиталище“
(2001 г.), „Складът“ (2002 г.), „Къщите, лятото, морето“ (2005 г.), „Високомерна разходка“ (2006 г.),
„Преносителят“ (2007 г.), „Градежът“ (2008 г.), „Водна паша“ (2009 г.), „Ние и те, те и ние“ (2009 г.),
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„Под масата“ (2009 г.), стигаме до последните му впечатляващи проекти. Между тях е поетичната
и мечтателна инсталация „Нещо лично“ (2013 г.) – предишната изложба на Павел Койчев тук, в
любимото му пространство на галерия „Райко Алексиев“.
За настоящата изложба „О, щастливи дни...“ в анонса на СБХ има само три изречения:
„По какво въздиша скулпторът? По дните, когато младостта не е отминала, децата не са
пораснали, родителите не са остарели... По онова щастие, което недооценяваме, докато тихо изпълва живота ни; щастие, доловимо само от далечината на отминалото време.“
В анонса липсват снимки. Името на автора говори само. Останалото звучи интригуващо.
Успях да дойда в галерията рано сутринта – нямаше още посетители. Това, което видях, така ме
зарадва и същевременно ме просълзи... И си открих десетки гледни точки и... усещане за бучка в
гърлото; и ми беше весело, радостно и малко тъжно, и... хубаво!
Другата седмица в градската галерия предстои една дискусия. Организират я Стефан и Зелма от „Въпреки“. Прочетете в сайта интервюто им с Павел Койчев. Страхотно е, много истинско...!
А темата на дискусията, която споменах, е „Скулптурата и градът“ – толкова важна тема,
свързана с толкова много безобразия!!! *
Сутринта, докато гледах изложбата, потопен в магията на спомените и завъртян във вихъра на летящите фигури, осъзнах, че на този безобразен градски фон (наричат го още публично
пространство) ми липсва именно този тип скулптура, каквато Павел Койчев прави толкова години
вече... И ни показва, слава богу, в изложбените зали! Но за съжаление след седмица-две, месец,
изложбите свършват. И всичко потъва обратно...
Моля да ми позволите едно „лирично“ отклонение:
Уважаеми патриоти-политици или политици-патриоти (може в кавички, може и без). Не мога
да твърдя от името на всички, но за себе си знам едно – никога не ми е липсвал и няма да ми
липсва паметник на цар Самуил, на хан Аспарух или на хан Тервел, където и да е в България. Не
са паметниците това, което ще ги направи по-малко или по-велики в очите ми. Не са те, заради
което ще се гордея повече или по-малко, че съм българин.
Не можеш да забравиш нещо, което не помниш... Помнят се истинските неща... А за да се
създаде нещо автентично е нужна свобода.
Свободата е това, на което най-много държи Павел Койчев. А онова, от което имам(е) нужда
в публичното пространство, онова, което ми липсва, е именно такъв тип свободна от идеологии,
исторически и тематично необременена, истински свободна, авторска скулптура... Не паметници...
А изкуство като това, което прави Павел Койчев, със сигурност е едно от нещата, които ми помагат да не се срамувам да съм българин.
Това беше „лиричното“ ми отклонение.
Уважаеми дами и господа, препоръчвам ви да видите „О, щастливи дни..“ – тази докосваща
изложба! И вие, които присъствате, елате пак, погледнете нещата от поне още няколко гледни
точки... Може и да поснимате, ако ви разрешат, после да погледате снимките, да се сетите за вашите снимки спомени в кутиите горе на гардеробите, да ги извадите и да ги погледате. А ако ви
остане време, доведете тук и децата си. Един ден те сигурно ще си спомнят видяното. Ако не за
друго, то поне заради снимките, които ще ви останат...
Всичко в изкуството е лично, независимо дали визираме етапите на неговото създаване
или фазата на неговото съществуване и възприемането му. Нещото, което може да направи една
творба „по-лична“ от всичко останало, е искреността.
Иска ми се да завърша това слово с нещо много лично. През ваканциите на село при баба
и дядо на обяд задължително трябваше да се спи. На широкото легло спяхме аз и баба ми, а на
кушетката – дядо. Имах един повтарящ се сън, който често много ясно си спомням – от сънищата,
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които са като истина: Ставам от леглото и заставам в средата на стаята, под лампата. Повдигам се
на пръсти и се отлепям от земята. Завъртам се около оста си и се издигам нагоре. Въртейки се,
отгоре виждам баба как спи по гръб на широкото легло, а дядо на кушетката. Въртенето трае
няколко минути, при което ми се завива свят и се събуждам.
Това, което скулпторът е подредил тук, е подобно на моя детски сън...
Любен Генов, слово при откриване на изложбата
*За дискусията „Скулптурата и градът“ четете на стр. 49–51
НИЕ НИКОГА НЕ МИСЛИМ ЗА БЪДЕЩЕТО, ТО ИДВА ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО
Изложбата „Ние никога не мислим за бъдещето, то идва достатъчно бързо“ в пловдивската
галерия „Резонанс“ (2 – 16 декември 2016 г.) е първата самостоятелна изява на художниците от
групата Answer 51. Осем млади живописци, чийто творчески път се свързва с ателие 51 на проф.
Андрей Даниел в Националната художествена академия. Названието на изложбата е вдъхновено
от изказване на Алберт Айнщайн: „Никога не мисля за бъдещето. То идва достатъчно бързо.“
Ако приемем, че изкуството материализира всички образи и форми, които съществуват в
човешкото съзнание, то се явява сетивен еквивалент на емоции, въображение, разум и знание,
на процесите, протичащи в пространствено-времевия континуум на реалност и алюзии.

Яна Стойчева – Оризови полета

Различни като творчески почерк и изразни средства, Дина Стоева, Константин Костов, Марта
Райхел, Мая Стойкова, Мирослав Миронов, Тина Хамзе, Трепка Петкова, Яна Стойчева превръщат
изкуството си в отражение или бягство от видимия свят, в пътуване към себе си, самопознание,
самонаблюдение и критическа оценка. Използвайки бъдещето като метафора, представата за
предстоящото препраща към лабиринт с много неизвестни, а визуалните рефлексии и симулации
провокират диалог, в който въпросите за бъдещето са повече от отговорите. Авторите се озовават насаме със себе си и се изправят пред самите себе си. В тази тъждественост, едновременно
съдбовна и натрапчива, те спират за миг и престават да бързат към него. Защото то идва достатъчно бързо!
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„Между настоящето и бъдещето се
простира фина преграда от неизвестност,
от която се поражда очакването и надеждата“, споделя Яна Стойчева за двете си
платна „Оризови полета“. В нейния диптих
оризовите полета са пътища с различни и
безкрайни посоки в интимния свят на човека, пред когото стои изборът накъде да
поеме.
В „Разширена среда“ 1 и 2 Константин Костов си задава въпроса чие е това
бъдеще и изследва проблемите на човешките взаимоотношения и енергиите, които
се сблъскват в полето на привидностите,
на реалното и имагинерното. Жилищните
комплекси, едновременно обиталище и
вместилище на човешкия дух, с тъмните,
завихрящи се снопове и фуниеобразни
вълни напомнят за някаква обреченост.
Човешката същност е обект на изследване в работите на Трепка Иванова.
Лишаването на фигурите от физиономични характеристики в живописните платна
„Радиовълни 1 и 2“ насочва към основнаТрепка Иванова – Радиовълни 2
та теза за обезличаването, която потиска
креативността на поколенията все повече.
„Всичко, което създаваме с цел да улесним живота си, всъщност отнема по нещо важно от всеки
един от нас.“ В застиналостта на интериора в „Радиовълни 2“ процесите се ускоряват до такава
степен, че загубата на личността е необратим процес и въпросите какво трябваше да направя,
какво трябваше да кажа се явяват реакция на лутането на личността при загубата на идентичност.
Мирослав Миронов разглежда един актуален аспект на нашето съвремие – технологизацията и дехуманизирането на света и обществото. Избирайки несловесния, живописен инструментариум, той ни представя своята гледна точка, експериментирайки с растера и пикселите, като търси
различни ефекти, за да си отговори на въпроса „кой съм аз“.
Своя поглед за отговорностите и последствията в живота на човека споделя Марта Райхел,
опирайки се на миналия опит на преживяванията, чиито „сенки остават следа, макар и с неясна
материя“.
Наблюдение за бъдещето ни представя Дина Стоева чрез „Играчка“ и „Спирка“ – две композиции, които правят опит за проследяване на развитието и поглед в бъдещето чрез връщане към
миналото. Ако всяка форма на анализ или опит за разкриването на авторовата идея е един вид
профанация за художничката, то бихме оставили картините ѝ да говорят за темата: „Играчка“ и
„Спирка“ са моят коментар“, казва Дина Стоева.
Неразкритите тайни на човешкото съзнание и емоции вълнуват Мая Стойкова, която решава
да озадачи зрителя с картините си „Без-с-мислен-живот“ и „Без-стъпало без-крачка или застой“.
Мая задава въпроси за метаморфозата на бъдеще-настояще-минало, но не търси отговори, защото смята, че съзнателни или не, процесите на действие следват особена линия.
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За работите си Тина Хамзе споделя: „Самата аз откривам картините някъде в себе си. Впоследствие те ме карат да се изправя пред платната и да реша развоя на тяхното бъдеще. Не
го подсигурявам, а просто го правя възможно.“ Изложбата на младите автори от Answer 51 ми
напомня една строфа от поема на Хораций: Carpe diem quam minimum credula postero (Наслади
се на мига, не вярвай ти напразно в утрешния ден). Защото всичко в този живот, и настоящето,
и бъдещето, зависи от нас.
Наташа Ноева
ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
„Генезис“ – така е озаглавил последната си изложба в столичната галерия „Гешов“ Николай Тодоров. Подобно мото респектира. Става дума, ни повече, ни по-малко, за фундаментални категории.
Да се вгледаме в някои заглавия: „Знаци от вечността“, „Морски легенди“ и т.н.
Ако не знаехме нищо за автора, бихме могли да решим, че пред нас е налице поредният опит
да се опише неописуемото, да се изобрази неизобразимото. С други думи – поредната амбициозна
задача, която даден автор – който и да е той – си поставя за разрешаване с оглед основно да
впечатли публиката с дълбочината на своите персонални прозрения.
В случая, мога да гарантирам, това далеч не е така. И то не само защото Николай Тодоров е
съсредоточен в себе си, тих и безшумен автор, който принципиално не търси външния ефект и
престижното място в гилдийната йерархия.
Художникът притежава три отличителни
особености, които при него се съчетават
по особен начин – той е искрен, талантлив и скромен. А това са качества, които,
както знаем, особено в съвкупност, не се
срещат твърде често.
Показаните картини представляват
специфична комбинация между няколко
основни начала: строго обмислена, уравновесена композиция; изчистени геометрични и опростени фигуративни знаци;
аскетични живописни тоналности, оживени от богата релефна фактура, при които цветът е редуциран и като правило
„дехроматизиран“. Художникът се стреми да намери съответната пластическа
формула на мирогледни, екзистенциални
проблеми, които отвеждат вниманието на
зрителя далеч отвъд индивидуалното и
субективното начало, тъй като имат значение за културната и родовата идентичност, за историческата памет.
По същество става дума за твърде
своеобразни
образни притчи в материал,
Николай Тодоров – Знаци от вечността XXI
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които имат отношение към най-същностните аспекти на битието, на живота ни като човешки
същества тук, на Земята. Съчетанието на цветовата маса и на графизираните акценти придава
на платната известна двойственост: те са едновременно и живописни творби, създадени от автор,
изцяло потопен в съвременното изкуство, и заедно с това напомнят асоциативно за някакви
странни петроглифи, руни или кой знае какви графеми, които се разполагат в полето на дописмената култура, като по този начин не само допълват, но и обогатяват пластическата проблематика
на самата картина.
Чавдар Попов
СУРОВАТА РАФИНИРАНОСТ НА КОСЬО МИНЧЕВ
Скулптурната изложба на Косьо Минчев в галерия „Райко Алексиев“ е наречена Coarse, което на английски ще рече груб, недодялан, необработен, суров, грапав, неизгладен, нерафиниран,
неучтив, вулгарен, дори неприличен. Вероятно авторът не е превел заглавието единствено по
причина, че не е успял да намери точен еквивалент на това, което иска да сподели с публиката.
Но очевидно е, че тази изложба не е нито недодялана, а още по-малко е вулгарна. Трябва наистина да бъдем радикални буквалисти, за да се хванем на тази привидна авторова „неучтивост“.

Косьо Минчев – COARSE
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Със сигурност обаче тук става въпрос за рафиниран начин на мислене, който не е случаен, и
тази скулптура може и да изглежда груба, но над нейната повърхност неизбежно се появява
въпросът защо това е така.
Този въпрос е свързан с личностното развитие на автора, чието име за много хора вече
може да е чиста загадка. Основната причина, е че от двайсет години той живее в Ню Йорк и вероятно пак от толкова не е правил изложба в София. За онези, които не знаят, през 90-те години
Косьо Минчев беше един от най-видимите и дори скандални автори, свързани с дейността на
групата XXL. Както всички от XXL (независимо дали живеят тук или в Америка) и Косьо Минчев
днес е ориентиран към предметността в изкуството и този избор не е случаен, доколкото е свързан с осъзнаването, че доминацията на безкрайните деривати на „изкуството без тяло“ е една
от най-несъстоятелните глобални манипулации от последните трийсет години. Но това в никой
случай не е завръщане към някаква „традиция“ или локален „пластицизъм“, защото тъкмо Косьо
Минчев бе един от тези, които посочиха окончателната им несъстоятелност. По-скоро Минчев е
типичен представител на друг модел артистично поведение, за което е характерна склонността
да употребява всички видове традиции, включително концептуалната, но с цел да създаде произведение, присъстващо не като сянка на една или друга идеология, а с цялата грапавост, грубост, недодяланост и конкретност на своето материално присъствие. Това е възможност за ново
осмисляне на живот в изкуството, дори във фазата на възможно, напълно реално притежание
на предмет на изкуството.
И сега Косьо Минчев показва скулптури като „След Микеланджело с три рога“, „Воин“ или
„Портрет, но без лице“. Това е идеята за изличаване и променяне на историческата логика и биографичната фактологичност, но насред това безформие сякаш се зараждат нови смисли. Формите
(и смътните значения) в тези скулптури са изведени на границата на разпада, но някак си успяват да се държат взаимно в специфична цялост. Вероятно емоционалният акт на изработването
им води до странни деформации (до портрет с липса на лице), до гротескни удължавания на
части от фигурите. Работата с материала (смес от различни смоли) е груба и вероятно неуважителна към всякакви правила, но тъкмо поради това звучи автентично. Впрочем Косьо Минчев ми
спомена, че иска тази материя да изглежда като вулканично образувание, като застинала лава.
Може би така трябва да разбираме неговата скулптура – като един възможен личностен психологически експресионизъм, опредметен от застиналото движение на груба, вулгарна, дива и в
същото време одухотворена материя.
Свилен Стефанов

ОТРАЖЕНИЯ – ИЗЛОЖБА НА МАРИАНА МАРИНОВА
В дневниците си виконт дьо Бурбулон – секретар на цар Фердинанд, описва първите си
впечатления от Истанбул. Беше изумително за мен, че ето това негово описание напълно съвпадаше с моите впечатления, но близо век по-късно. Сетих се за това в изложбата „Отражения” на
Мариана Маринова в галерия „Сердика”. Защото художничката успява да направи същото, но не
с думи, а с живопис.
Вълнението в Цистерната в Истанбул например. Красотата на това магическо огромно пространство вероятно може да се види и отчасти усети чрез снимките, които не са проблем във
времето на интернет. Но снимките неизбежно „обективират” мястото, представят магията му като
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универсална, която човек индивидуализира, наслагвайки
върху нея спомена за собствените си преживявания там.
И все пак дистанцията остава.
А спомените успяват само да
прехвърлят крехки носталгични мостове между обективното и личното.
В картините на Мариана
Маринова дистанция в този
смисъл няма. Те са личното
преживяване на мястото –
нейно, но и мое – с всичките
неописуеми вълнения в него.
Огромно, тъмно, влажно, сводесто, кънтящо, със струящи
светлини между гигантските
колони, стъпили в мрачната
вода, в която на моменти се
явяват причудливи отблясъци. И тъкмо защото емоцията на преживяното ме води,
възхитата от това невероятно човешко творение, съвсем
практично при това, възниква
отново и непосредствено в цяМариана Маринова – Празник
лата си мощ. Мариана Маринова е постигнала това за мен с
живописта си.
Поради което ѝ се доверявам. Преживявам с нея и местата, на които не съм била, с тяхната
атмосфера в светлини и сенки, с проблясъци и отблясъци, с моментни гледки, преливащи мигове във вечност и обратното. И не са само местата, разбира се. Ситуации, отношения, случайни
„видения”, нощни веселия, следобедни съзерцания... Всички нейни живописни „отражения”, които
утвърждават изкуството като споделяне. Което всъщност го прави вдъхновено и вдъхновяващо.
Диана Попова
ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ В ГАЛЕРИЯ „БЪЛГАРИ“
Изложбата на Христо Харалампиев открива новия сезон на столичната галерия „Българи“,
която вече предоставя значително разширени и обновени условия в сравнение с предишните си
относително по-стеснени пространствени параметри. Налице са например отлични възможности
за обособяване на отделни „клетки“, които оформят специфични експозиционни акценти, нещо, от
което известният наш художник се е възползвал по блестящ начин.
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Авторът очевидно е проектирал представянето си специално за тази галерия. В резултат се получава изложба, която – както
би следвало да бъде – е нещо повече от
простото сумиране на изложените произведения и звучи като органично цяло.
Изисканият дизайн, както и, естествено, характеристиките на представените творби,
определят високото равнище на изявата.
Изложбата включва скулптура – предимно релефи, както и рисунки. Подобно
съчетание, обичайно при експонирането
на тези видове изкуства, при Христо Харалампиев отдавна е приело формата на
последователно защитавана идейно-пластическа програма, която той демонстрира
и в редица свои предишни прояви. Това са
сякаш двете страни на един и същ медал,
които не само се допълват, но и се обуславят взаимно по един великолепен начин.
Релефите са реализирани в бронз и
в стъкло с неръждаема стомана. Те не са
„прислонени“ към стената, каквато е обичайната практика, а се разгръщат в свободно стоящи композиции, често във формите на триптих и могат да бъдат огледани
от всички страни. Това е много съществен
Христо Харалампиев – Триптих
момент във възприемането им. Изключително важна роля в тази насока играят
също така стъклените постаменти, а в някои случаи и динамично композираните и същевременно
условни рамки, които се явяват своеобразен контрапункт на самите пластики. Обиграването на
съотношенията позитив/негатив приема особено фини и трепетни измерения в стъклените релефи, където на моменти разликите между триизмерна форма и рисунка практически се заличават.
Просмукването на светлината, пронизваща тъканта на стъклените релефи, както и играта ѝ по повърхнината на металните плочи, внася допълнителни интонации във въздействието. Наименованията от рода на „Структура“, „Триптих“, „Релеф“ свидетелстват, че авторът е насочил вниманието
си към по-абстрактни, синтезирани категории, които далеч надмогват пределите на сетивното и
на предметно-материалното.
Рисунките са изпълнени със сух пастел и с туш, перо и четка. Тук виждаме обичайните за
Христо Харалампиев артистични интерпретации на мотива на голото тяло. Авторът убедително демонстрира напълно непреднамерена естественост при избора на позата, на гледната точка, на акцентите. Радостта и удоволствието от творческите възможности на чистата импровизационна рисунка при него не само не противоречи, но предполага, колкото и парадоксално да звучи на пръв
поглед, запазването на конструктивната стабилност и на композиционното начало на творбата.
Чавдар Попов

28
СБХ бюлетин брой
06/2016

ИЗЛОЖБИ, КРИТИКА
ЕВГЕНИ КЛИНЧАРОВ – ПРЕОТКРИВАНЕ
Изложбата (27 октомври – 4 декември, НГ
Двореца), посветена на 90-годишния юбилей
от рождението на Евгени Клинчаров, включва
живописни платна, рисунки и кавалетна графика, мозайки, гоблен, публикации, трилогията „Пантеон. Бележити дейци на българската
култура“. Концепцията предлага глобален поглед върху творчеството на художника, интелектуалеца и изследователя на изкуството с
акцент върху непоказваната част от него.
Евгени Клинчаров завършва специалност „Стенопис“ в Художествената академия в
София през 1948 г. при Кирил Цонев и Георги Богданов. Между 1953 и 1985 г. е главен
художник на издателство „Български художник“, заместник главен редактор на списание
„Изкуство“ (1962 – 1970). От 1963 до 1989 г. е
в ръководството на Съюза на българските художници. Участва в редица изложби на изящното, приложното и монументалното изкуство.
Автор е на монографии за художниците Иван
Ненов, Любен Гайдаров, Тодор Панайотов, Кирил Казанлъклиев, Екатерина Савова-Ненова,
на книгата „Разговори с Иван Ненов“, на мноЕвгени Клинчаров – Автопортрет
жество статии по проблеми на изкуството. Отпечатаната през 2010 – 2013 г. трилогия „Пантеон. Бележити дейци на българската култура“ е последният му капитален труд.
По време на изложбата бе представена книгата „Преоткриване“ – луксозно монографично
издание за живота и творчеството на художника с текстове от Светлин Русев, Бисера Прахова,
Кирил Гогов, Албена Спасова, Румяна Пашалийска и Сузана Клинчарова.
Светлин Русев пише в изданието: „Евгени Клинчаров е един от най-странните случаи в българското изкуство, който винаги е стоял встрани от публичните прояви, художник интелектуалец и родолюбец, творец с изключително многостранна творческа и обществено значима дейност, непознат в
неговата цялост дори за най-близките колеги, с които е работил. През дългите години, в които бяхме
заедно в Съюза на българските художници – той като главен редактор в издателство „Български
художник“, след това – и като секретар в ръководството в съюза – винаги знаехме, че до нас има
колега, на когото можеш цялостно да разчиташ и като отговорност, и като професионален перфекционизъм, и не на последно място – като личност с изграден морал и позиция.“
Румяна Пашалийска споделя: „Художник и изкуствовед с висока професионална мярка, със
значителен принос в изкуството на книгата, автор на многобройни монографични трудове, Евгени Клинчаров беше удивително цялостен в своя художествен мироглед и в нравствената си
философия. В продължение на общата ни работа открих не само един смайващо работоспособен
и всеотдаен изследовател, а и един невероятно учтив и добронамерен човек, който обаче проявяваше твърд характер и ставаше ужасно неотстъпчив, когато отстояваше собствените си идеи
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и виждания... Защото „Пантеонът“, неговото последно и най-значимо творение, заемаше особено
място в творческия му път. В условията на една разколебана ценностна система това беше неговата лична битка със завладяващата ни бездуховност, личният му принос за съхраняването на
нашата историческа и културна памет, своеобразната му житейска равносметка...“
Текст от пресинформацията на Националната галерия
СРЕЩА НА ВЕКОВЕТЕ, ИЛИ НАНИЗ ПРЕЖИВЕНИ МИГОВЕ

Андрей Даниел – Време за цигара
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Животът е броеница. С разнолик и пъстър наниз. „Картини от ХХ и ХХІ век“ е изложба със
статут на визуална хроника, която Андрей
Даниел очертава пред зрителите в галерия
„Нирвана“. Платната са мигновени снимки от
живота на художника и от фрагменти колективно съзнание, отпечатало се в исторически
и социокултурен план върху личността му.
Всичко в тази изложба с присъствие и характер е преживяно.
Андрей Даниел залага на разнообразни измерения на живота – сцена на почивка, погребение, пуст ресторант, очакващи столове,
самота, пристанищен град, късче ежедневен
интериор и натюрморти състояния.
Художникът улавя сюжетите си от реалността. Взира се в живота с необичаен
интерес към повествователност, в която съжителстват многолики смисли и символични
обобщения. Запечатва следите на своето време. Чрез визуални маркери, скрили личната му
творческа еволюция, Андрей Даниел съпоставя мимолетното и непреходното. Всяко платно има излъчване, наситено с живот и ярка
експресивност, което се долавя поетапно във
„Време за цигара“, 1979 г., „Аутсайдер“, 1982 г.,
„Реквием“, 2010 г., „Сезан в градината“, 2016 г.
Цветна и запомняща се репортажност, отразена в щастливо намерени в ежедневието
сюжети откриваме в „Зелената покривка“ и
„Червената покривка“, 2016 г.
Смяната на векове, нагласи, ситуации
вълнува художника при замисъла на експозицията. Той сякаш спира времето, като ни
показва, че животът е многолик, пъстър и
натрапчиво възможен. Творецът се пита за
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същността на прехода между двата века и предлага на нас, зрителите, своя живописен отговор,
пълен с енергия, жизненост и пълнота на преживяването. Погледът на Андрей Даниел съвместява
субективното и обективното, скъсява дистанцията, за да увековечи пулса на преживяната емоция.
Даниела Чулова-Маркова
VIII МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ – СОФИЯ
РАВНОСМЕТКА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Триеналето в София и днес
остава единственото международно изложение, което представя многообразието на сценичния
плакат в локален и световен
план. Вече 21 години то полага
усилия да развива и популяризира плаката, да издига ролята му
на най-демократично и провокативно визуално изкуство. Заедно
с това формира уникална за страната ни сбирка и се нарежда сред
утвърдените световни форуми.
Седем престижни пространства за култура в София (три
изложбени зали в галерията на
СБХ, „Шипка“ 6, Народният театър
„Иван Вазов“, НДК, Националната
гимназия за приложни изкуства
„Св. Лука“, НХА, Националната
галерия – Квадрат 500, театър
„Българска армия“) станаха домакини на събитията, включени
в програмата на осмото триенале. По същото време в Испания,
в рамките на Foro de la Cultura
de Burgos, беше представен и
най-популярният международен
проект на триеналето „Буквите
на България – азбука на Европа“.
Специалната тема на осмоРадован Йенко – Малък театрален фестивал – Дубровник
то издание „Загадки, мистерии,
фантазии“ стана повод за голям международен интерес и разшири фокуса на събитието към
литературата и екранните изкуства. Колекцията на триеналето включи близо 500 произведения
на автори от 30 страни, сред които и рекорден брой български участници (над 50). Гости на триеналето и членове на международното жури бяха трима от най-влиятелните и актуални майстори
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на плаката: Ищван Орос (Унгария),
Кари Пиппо (Финландия) и Мая
Волна (Полша), които изнесоха
лекции и бяха представени в колективната изложба на международното жури.
Българският принос стана
видим благодарение на премиерата в Народния театър на проекта „Hommage á Despo“ – почит
към големия художник Стефан
Десподов; в изложбата на Теодор
Ушев и Кирил Златков „Повече
от плакат“; при ретроспективата
„Плакати за български пиеси“, показана в НДК, и с отбелязването
на 80-ата годишнина на Асен Старейшински.
В специално събитие се превърна първата среща на българската публика с енигматичното
изкуство на майстора на анаморфозите Ищван Орос, представен с
впечатляваща графична изложба в Националната галерия –
Квадрат 500. Всички албумни издания, създадени през последните 21 години, включително и последният каталог на триеналето,
за пръв път бяха представени
в своята цялост в литературния
Мишел Буве – Мяра за мяра
клуб „Перото“.
Наградите не само откроиха
постиженията на „обичайните заподозрени” от полската и френската плакатна школа, но и отбелязаха силното иранско участие и запомнящите се произведения на словенския автор Радован
Йенко, работещ за последните няколко сезона на театралния фестивал в Дубровник, Хърватия:
Голямата награда „София“ – пластика „Златен плакат“ с автор Богомил Николов:
Радован Йенко (Словения) за плаката „Малък театрален фестивал – Дубровник“
Две равностойни награди – бронзови плакети с автор Богомил Николов:
Мирослав Адамчик (Полша) – за цялостно представяне
Мишел Буве (Франция) – за цялостно представяне
Награда за млад автор (до 35 години) – бронзов плакет с автор Георги Чапкънов
в памет на Асен Старейшински:
Махди Фатехи (Иран) – за цялостно представяне
Награда за български автор:
Капка Кънева – за плакатите „Хамлет“ и „Саломе“.
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Капка Кънева – Хамлет

Триеналето преминава в новата 2017 г. с изложбата, събрала знакови плакати на Асен
Старейшински и произведения на носителите на едноименната награда: 2016 г. – Махди Фатехи,
Иран; 2013 г. – Мая Стайкова, България; Агнешка и Камил Балаш, Полша; 2010 г. – Страхил Димитров, България; 2007 г. – Маргарита Дончева, България; 2004 г. – Ричард Кайзер, Полша; 2001 г.
– Калина Сертева; Ивелина Анчева, България; 1998 г. – Фонс Хикман, Германия; 1995 г. – Филип
Апелоа, Франция (изложбата продължава в театър „Българска армия“ до 17 януари 2017 г.); и
с международната акция „Молиер без граници“, която в сътрудничество с Държавния културен
институт към МВнР отбелязва 395-ата годишнина на великия комедиограф и тепърва ще пътува
по света.
Организаторите благодарят на авторите, без които триеналето нямаше да съществува, и
са признателни за подкрепата на: СБХ, Столична община, Министерство на културата, Полския
институт, Унгарски културен институт, Посолството на Финландия, ДКИ – МВнР, Национален дарителски фонд „13 века България“, Националната галерия, НДК, Народен театър „Ив. Вазов“, театър
„Българска армия“, НХА, община Димитровград, J-point, Катаржина Естейт, Метрополис, Студио
„Плакат“.
Албена Спасова
Триеналето е частна културна организация, създадена през 1994 г.
от Божидар Икономов (1943 – 2016), проф. Божидар Йонов и Албена Спасова
www.triennial.orbitel.bg
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ДВЕ УЖ ТРАДИЦИОННИ ИЗЛОЖБИ
На „Шипка“ 6 отдавна не беше се случвало едновременно да се открият две от най-разпознаваемите в миналото общи художествени изложби: „Натюрморт и интериор“ и „Рисунка и
малка пластика“. Тази мега-арт-манифестация, организирана от трите секции, исторически съставляващи гръбнака на СБХ – живопис, скулптура и графика, дава доста поводи за размишление.
Съвместният коментар на експозиции, съставени от така различни като тематика, техники, материал, въздействие или послания произведения, естествено навежда на рефлекса тяхното битие
в рамките на споменатите традиционни ОХИ-та да бъде погледнато както в
днешния си контекст, така и от известна
историческа дистанция. Още повече заради обстоятелството, че традициите в
ритмичността на организиране на тези и
на други „тематични“ изложби на СБХ за
дълъг период беше нарушавана, дори
изоставяна.
Макар и за участниците в съответните събития (както и за засегнатите от
тях) те да са се случвали като че ли вчера, все пак оттогава вече измина четвърт век. Става дума за революционния
патос за радикални промени от ранните
1990-те, който беше нарочил за разпускане Съюза на българските художници
като една от тоталитарните структури
на комунизма, осъществявали контрола
върху пластическите изкуства, забравяйки позицията на СБХ и в защита на
относителна свобода на творчеството
въпреки тогавашната политическата
ситуация. Онова, с което бе направен
опит той да бъде заменен, беше конфедерация от независими и разнопосочни като естетически платформи, цели и
възможности дружества, принцип бързо
Иван Кашлаков – Прозорец на душата
показал своята импотентност. СБХ като
творческа асоциация в полза на представляваната от нея творческа гилдия намери сили за оцеляване. Оцеля „Шипка“ 6, оцеляха
изложбените зали, оцеля структурата на организацията, изборността на нейното управление инициативността на членуващите в нея художници и най-вече се запазиха възможностите на Съюза
да бъде организатор на големи общи изложби, позволяващи на стотици творци да остават част
от националната художествена сцена, и да бъде катализатор на процесите, определящи физиономията на тази сцена. Днес СБХ се самоидентифицира не само с факта на самото си съществуване,
но с поддържането на своите експозиционни традиции като споменатите, новооткрили се общи
художествени изложби.
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Атанас Ташев – Турбина

„Рисунка и малка пластика“ винаги е била една от най-успешните практики на събиране на
две така различни като материя и технология форми на творческо изразяване, живеещи дори в
своите различни пространства – двуизмерното и триизмерното. Тяхното естествено съчетаване
вероятно се дължи и на запазената представа, че скулпторите по презумпция са добри рисувачи,
което и най-често отговаря на действителността. Но независимо от конкретното авторство рисунката и малката пластика притежават общия знаменател на интимността и на освободеността
на творческата игра, непристегната в ограниченията
на тема на конкретна скулптура, на поръчка за паметник или от рамката на живописната композиция.
Много често и двете изкуства намират образите си,
водени от подсъзнателните слоеве на творческия
процес (при рисунката и свободната малка пластика) или на желанието за създаване на материален
обект с въздействието на ювелирно произведение
(при миниатюрната скулптура). Неслучайно и двете
изкуства остават по-скоро предмети за индивидуална консумация, най-често без обичайната натовареност с елементи, като въздействие в обем и
пространство или тематичност и сюжет. При малката
пластика това става особено очевидно с обстоятелството, че от нейното механично увеличение в мащаб рядко се получава добра скулптура или пък, не
дай боже, паметник.
С изложбата „Натюрморт и интериор“, по-скоро
с различната формула на настоящото ѝ издание, секция „Живопис“ смело се конфронтира с инерцията, с
тези консервативни като схема и представа жанрове. Спазеното от участниците условие за минимален
страничен размер от 120 см, възприемано за приумица от недоволните, всъщност се оказва не ограничение, а освобождаващо творческа енергия предизвикателство. Налагащото се от само себе си от мащаба на голямото платно или повърхност внимание и
Георги Радулов – Утро
уважение към основните компоненти на „картината“
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– материал, фактура, позиция в пространството и въздействие върху сетивата, представлява път
към реабилитация на стойностите, направили в течение на историята на изкуството от живописта
постоянен еталон за понятието „художник“. Като първи подобен опит за разчупване на рамките
на самозатварящата боязън от необичайно третиране на обичайни схеми изложбата представя,
наред с другото, и достатъчно много и ясно заявени оригинални примери, превръщащи „темата“
в отправна точка на силни и впечатляващи търсения и намирания из безкрайните пространства
и възможности на живописта.
Нормално е при коментар на обща изложба, съставена от творбите на мнозина художници,
участниците в нея да очакват да чуят или прочетат конкретни имена, обект на хвалба или критика.
В случая коментиращият изкуствовед най-напред би поздравил организаторите и осъществителите
на двете изложби и, разбира се, всички артисти, авторите на творбите в тях, защото тъкмо смелостта, както при златотърсачи в уж изразходвани находища, да се търсят и откриват оригиналните
измерения на традициите дава истинските стойности и измерения на онова назоваване, без да имаме дистанцията да разберем напълно – съвременното изкуство или изкуството на съвременността.
Филип Зидаров
ИЗЛОЖБА НА ТАШКО ПОПОВ, ПОСВЕТЕНА НА 100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР ПОПЛИЛОВ
Ташко Попов е от тези ямболски художници, които вече десетилетия наред чертаят физиономията на изкуството в града. От 1983 до 1993 г. (в съавторство с Михаил Попов), е носител
на национални и международни награди в областта на плаката и графичния знак. Участвал е в
национални и международни изложби и биеналета на плаката. Носител е на Първата награда
„Жорж Папазов”. От 1990 г. в преподавател в Националната художествена гимназия „Димитър
Добрович” в Сливен, специалност „Рекламна графика”. Има над 20 самостоятелни изложби.
През 1983 г. Ташко Попов завършва „Плакат“ в Художествената академия при проф. Александър Поплилов, на чиято 100-годишнина е посветено днешното събитие. Датата не е случайна!
Именно на тази дата, преди 100 години, в град Кула, Видинско, се е родил проф. Поплилов. През
2016 г. се навършва и още една 100-годишнина – от рождението на проф. Васил Йончев, при когото Ташко Попов специализира „Шрифт“. Осъществяването на настоящата изложба бе замислено
и заявено от автора още преди три години, когато пак в същата зала беше последната му самостоятелна изложба. Тогава той заяви, че подготвя проект, посветен на неговите преподаватели от
академията. В този смисъл това, което е пред нас тази вечер, е една (дълго) очаквана наслада.
Изложбата е рамкирана между два цикъла – „Реката“ и „Градът“. В тематично отношение
има противопоставяне на природното и урбанистичното, без да има двубой между тях или превес на едното над другото. Като цяло в експозицията могат да се открият противопоставяния на
различни нива – на живописното с графичното, на образното със знаковото, на детайла с обобщението, на пастьозните наслагвания на някои места с равно (почти плакатно) положения тон.
Ташко Попов е художник, който влага дълбок смисъл в творбите си, наравно с търсенето
на естетическата наслада от нарисуваното. В неговите картини се откриват закодирани знаци и
послания. При изграждането си като творец той създава собствена „митология“, в която място
намират образи като окото, стълбата, молива, стола, определени цифри и букви, които стават и
негова отличителна черта. Творбите му налагат игра на въображението за търсене на смисли и
образи, провокират зрителското възприятие и асоциативност.
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Ташко Попов – Полиптих

Част от елементите в платната са препратки към „стари“ образи на автора, които отново намират място и интерпретация в настоящата изложба. Такива са например „Трите геометризации“,
които откриваме в цикъла „Реката“. Те са авторовият прочит на темата за Трите грации, пречупен
през тънкия му хумор. Друг често срещан и развиван елемент е кучето, което не е визуално
едно и също навсякъде, но смислово препраща към едно конкретно куче – Бари, стар приятел и
любимец на художника.
Картината „Ташо“ освен своето монументално стенописно звучене се отличава и със своеобразно „автобиографично“ кодиране. Елементите, които я изграждат, носят белези от битието му
на художник, преподавател, човек.
Изложбата се характеризира с визуална многоплановост. На пръв поглед хаотичното поставяне на детайли всъщност е преценена и прецизно осмислена композиция. Всеки елемент има
своето място и значение за цялостния замисъл на конкретната творба и на мястото ѝ в експозицията.
Художник философ и естет с висока знаково-графична и пластична култура, Ташко Попов
притежава тънък хумор, който прониква в творбите му и по особен начин се изразява чрез подбраните визуални средства и образи, претворени в тях.
Стойка Цингова
„ПРОЦЕС – ПРОСТРАНСТВО“ – 25 ГОДИНИ
През 2016 г. фестивал „Процес – Пространство” бе организиран за 25-и път. По този повод
бяха показани различни изложби във Велико Търново, Балчик, Русе и София. В галерията на
„Шипка“ 6 бе съставена изложба от акция „Безопасна игла” и подбрани видеа и видеодоку-
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ментация. „Безопасна игла” е една от акциите
като „Тухлата”, „Голямата рисунка”, „Паяжината”,
„Масата”, „Четката”, „Джобът” и др., които, текстово концептирани от организаторите, включиха различни автори от България и чужбина,
обединени около определен теоретичен текст.
Що се отнася до „Безопасната игла”, текстът
интерпретира историческото развитие на предмета, връзката му с митологията и функцията,
етимологията на думата и различните пластически превъплъщения от праисторията до днес.
Първата фаза на акцията бе през 1995 г.,
а 20 години по-късно, през 2016, бе проведена
и втората фаза. Втория път само някои от авторите се повтаряха, а другите бяха по-млади
и неучаствали във фестивала художници, артисти и т.н. Това е разбираемо, тъй като за периода от 20 години много автори бяха изчезнали
в професионалния си и зелен път. Съпоставката
между двете акции в една изложба е интересна,
особено при такива имена като Дан Тенев, Мойра Жофрион (САЩ), Шийла Пит (САЩ) и др., които
са участници в първата, и във втората фаза.
Тори Арпад – Безопасна игла
В най-общ смисъл може да се констатира,
че днес авторите се отнасят повече концептуално към проблема, а по-рано има акценти върху пластиката и рисунката. Подобно обобщение
е, разбира се, условно, защото през 1995 г. такива световноизвестни имена като Хуан Броса
(Испания), Йохан Герц (Германия) и Ото Дреслер (Германия) твърдо отстояваха своята позиция на
концептуалисти, а други като Джорджо Грифа (Италия), Хуан Хернандес-Пихуан (Испания) и Йорг
Ленцлингер (Швейцария) заемаха характерната за тях полисмислова позиция. Разделение и диференциация може да бъде установена и при българските автори като Божидар Бояджиев, Дан
Тенев, Николай Янакиев, Василка Монева, Васил Симитчиев, Емине Съдкъ и др.
Разгледана последователно, изложбата от акция „Безопасна игла” представлява една своеобразна книга, в чиито страници се оглеждат много тенденции от изкуството от последните
десетилетия и от времето с неговите тежнения към един или друг тип решения.
Фестивал „Процес – Пространство” определено има акцент към нови и актуални решения,
но същевременно обръща внимание и на традиционните техники и средства. В този смисъл неговите цели могат да бъдат наречени тотални и поради тази причина съществуването му през
десетилетията априори има основания. Може би трябва да се подчертае, че е събрана колекция
от 2000 работи, че в различните негови формати са работили и гостували няколкостотин автори
от цял свят и че конфронтацията в рамките на фестивала изисква своя теоретична, а и историческа интерпретация.
Трудно е дори само да се изброят изложбите, проявите и проблемите, които са поставяни на
този форум, като акцията „Безопасна игла” изразява само една част от тях.
Димитър Грозданов
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ИЗЛОЖБА „МИНИТЕКСТИЛ“
Минитекстилът като една от формите на изкуството на текстила се появи преди петдесетина години
точно когато стенният килим прекрачи стената и смело излезе в пространството.
Изложби, биеналета, триеналета и квадриеналета изникнаха едно след друго – Лондон, Братислава (Словакия), Комо (Италия), Анжер (Франция), Лодз
(Полша), Сомбатхей (Унгария) и още Холандия, САЩ,
Австралия и др. И така този вече самостоятелен клон
на текстилното изкуство бързо се разви в своя посока и доби характер. Досега тъкани, шити, бродирани и
т.н. картини бързо започнаха да интегрират всевъзможни материали. Появиха се пластични форми – миниатюрни скулптури, изпълнени в текстилни техники,
но от метални нишки, сламки, тръбички, пластмасови
части и дори отпадъци, находчиви комбинации на
благородни материали с всякакви “неблагородни”.
Напълно в духа на времето – това са интелигентни
идеи, актуални по тема, често с чувство за хумор.
Характерни за тези малки форми, както и за
малката форма във всички останали жанрове на визуалните изкуства, са ювелирното изпълнение и финият детайл – закон, който съвременното изкуство
спазва, макар добрият майстор понякога да го нарушава. Успехът е възможен стига авторът да има чуство за малката форма, специфичния поглед – диаметрално противоположен на монументалното чувство.
Минитекстилът е предметът на откритата на 14
декември изложба в галерия-книжарница „София
прес“, организирана от секция „Текстил“ на СБХ. Участниците са 65, изложените работи – 160.
Петима от авторите са гости от Германия, Канада, Сърбия и Словакия, всички с множество участия в
изложби и награди.
Радостно за нас е сравнението, което ни поставя
на едно ниво с тях.

Вержиния Маркарова – Страж

Михаела Пъдева

Елена Китова – ДНК на яйцето
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ИЗЛОЖБА „20 ГОДИНИ“

Катя Лазарова – Пръстен

Даниела Радоева – Колие
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Изложбата на секция „Бижута“
към СБХ, състояла се през декември в
галерия-книжарница „София прес“, бе
обърната към направеното досега, към
най-високите постижения на дизайнерите, членуващи в нея. Поводът за
тази ретроспекция е 20-годишнината от
първата секционна изложба.
На откриването бе представена
току-що взета от печатницата малка
книга, издадена от СБХ с финансовата
подкрепа на „София прес“ – „Съвременен накит в България“.
Успехът на „Първа изложба накити“ през 1996 г. води до включването
ѝ в плановете на СБХ като ежегодна.
Следват изложби с тематичен и конкурсен характер. „Тези форуми демонстрират, че колкото и секцията да е
едновременно и куратор, и жури и да
е обединена около определени ценности, членовете ѝ не са пуристи. Инсталациите, реди-мейдът, произведения, за
които се използват нови материали и
нетрадиционни прийоми, бяха не само
включени в експозициите, но и получиха награди от журито“, пише Анжело
Красини в предговора към книгата.
В изложбата „20 години“ участваха творби, получили награди от тематичните секционни изложби през годините. „Конфликти“, „Нестандартни материали“, „Бижуто – игра, играчка“, „Метал и музика“, „Лукс по време на криза“,
„Брошката като…“ са само някои от заданията, провокирали авторите да работят в една посока, да интерпретират
общоприети тълкувания и като резултат да дадат приноса си в развитието
на един традиционен занаят в изкуство
чрез похватите на дизайна. Тази дейност на секцията е в контекста на променяща се среда – в НХА се отделя специалност „Метал“, повече автори отиват
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да учат и специализират в задгранични учебни заведения, комуникациите се променят революционно, с тях –
и потокът от информация.
И в България подписаният накит
независимо от неговата материална
ценност започва да придобива стойност на предмет на изкуството и става
обект на колекциониране именно с тази
стойност.
Книгата „Съвременен накит в България“ е своеобразен преглед на творби и автори от последните десетилетия.
Идеята се ражда преди петнадесетина
години, но така и не се реализира. На
първо място трябва да се спомене, че
аналогично издание не е издавано в
България.
Амбициозното за времето си начинание на Иван Георгиев да издава
списание, което да дискутира технологични и концептуални новости в областта на накита, остава в историята с два
броя сп. „Бижутерия“.
Представени 29 съвременни автори. А в предговора към книгата е отделено внимание и на художниците, остаИвайло Дженев – Брошка
вили първите ярки следи в историята на
съвременния български накит – Виолета Дунин, Мария Столарова, Иван Янев, Пепа Димитрова.
Книгата „Съвременен накит в България“ e двуезична – на български и на английски; пълноцветна, с твърди корици. Може да бъде закупена от СБХ.
Секция „Бижута“
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ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБХ ПО ПОВОД РЕГЛАМЕНТА НА ЕДНА ИЗЛОЖБА
Здравей, Любо,
Изпращам ти своя критична реплика по повод обявения формат за изложбата „Натюрморт и интериор”. Изпратих текста за бюлетина, но оттам ми отговори Юлия Портарова
дежурно, от което разбрах, че няма да бъде публикуван. В него пиша за себе си, но въпросът е
принципен. На събранието на секция "Критика" Антон Стайков каза, че бюлетинът е отворен
за критични текстове. С право, защото основната функция на критиката си е и да бъде критична, а не само хвалебствено глазирана. От това художниците също нямат полза. Пращам
ти тази реплика, за да бъде публикувана, ако прецениш, в бюлетина. Сигурно някои ще бъдат
провокирани от нея. Моля те, предложи за изданието текста, който съм ти изпратил, защото
добавих в него някои неща.
Поздрав Йонко
ЗНАЧИМОСТТА НА ИДЕЯТА, А НЕ РАЗМЕРИТЕ НА ПЛАТНОТО
Бях подготвил своя картина за участие в общата изложба „Натюрморт и интериор“. Ала
от условията за участие в експозицията, публикувани в Бюлетина на СБХ, разбрах, че картината ми не отговаря на определения стандарт от секция „Живопис“. В забележката в края
на съобщението е посочено: „Особеното изискване големината на картините да не е под 120 х
120 см цели да провокира утвърдените представи за тези традиционни жанрове.“
Моята картинка е далече под този размер. Няма да си направя труда да измеря нейните
дължина и ширина. Прецених, че избраният от мен формат е напълно достатъчен, за да ми
помогне да реша творческия си проблем по зададентата тема. Убеден съм, че провокацията
не е в размерите на платното, а в стойността и в реализацията на идеята.
Чудя се на кого ли му е хрумнало да се изисква точно такъв минимален размер – 120 х
120 см. Защо изобщо е необходимо в случая формално конкретизиране? Такова условие не само
че не ме провокира, но го приемам като ненужна бариера, наложена от някого, който има вероятно комплекс от мащаба. А боже би организаторите се притесняват, че просто няма да
съберат достатъчно работи, за да изпълнят изложбеното пространство. Разбирам, че в духа
на съвремието е изразните средства да бъдат в колкото е възможно по-едър мащаб. Дори да
е такъв истинският мотив, подобни плитки хитринки, когато става въпрос за решаване на
творческа задача в изкуството, определянето на мащаба е въпрос на лично предпочитание, а
не спусната предварително условност отнякъде или от някого, който се нуждае от проумяването, че единствено има смисъл значимостта на идеята, а не размерите на платното или
на материала.
Авторът сам избира формата на платното, за да реализира най-добре замисъла си.
Затова, колеги, карайте по-спокойно, оставете всеки сам да си го потърси, за да изрази чрез
своя избор себе си.
„Платна с лакти“ – мнозина ги предпочитат, за да представят творческите си инвенции.
Разбира се, няма проблем, както чувстват, че могат, така да избират. В случая тази плоска
приумица за равни страни с „минимален размер 120 х 120“ звучи отблъскващо.
Струва ми се, че много по-новаторски би изглеждало в изкуството, ако си припомним и
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прилагаме крилатата мисъл, изречена от скулптора Димитър Бойков-Хесапа: „Не си казвайте
малките проблеми в големи работи.“
А за мен лично е важно, че работата ми изпада автоматично през ситото на безусловната цедка 120 х 120 см.
Йонко БОНОВ
(Текстът се публикува без редакция.)
ОТГОВОР
Уважаеми колега Бонов,
Разбирам огорчението Ви и съжалявам, че регламентът на годишната изложба на секция
„Живопис” практически Ви е лишил от възможността да участвате в нея. Темата „Натюрморт
и интериор“ и условието за размера на творбите бяха посочени още в първия анонс. Картините
в експозицията преминаха и през журиране, така че не само „ограничението” на формалната
„рамка“ възпря някои автори, но и впоследствие селекцията на журито донесе допълнително
разочарование за други. Да, истина е, че в изложбата не влязоха няколко сравнително качествени творби именно поради неспазване на изискването за допустимия минимален размер, но в това
отношение журито не си позволи да направи нито един компромис.
Уважаеми колега, напълно съм съгласен с изразените от Вас принципни доводи, свързани с
творческата свобода и авторския избор, значимостта на идеята и убедителността на реализацията ѝ. Да, разбира се, че големият размер на една творба не гарантира нейната качествена
стойност. В никакъв случай обаче не мога да приема дребнавостта и тенденциозността във
Вашия коментар, както и нюанса на комплексиране…
Към годишните изложби на секция „Живопис“ интересът винаги е бил повишен, а вниманието – особено. Тези събития, тематично и концептуално определяни от ръководството на секцията (доста широк и многолик спектър авторитетни художници от различни поколения), често
са провокирали желанието за участие на много колеги с интересните си теми и отворените
врати за изява на творци от всички сфери на изобразителното изкуство, независимо дали членуват в СБХ. Да, притеснения на организаторите около „изпълването“ на пространството винаги е имало, а тази изложба не прави изключение. Само че, противно на мнението Ви, притеснението е свързано предимно с недостига на място за аранжирането на твърде многото творби –
факт красноречив и за повишения интерес, и за толерантността на журитата. Изборът на
стандартна (на пръв поглед) за живописта тема като „Натюрморт и интериор“ определено крие
риск от прилагане на инерционен, рутинен и банализиран подход към тези донякъде уморени от
употреба жанрове… Ето защо в поканата към потенциалните участници съвсем ясно бе заявена
амбицията на организаторите да провокират устрем към по-нестандартно отношение в търсенето на различни решения за едно съвременно звучене на изложбата… Като допълнително
предизвикателство (и своеобразна „гаранция“) за особено внимание към темата и жанра бе поставеното условие, изискващо от авторите да работят в по-големи формати от 120 на 120 сантиметра. В какви пропорции и размери и в каква стилистика – от тук нататък бе свободата…
Уважаеми колега Бонов, вярвам, че като критик и художник по-добре от мен знаете, че в
живописта (и не само) форматът има значение. Без да омаловажаваме силата на малкия формат
и без да надценяваме големите размери, би трябвало да отбележим, че и в двата случая се изисква различен тип творческа енергия, концентрация и можене, необходим е различен подход към
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твърде различните проблеми на създаване на камерното и на едромащабното произведение, а да
не говорим колко е различно и тяхното въздействие. В регламента на „Натюрморт и интериор“
не открих нито дума, съдържаща и нотка на пренебрежение към малкия формат и полагащия му
се майсторлък. Има просто едно изискване, важащо точно (и само) за тази изложба. (Нима организаторът няма това право?) Дали посочените максимално допустими формати (60/60, 80/80,
120/120 или 130/130 см) за изложбите в Плевен, Монтана, Разград или Стара Загора трябва да
звучат репресивно за онези, които обичайно работят в по-големи мащаби? Мисля, че няма нищо
унизително в това да не участваме в изложби, чийто регламент не съответства на нашите
нагласи. Не бива и да се чувстваме ощетени, когато не успеем да се впишем някъде… А СБХ периодично организира и други колективни прояви – възможности, за които формални ограничения
липсват.
Уважаеми колега Бонов, неведнъж съм се радвал на живописта Ви, успешно представяна в
редица общи експозиции. Съжалявам, че заради условията си „Натюрморт и интериор” не стана
Ваше вдъхновяващо предизвикателство. За много наши колеги беше. Предстоят и други изложби.
С уважение!
Любен Генов

25 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА
На тази дата 7 дипломанти от Варненския свободен университет получиха бакалавърска
степен по специалността „Графичен дизайн“. Към тях се присъедини още един, завършил специалността „Дизайн за архитектурна среда“, специализирал и практикувал по програмата „Еразъм“
в Истанбулския университет „Нишанташъ“.

Илиян Начев – бакалавър по графичен дизайн
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Това екзотично събитие се случва за първи
път в историята на Варна. Всички представени
проекти бяха тясно свързани с практиката. Реалността изисква – тук и сега. Без утопични помисли и фантазии, новите попълнения в дизайна
са напълно лишени от чувство за хумор на тема
реализация.
Преди няколко години млад дизайнер сподели, че вече е уволняван за отказ да работи с
нелицензирани изображения. Сложи ми на опаковката зайчето Бъни, му казал клиент, а друг
си пожелал Барби. Обичайна практика по нашите земи. Той беше завършил графичен дизайн в
Кралския колеж по изкуствата в Мадрид. Има и
по-драстични примери като автомобилен стилист,
учил в школата на „Алфа Ромео“ в Равена, днес –
пазач в телевизионната кула в Добрич. ПренеКатрин Ефтимова – бакалавър
брежителното отношение на бизнеса към графичпо дизайн за архитектурна среда
ните дизайнери ги поставя в дъното на щатната
таблица, на една позиция пред хигиенистката. С много усилия е възможно да се сдобият със
статут на домашен любимец, но не повече. Диалоговата форма е непознат вид комуникация.
От и до работа ползвам такси. Пътувам със затворени очи, но знам, че те са там и искат да
ме надживеят. „Компютри“ – с шрифт Izhitsa, кебапчета – с Porsche, second hand – с недоказан
Dido, почти като Vogue и Частен съдебен изпълнител с Brush, задължително разтеглен. Този
ежедневен сблъсък на различни цивилизации ме тласкаше упорито по наклонената плоскост.
След многократни покани поех часове в университета. Като млад се кълнях, че никога няма да
се занимавам с преподаване. На моите родители денонощието панически не достигаше. Те бяха
педагози.
Университетът ме посрещна с впечатляващо количество неадекватен хардуер, липса на
специализиран софтуер и учебни програми, странно позиционирани във времето. Добрата новина беше, че учебният процес протича в рамките на Архитектурния факултет. Усвояването на
стандартите на строителната култура е традиционна база за всеки, който има намерение да се
занимава с производство на визуални продукти.
НЕАКАДЕМИЧНО
Знаеш ли как се изкарват първите 850 евро? Ще ти кажа. Трудно.
Ако си график дизайнер, е сигурно, че от Ванкувър до Владивосток
поне няма да останеш гладен. Но е като доживотна присъда.
Казвам го от 35+ опит.
По принцип трябва да се учи. За да се знае.
Като всичко останало и образованието прогресивно се скапва.
Навсякъде, даже в Словения и Естония.
Системата те изплюва средно неграмотен.
Нито подозираш за наличието на керн тройки,
нито си чувал за динамиката на средите.
Така че няма значение къде ще си дадеш парите.
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Варна предлага нещо, което другите нямат. Хоризонт.
Сядаш под кедровата сянка в двора на университета и го виждаш.
Нито е розов, нито е зелен. Допускаме, че е неутрален.
От теб зависи в коя част на видимия спектър ще се оцвети.
Задавай въпроси. На всеки и по всяко време. Плащаш за това.
Важното е в главата ти да не се загнезди коварната мисъл,
че може би няма да си изкарваш хляба с графичен дизайн.
Иначе има приличен паркинг. Посещението в библиотеката
е само препоръчително. Храната е поносима. Кафето е добро.
Каките не носят фалшиви диоптрични очила,
а мъжките екземпляри (пичове) са умерено татуирани.
Ела и опитай. Може и да ти хареса.
27.04.2013 г.
Този текст е написан по молба на проф.
Росица Никифорова и проф. Владимир Иванов
за кандидат-студентската кампания 2014 на
Варненския свободен университет „Черноризец
Храбър“.
Оскъдният ми педагогически опит не ми
дава право на генерални обобщения, но 40–годишната практика ми предлагаше стратегически
предимства. Опитвах да ги споделя с младите и
частично успях. Повтарях думите на моя професор Николай Павлович Гришин, истински правяч
и, разбира се, нехарактерен пример за съветската академична традиция. „Не сме тук, за да ви
научим, ние сме тук, за да сглобим заедно вашата етажерка, а вие цял живот ще си я запълвате,
кой докъдето може.“
Оптимизирането на усилията за постигане
на приемлив резултат не беше типично за моето
поколение. С ограничените си умения, знания и оскъдната оперативна информация ние се хвърляхме в боя като за последно. Не твърдя, че ефективността е била висока, но давахме всичко от
себе си. Този ентусиазъм отдавна е декласиран и служи само за съжалителни коментари в духа
на: тези „яко са се набутали“.
РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНА РАБОТА
„Отношенията между дизайнера и локалния бизнес в среднониския и ниския ценови клас са
винаги обтегнати. Асиметричният микс от мечти, липса на самооценка и комуникационен ресурс
предоставят огромно пространство за грешки и на двете страни. Нетаргетираното позициониране,
традиционният дефицит от качествени постоянни партньори обикновено хвърлят и двете страни
в неразумни действия по непознати дестинации.

46
СБХ бюлетин брой
06/2016

ПОЗИЦИЯ
Дипломантът е подходил хладнокръвно към темата и е използвал придобития опит, базиран
на ежедневните си наблюдения и контакти с потенциалния потребител. Минимизирал е конфликтните точки, като е предложил безопасно типографско решение и шрифт за логотипа, както и
приемлив цветен код за тази фокусна група. Спестената инвестиция от време за спорове с потенциалния клиент за доказване на необходимостта от непоискани уникални решения рязко вдига
скоростта на проектиране и производство.
Методичният подход на дипломанта към употребените външни изображения, тяхната селекция, редактиране и позициониране говори за споделени ценности с потенциалния потребител.
Умението да асемблира различните елементи от корпоративната идентичност задълбочава това
внушение и продължава логиката на продуктовата линия.
Без да споделям водещите принципи на локалните пазари и тенденциите в обслужващия ги
дизайн, отбелязвам адекватното поведение на дипломанта в оперативния сегмент на графичния
дизайн, където подготвените кадри са от животоспасяваща необходимост.“
Разбира се, предложих на уважаемата комисия да оцени достойнствата на представения
проект и да присъди на дипломанта званието дизайнер. Никой не усети иронията.
Днес бившите студенти вече работят, някои от тях вече са получили своите първи професионални разочарования, други мъчително и бавно избират или търсят. Важното е да не се огънат и да защитават тънкия животоспасяващ слой от познание. Осъзнаването, че дизайнът е плод
от колективни усилия и комуникация и е част от производствена верига, задава нов хоризонт.
Образованието е само една стартова платена платформа за развитие. Желая им успех. Всичко е
в ръцете на давещия се.
Димитър Трайчев
КРАТКА ХРОНИКА НА ЕДНО ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЛО УНИЩОЖЕНИЕ
Обикновено всяко лято с моята съпруга Лариса се връщаме от Париж в село Стоките, Севлиевско, където творим в нашето Бяло училище.
В края на това лято бях поканен от отец Стилян, игумен на Батошевския манастир, да направя стенопис на входната фасада на новата църква „Света Петка Търновска“ в Севлиево. И да
стане за 14 октомври, Петковден, за да може да се освети църквата.
Приех с радост, винаги съм мечтал да изпиша църква; имам вече стенопис от 1986 г. в манастир в Австрия и мечтаех за православно ново пространство.
Но държах първо да направя проект, той да има одобрение от Великотърновския митрополит и тогава да го изпълня на стената.
Направих дълго иконографско и теологично проучване на житието и образите по темата.
Проекта предадох за одобрение, не исках да има и най-малки разминавания с църковните изисквания.
Чаках известен период, след което от отец Стилян получих уверението, че митрополит Григорий го е одобрил, купих специални скъпи бои за екстериор, издържащи УВ-излъчване, и помолих
комшията от с. Стоките Николай Попов и сина му да монтират скелето. На тях им имам доверие –
за да е солидно, с времето съм развил страх от височина. Работих седмици на място, времето се
влошаваше, но бях готов за 14 октомври за освещаването.
Проектът, материалите и изпълнението са изцяло безвъзмездни от мен. Но интересното
е, че преди да започна, отец Стилян ми каза, че получава анонимни обаждания от еднократни
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мобилни карти срещу мен и работата ми! Нормална
колегиална завист, си казах. А той им отговарял, че
владиката Григорий е одобрил проекта и те нямат
глас по въпроса.
На Петковден стана тържествена религиозна
служба: много народ, входът – накичен, освещаване, полагане на престолен камък. От този момент се
приема, че църквата е храм и там може да се правят
служби. И затова служи и моят стенопис с надпис
и образ на светицата. В службата бях споменат от
митрополита като ,,наш богоизбран Зограф Николай“.
След това мина месец и половина, със спонсора и свещениците се разбрахме, че зимата в Париж
ще правя проекти за изписване на интериора, а те –
шпакловките на стените. Избрахме подходящия материал за това.
Взех размери, копирах чертежи и даже ключовете останаха у мен.
И два дни след кацането ми в Париж получих
тревожно обаждане от отец Стилян, че има кампания
Николай Панайотов – стенописът в Севлиево
в медиите, че стенописът не е каноничен, и подпипреди унищожаването му
ска за неговото премахване. Стресиран, се обадих на
приятели от бизнес елита в Севлиево и журналисти, които ми казаха, че никой не обръща внимание на тези писания и да съм спокоен и нищо да не предприемам.
Но влязох в интернет и видях анатемосващ текст срещу моя стенопис от търновския богослов Тодор Енчев в сайта „Православие“ с линк към подписка, приканваща за премахване на
стенописа, регистрирана безименно от „мирянин“ и пълна с много анонимни подписи, но стигнала
едва до 114 бройки. Реших, че може да е богословска страст за православна чистота, но приятели
от Търново ми казаха, че съпругата на автора Енчев изписва църкви, поръчките за които той ѝ
осигурява. Значи зад защитата на канона има бранене на територии и финансов интерес.
А истинският канон според идеологията на богослова Енчев е ,,копирането като най-висша
форма на православно творчество“! Това е много изгодно за безплодни халтураджии да покриват новите църкви в плосък бездушен декоративизъм. За калъп се взема старият византийски
образец, всяко излизане от него се осъжда като западна католическа ерес.
Интересно! В „Св. Ал. Невски“ в София и през периода на бума на църкви в България след
Освобождението до 1944 г. те са изписани от светски художници, професори от Художествената
академия, някъде даже в духа на романтичен сецесион. Това не пречи на свещениците и миряните да се молят и кръстят в тях и днес.
След спиране през комунизма, идва демокрацията и с нея нов бум на строителство и изписване на църкви. И вместо да се развие разнообразие и отвореност, започва нелепо повтаряне
на скован византизъм, който изглежда вулгарно безпомощен в съчетание с новите материали,
дизайн и въобще модерна култура. Някъде направо лепят джикле фотоси... разлика няма, халтура да става!
Но докато аз разсъждавам концептуално за това тук, в Париж, и гледайки авангардната сграда на новата православна руска църква, проектирана от французина Вилмот, там, в България, е
взето бързото решение зад гърба ми, без предупреждение, да се унищожи стенописът в Севлиево.
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Виждаше ми се невероятно, докато една сутрин попадам на снимка във Фейсбук как долу
на църквата има скеле с тъмни фигури наоколо и половината стенопис вече е замазан.
Това става рано сутрин, събота, 10.12.2016, севлиевци спят или са по селата. Звъня на отец
Стилян и владиката, телефоните – изключени.
Обхваща ме студено прояснение. Какво е това мое вдъхновение, какви романтични мечти за
Ренесанс, пориви за искра на човешка артистична индивидуалност?
От другата страна те гледа студеният поглед на фанатика, вкопчил се във фундаменталистката си безапелативност и непогрешимост, но стиска и гледа отзад да прибере сребърниците.
Николай Панайотов
11.12.2016, Париж
ДИСКУСИЯ „СКУЛПТУРАТА И ГРАДЪТ“
Създаване на национален експертен съвет в областта на монументалните изкуства, който
да оценява постъпилите проекти за скулптурни намеси в градската среда и да дава съответните
разрешения. Около това се обединиха участниците в дискусията „Скулптурата и градът“ (23 ноември), инициирана от „Медиа въпреки“, издател на сайта въпреки.com.
В момента има подобна комисия към Министерството на културата, но тя има само препоръчителни функции, без да има възможност да осъществява политики в тази област. Нещо, което
участниците отбелязаха като изключително необходимо. Дискусията беше финансово подкрепена
от НФ „Култура“ и беше организирана в партньорство със СГХГ, където се проведе. Много бяха
проблемите, които засегнаха участниците. С горчивина говориха за появилите се напоследък
доста елементарни скулптурни намеси и произведения. За отговорността на държава и общини,
на спонсори, а и на самите творци за плачевните резултати, които ни заобикалят в градовете. А
и за това, че експертите и специалистите трябва да се обединят и да се противопоставят. Дори и
за това, че трябва да се подпише една декларация или апел, адресирана както към институциите,
така и към обществото, с която да се потърси изход от ситуацията. Не че, както казаха присъстващите, една дискусия може да промени състоянието и нагласите. Но гласът на специалистите
и творците трябва да се чуе и енергията, която се породи в СГХГ, е хубаво да не се загуби и
продължи. Ние, от своя страна, ще се опитаме с поредица от материали да предадем основните
идеи от тази дискусия. И тук едно уточнение, както каза скулпторът Йоханнес Артинян: „Говорим
за трайни пластични намеси в общественото пространство на градската среда. Това е доста поразлично от временна намеса. Скулптурата се явява черешката на тортата или връх на цирея.
В крайна сметка, гледайки структурата на намесите, може да разберем каква е структурата на
едно общество“.
За експертите
Единият от основните участници, доц. Георги Лозанов, попита: „Кое решение е легитимно
по отношение на намеса в градска среда? Досега вървим по пътя на комунизма или по пътя на
капитализма. Вярваме, че ако народът каже, както беше през комунизма, това дава легитимност
на едно решение. Ако народът харесва паметника, значи той е добър паметник. Или другото, за
което стана дума – ако си богат и си спечелил пари, трябва да имаш социалната привилегия да
кажеш какво да се сложи тук или там. Според мен и двата пътя са погрешни, да не кажа няма
нужда да се дават оценки, защото се виждат резултатите. Трябва да се върви по трети, либе-
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рален път – пътя на консенсус на експертите. В цял свят истината е въпрос на консенсус на
експертите. Във всички области. Лошото е, че тук няма авторитетност на експертните гласове. И
затова всички недоразумения произтичат от това“, отбеляза културологът.
Йоханнес Артинян потърси изход в своеобразна „цензура“, колкото и да е неприятна тази
дума, по отношение на поставянето на различни паметни знаци, което наблюдаваме постоянно. И
отбеляза, че ние построяваме градовете, след това градовете строят нас. „Това, което се прави в
обществените пространства, е пряка функция от обществото“, каза скулпторът. Според него обществото е фрагментирано и се състои от групи, които не споделят едни и същи ценности. Доколкото
изобщо можем да говорим за ценности сега. Той е малко скептичен за разрешаването на този
проблем, защото не зависи от хората на изкуството. „За мен цензурата не е добро решение. Но
ако искаме да се предпазим от това да живеем в някаква смесица между гробище и Дисниленд,
просто това е неизбежно да се направи“, каза Артинян и даде положителен пример с мемориали,
свързани, случайно или не, с холокоста. „Единият е паметник в Берлин, а другият е паметник във
Виена. Единият е в памет на евреите, които са били унищожени физически във Виена, а другият
е за европейските евреи. И двата паметника имат история на подготовка и на реализация, на обсъждане и са минавали през конкурси над десетилетие…“, отбеляза скулпторът.
За национална комисия се обявиха и скулпторите доц. Цветослав Христов и проф. Емил Попов. „Надеждата ми е да има национален експертен съвет. Не казвам цензура, а просто разговор
върху нещата по същество и да не се размахват едни тъпи, услужливи клишета, които не вършат
никаква работа“, каза Емил Попов. А художничката проф. Десислава Минчева призова: „Да се
спре този произвол, който се позовава на така наречения народ и не се съобразява с него. Ако
може да се върне една форма на интелигентна цензура, но, въпреки че думата е плашеща, няма
начин да се стигне до друго интелигентно решение.“
Разбира се, има и положителни примери като този, за който спомена Аделина Филева, директор на СГХГ: „В София (за разлика от Пловдив, както отбеляза Йоханнес Артинян – бел. авт.)
е създаден експертен съвет, който има препоръчителни функции, не задължителни, но върши
доста работа. Не съм предполагала, че има толкова желаещи да правят възпоменателни знаци
и паметници. Първо трябва да обмислим дали трябва да даваме своите предложения“, каза тя.
Някои хора смятали, че тази комисия, тъй като има препоръчителен характер, не върши работа.
Но тя е първата цедка и ако се сметне, че един паметник не става, не се внася в комисиите на
Общинския съвет. Според нея това е добре, но наредбата има нужда от доусъвършенстване. Но
сега не е толкова лесно всеки да постави всяко нещо, което иска, смята тя. И все пак и в София
се поставят паметници и мемориални знаци, които съвсем не отговарят на критериите за един
европейски град. Посочени в дискусията бяха отново паметниците на Самуил и на Опълченеца
и нелепото им съжителство със скулптурната група на Любомир Далчев „Ослепените Самуилови
войници“.
За заданието и творческата свобода
Естествено, всичко опира до заданието и поръчителите на даден паметник. Скулпторът Стефан Лютаков прочете удивително задание за паметник от Шабла, което може да се отнесе към
най-мрачните години на намесата на соцдържавата в творческата свобода. Пристигнало пък в
СБХ и предложение на инициативен комитет за паметник на Хан Тервел в Стара Загора. Нелепото било, че там било описано изцяло как трябва да изглежда паметникът. Трябвало да бъде
много силен, с вдигната дясна ръка с меч, дълъг. Ризницата трябвало да бъде от плочки – право
ъгълни, постамент – груб. Имало и предложение от Кюстендил за създаване на типови проекти
за войнишки паметници, тъй като имало интерес към този вид скулптури от различни населени
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места?! „Когато заданието се окаже такова, няма вариант скулпторът да го надскочи, защото ще
бъде сменен с друг“, отбеляза Йоханнес Артинян.
А един друг скулптор, Андрей Врабчев, добави гледна точка: „Проблемът с политическото
изкуство е, че то престава да е изкуство. След Втората световна война Западът абсолютно волево се отделя от фигуративното изкуство. Защото това е изкуството на Сталин и Хитлер. Това
е доктрина, това е политика. Това, което днес не е политическо, също е въведено по този начин.
Въпросът е какъв е продуктът. И тук излиза въпросът – не може ли да кажем „НЕ“, попита младият скулптор по повод на много негови колеги, които съучастват в този процес на изграждане
на кичозни паметници из страната в името на скромно заплащане, което нарушава дори приетите
тарифи на СБХ. Колкото до нефигуралното изкуство, зам.-председателят на СБХ Антон Стайков
даде пример с мемориалния знак в Тел Авив на мястото, където е бил убит Ицхак Рабин. За подобна скулптурна фигура спомена и Стефан Лютаков. Ангел Станев му е показал свой проект за
паметник на Левски без бюст на Левски. Лютаков не е против фигуралната пластика, но може и
без фигурална пластика, твърди той.
За обществената потребност и възпитанието
„Опитите за възвеличаване на някакво митологизирано минало винаги
означават едно и също –
признание за нищетата на
съвремието. Въпросът е
кой и как възпитава тази
обществена потребност“,
каза изкуствоведът Филип
Зидаров. А Андрей Врабчев добави една друга
гледна точка за това, което се случва извън България: „Трябва да се сътрудничи с местната общност.
Един конкурс там минава
с изключително сътрудничество, обсъждане и работа с местната общност.
Арне Кюнце – The Secuence, Брюксел
И в тази работа аз мога
да убедя „леля Пенка“, че
моето решение, което ѝ се вижда странно, е добро и че то носи смисъл. Така аз повдигам обществото на нивото на творците, а не правя обратното, на което сме свидетели в цялата държава.
Ние правим услужливи неща заради бюджет, заради това, че хората си го харесват и т.н. Нека
да си признаем, че ние носим вина за това, което се случва. Трябва да можем да кажем не. Ние
не казваме „не“.
Стефан Джамбазов, въпреки.com
(Публикува се със съкращения.
Още позиции, изразени на дискусията – на сайта въпреки.com.)
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140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТРЪПКО ВАСИЛЕВ

Тръпко Василев, 1916

Тръпко Василев е роден през 1876 г. в македонското село Личище, Костурско. Преселен в България, той се установява в София,
където завършва Рисувалното училище. Отдава се на строително
декоративно бояджийство – основава и ръководи курсове по тази
специалност. Със средства, придобити именно от тази работа, той
поддържа т.нар. Тръпкова галерия, на ъгъла на улиците „Аксаков“
и „Шести септември“ в София.
Повече от 25 години тя е център на българското изобразително изкуство и през нея са преминали почти всички български
художници от първите три десетилетия на XX век – Никола Танев,
Иван Милев, Константин Щъркелов, Борис Михайлов, Александър
Мутафов, Никола Маринов, Жорж Папазов. Самият Тръпко Василев
прави свои изложби там до 1922 г. Галерията е била домакин и на
беседи по проблемите на изкуството.

ТРЪПКОВАТА ГАЛЕРИЯ ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНАТА НА ТРЪПКО ВАСИЛЕВ
Под това име се разбират ония две едноетажни сгради, построени в доста широк двор между улиците „Аксаков“ и „6-ти септември“, отделени една от друга.
В двора се влизаше откъм улица „Аксаков“. Към тая улица беше фасадата на залата, в поголямата и обширна постройка, в която ставаха изложбите на софийските художници.
Това обширно помещение, преди да се преустрои като зала за изложби, беше печатница.
След освобождаване на помещението от печатарските наематели нае го държавата за нуждите
на току-що откритото Рисувално училище. Тук проф. Борис Шатц водеше курс по моделиране, а
в другата постройка, в същия двор, в две занемарени стаи, се водеше курс по рисуване. Когато
държавата си построи свои помещения за нуждите на Рисувалното училище, освободи и двете
постройки. Тогава наемател за тия ненужни, разнебитени постройки се яви прокуден от Македония младеж, работник бояджия по име Тръпко Василев. Той се настани в тъкмо удобните за професията му помещения, а така също и за художествените му занимания. Безбройните бояджийски
съоръжения – стълби, кофи, тенекета, консервни кутии, четки и други потребности, необходими
при бояджийството – а те са безбройни – изпълниха наетите помещения и Тръпко Василев се
разположи в тях като пълновластен господар в центъра на София при най-големи удобства за
предприятието му.
От деня, когато Тръпко Василев стана не само наемател, а нещо като притежател на тоя
запустял и прогнил имот, за който не се знаеше положително кой му е законният владетел, той
се залови да го стегне и понеже беше майстор бояджия, пребоядиса го оттук-оттам и започна да
си гледа работата – бояджийството и живопиството.
Тръпко Василев си гледаше работата, но софийските художници не гледаха безучастно
просторната зала, която стоеше доста време неизползвана разумно.
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Ако и да беше бояджия по професия, Тръпко Василев беше бохем по природа: той дружеше
постоянно с художниците, участваше в техните другарски забавления, пръв влизаше при откриване на изложбите им и последен излизаше при закриването им. И от всяка изложена картина
се възхищаваше.
А когато се устрои първата изложба в голямата зала, за да се посочи къде тъкмо е наредена изложбата, казваха: „В галерията на Тръпко.“
Художниците, благодарни от това, че намериха най-после подобаващо място, където могат
да излагат своите художествени произведения, намериха и име на изложбената зала – нарекоха
я галерия, а защото наемател на залата беше Тръпко Василев – тя получи и пълното си определение „Тръпкова галерия“.
Тръпко Василев безропотно прие кръщението ѝ..
По онова време, 60 и няколко години оттогава, в София можеше да се нареди изложба само
на три места: в бюфета на Градската градина, стените, на който бяха стъклени и неудобни за
окачване на картини, друга зала, на ъгъла на бул. „Цар Освободител“ и ул. „Сан Стефано“, беше
бюфетът на познатата бирена фабрика „Братя Прошекови“, също със стъклени стени, и двете
дворни здания на ъгъла на улиците „Аксаков“ и „6-ти септември“. Те бяха най-удобните.
Според
материалните възможности на Тръпко
Василев стопанисваните от
него помещения се държаха
в изискания за художествените изложби ред.
Галерията започна своя
живот – заредиха се изложба след изложба, откриваха
се и се закриваха винаги с
малка или по-голяма тържественост и всякога с благословията на директора на
галерията Тръпко Василев.
Тръпковата галерия освен с изложените картини и
други произведения на изобразителното изкуство служеше и за приятелска среща на
Тръпко Василев – Край София, 1934
столичното общество, главно
от хората на изкуството и техните почитатели. Много пъти от изложбата на някои от по-старите
художници почти всички изложени произведения биваха откупени.
„Тръпковата галерия“ като изложбена зала за произведенията на българските художници
има голяма заслуга за развитието на нашето изкуство. Българските художници от по-старото
поколение знаят това и с радост си спомнят хубавите дни при откриването и закриването на
изложбите и другарските срещи през изложбените дни.
Своя самостоятелна изложба Тръпко Василев направи през 1907 г. в бившата сладкарница
„Цар Освободител“, в което помещение и сега се устройват изложби. А в „Тръпковата галерия“ той
нарежда изложба от свои работи на 24 октомври 1910 г. Втора своя изложба открива в галерията
през 1914 г., трета – през 1922 г. и четвъртата, юбилейна, се откри в 1959 г. в изложбената зала
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на ул. „Раковски“ 125 (бел. ред. – галерия „Райко Алексиев“). Изискано подредена, тя ни показа
малки, прекрасно изпълнени изгледи от много поетични кътове на нашата красива земя.
Ако и прякото му занимание да беше бояджийството, той живееше с цялото си същество
с грижи и обич към изобразителното изкуство, главно към пейзажа, обикаляше покрайнините
на София и от такива обиколки занасяше в дома си малки по големина неща, „дребно нещо“, но
изобразено с любов и умение.
Тръпко Василев имаше слабост към един най-обикновен сюжет – върби край шосейните
ровове и мочурища. Тия върби той ги рисуваше в оскъдното им състояние: опушени, окълцани
от природните стихии, обгорени от гръмотевици, от огън, от минаващи излетници – „любители
на природата“. Рисуваше тези печални върби с такава обич, както ако би седнал да живописва
кичест корен с благоуханни рози.
Тръпко Василев живееше и досега живее с трепета на творците на изобразителното изкуство и в дългите благословени години на своя живот с няколкото изложби от свои произведения,
които успя да устрои, утвърди делото си на художник пейзажист и радетел за успеха на българското изобразително изкуство.
Александър Божинов, сп. „Изкуство“, 1966, №3
ЗА ТВОРЧЕСКИЯ МЕТОД НА АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ
Александър Петров започва своя творческия си път през 1940 г., веднага след завършване
на Художествената академия, откогато участва в изложбите на Дружеството на новите художници. Всъщност обаче като творец с ярък и самобитен стил той се оформя в края на 50-те години.
Разведряването в нашия художествен живот, което даде тласък на толкова творци, благотворно
се отрази и на все още младия художник. Ето защо имаме пълното основание да го смятаме за
живописец на 60-те години, един от най-важните в развитието на нашето съвременно изкуство.
Александър Петров оформя новия си личен стил, след като
творчески преосмисля впечатленията си от едно дълго пътуване в Средна Азия. В платната от
този период личи възторгът от
откритата ярка цветност на залените от слънце пейзажи. Имаше
ли нужда той да види ослепителното слънце на Средна Азия, за
да достигне до една чистота на
багрите, до силните и смели контрасти между светлината и сянката, до силуетното изграждане на
формите? Може би това пътуване
беше катализатор, но в никакъв
случай не решаващо за неговите
по-нататъшни търсения. В същия
Александър Петров – Созопол, 1974
аспект трябва да се разглежда и
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първото посещение в Париж и откриването на света на импресионисите, постимпресионистите и
другите модерни художници. И то е само стимул след оная епоха на пълна липса на информация,
но не решаващ фактор в оформянето на творческата личност.
Защото Ал. Петров израства като творец на българска почва. Неговият личен стил още от
самото начало е неотделим от идеята за националните корени на изкуството. По него време тя
беше обхванала много художници, настъпи едно преоткриване на ценностите на националното
художествено наследство. Изложбите изобилстваха с преки или по-дискретни подражания на
иконите, фактурите свидетелстваха за преклонение пред полуразрушените от времето средновековни стенописи. Ал. Петров се оказа неподатлив на изкушението да тръгне по такъв път към
националното своеобразие. Неговите намерения бяха по-амбициозни, неговият път бе по-сложен,
но и по-плодотворен като концепция.
Юбилейната изложба на художника доказа още веднъж своеобразното място, което той
заема в широката тенденция към национален стил. Ал. Петров тръгна към целта не от образите
на националното наследство, а от изучаването на живота на българина в неговата естествена
среда, неговите обичаи, бит и труд. Той дълго време живя в селата на Розовата долина и оттам
възникна неговият известен цикъл „Лавандула“. Още тогава, когато впечатленията са били найпресни и вълнуващи, художникът се стреми да извлече от тях по-общи стойности. Ще го видим да
обобщава формите, да строи колорита с широки цветни петна, да опитва ритмичната композиция.
И може би тук се проявяват спомените от народните тъкани, халищата, които той така познава
и цени. От тях той черпи принципи, а не взема форми и средства, за да изгради един български
свят. При него инспирацията от старото ни изкуство не приема формата на една ретроспекция.
Образците са едва различими, съпоставени с тях, платната изглеждат не като повторение, а като
продължение на естетическите концепции на старото ни изкуство.
По-нататък използването на традицията става все по-дискретно. И сега „Синята къща“ изглежда съвсем българска по атмосфера, без да ни напомня за някакви модели. Може би само
това съчетание на синьо, червено и зелено ни отвежда към иконите и загатната архитектура,
внася дискретен етнографски знак.
Мисля, че Ал. Петров успя да намери своя стремеж към синтетичност, като усвои творчески принципите на орнамента в нашите тъкани и го приложи в стилизацията на фигурите. Той
задоволи своето чувство за хармония, като извлече от ритмиката на иконната композиция тази
ритуалност, която придава на картините му значителност, независимо от обикновения ежедневен
сюжет. Неговите розоберачки сякаш участват в свещенодействие, техния труд изглежда като
един култов танц в лъчите на изгряващото слънце. Сред розовите храсти или слънчогледите
фигурите на жените ту изплуват от сянката, хванати от слънчев лъч, ту отново потъват в нея.
Човешката фигура е стилизирана по същите принципи, по които се стилизират и растенията или
другите природни форми. Ето защо тя изглежда органично включена в живота на природата,
живее с неговите ритми, подчинява се на неговите закони.
Трудно е поради това да се каже в кой жанр Ал. Петров е намерил своя натюрел – пейзажа
или фигуралната композиция. Неговите картини обикновено съчетават двата жанра, сякаш за да
могат хората да живеят в своята естествена среда.
Картините в юбилейната изложба се делят на три големи цикъла: труд, национални мотиви
и светлина. Всички те са ни познати отпреди. Но сега изпълнението им е станало много по-съвършено. Иска ми се да се спра специално върху творбите на последния цикъл. Фактически те
са един химн на волното общуване на човека с природата – една постоянна тема в творчеството
на художника. Белите чаршафи, издути от вятъра, огрени от лятното слънце, контрастират със
загорелите тела на жените. Те сякаш ги изолират от света, оставят ги сами с въздуха и слънцето,
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и с любовта... и в разработката на това бяло се проявява цялото колоритно майсторство на Ал.
Петров. То свързва фигурите и колорита, ритмизира сюжета и композицията. И създава усещане
за простор, въздух и светлина.
Неотделими от този цикъл са голите тела, които художникът все по-често ни поднася. В
тях е търсена не пластичност, монументалност или друга чисто живописна проблематика. Те са
лирична поема за красотата и нежността на жената. И тези качества са постигнати не чрез внушението на моделите, а благодарение на изключително тънката цветна гама, на обилната разсеяна светлина, която сякаш стопява формите, на липсата на всяка рязкост в контурите, колорита,
осветлението. Това са действително камерни платна, което най-добре съответства на темата.
Пейзажите на Ал. Петров най-често третират обикновени мотиви. Разни кътове от нашата
страна – планини, полета, много често море – разкриват големи простори и отново много въздух и
светлина. Но странното е, че те не ни въздействат монументално или с тържеството на величието.
Те са камерни, сякаш затворени в себе си, откриващи се само пред погледа на един човек, може
би в това е тяхното очарование, тяхната лирика, поради това те изглеждат толкова български
като чувствителност.
У много наши живописци използването на националната художествена традиция беше едно
средство да се излезе от безжизнения академизъм и сковаващия догматизъм. Той им откри нов
свят от форми, ново отношение към реалния свят, нови начини да го преобразуват в естетическа
реалност. При Ал. Петров също имаме подобни моменти, но при него съвременността не присъства с атрибути, нито с модни клишета. Тя пронизва цялото му светоусещане и се отразява в начина на отношение към природата и човека, във възприятието на формите и цветовете, в оценката
на мотивите и сюжетите. Ние сме свикнали да свързваме понятията общественост, лаконичност,
синтетичност с нашата представа за модерно художествено виждане. Тези черти откриваме в
картините на Александър Петров. И все пак внушението за съвременност идва някъде от подълбоко. Преди всичко трябва да изтъкнем този принцип на рационално изграждане на формите
и композицията, който се изявява в известна геометризация и ясна пространствена ритмика.
Здравата конструкция придава на платната солидност и организираност. Освен това всички компоненти в тях са хомогенни по принципа на построение – ако формата е плоска и петното от
цвета е широко, ако силуетът преобладава над моделировката, то и фонът е изграден по съответен начин и т.н. Самата цветова система сякаш е свързана с цветовата характеристика нашия
съвременен свят. И най-сетне трябва да изтъкнем техническото съвършенство на картините.
Настроението, компонентите в тях са в хармония и тя не се нарушава от случайна фактурна или
колоритна находка. Сякаш пределната завършеност на формите, изведената докрай в нюанси
цветна гама, уравновесената композиция отговарят изцяло на този хармоничен свят.
Естетизацията на изпълнението, която заставя Александър Петров да обръща особено внимание дори на подрамника, не е самоцелна. Тя отговаря на естетизацията на емоциите в неговата
живопис. През него няма да се срещнем с намерението дадено чувство да ни въздейства физиологично. Напротив, преди да намери своето художествено битие, то минава през оценката на
твореца. И тук именно проличава строгата естетическа мярка на Ал. Петров. Той не може да си
позволи да предаде чувството чрез израза на човека или природата, това за него е елементарно.
Той деликатно се стреми да намери неговия художествен еквивалент, да ни го внуши чрез самата
форма, цвета, композицията. Тук може би има известна доза рационализъм, но тя е необходима,
особено ако приема такава насоченост.
Благодарение на тези си качества картините на Ал. Петров, освен несъмнената си идейноемоционална стойност, приемат и други ценностни измерения. Те притежават в своята същност
същите принципи, по които е изграден модерният веществен свят, тяхната естествена съвременна
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среда. Благодарение на това те се превръщат в едно дискретно, но силно привличащо декоративно-емоционално петно, един център на интериора. Защото те са по-съвършени от вещите,
които ни заобикалят, а освен това те са идейна, емоционална и естетическа ценност, която останалите компоненти от средата не съдържат. Изкуството на Ал. Петров ни въвежда в един български свят не на идеализираното минало, а на възторженото настояще, един свят на съзерцанието
на красотата на човешките чувства и на отношението човек – природа. Този свят е създаден от
наблюдателността, чувствителността, мислите, таланта и опита на твореца Александър Петров.
Иван Маразов, сп. „Изкуство“, 1976, №4
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ (1916 – 1983)
През 2016 г. се навършват 100 години от рождението
на Александър Петров – творец,
който трудно може да бъде описан в рамките на един кратък
текст. В запазена автобиографична негова записка четем: „Детските и юношеските си години
прекарах по железопътните гари,
често следвайки пътя на железните линии до училището и дома.“
Дъщерята на художника – сценографът Майя Петрова, разказва
любопитна подробност: роден е
във влак на гара Невша, Варненско, сред железни релси, влакови
композиции, пушек. Професията
на бащата железничар принуждава семейството често да сменя
местожителството си – Чирпан,
Айтос, Стара Загора, където завършва средното си образование
през 1934 г. Учителят му по рисуАлександър Петров – Ателие, 1986
ване забелязва неговия талант и
го насърчава да кандидатства в
Художествената академия. Година по-късно е приет за редовен студент по живопис в класа на
проф. Борис Митов. Още в първи курс се отличава от състудентите си с независимия си характер
и желанието да отстоява собственото си мнение, което не се вписва в догмите на академичния
реализъм и е причина за постоянни противоречия с преподавателите и за обвинения във формализъм.
Събитията около 9 септември 1944 г. го заварват като мобилизиран офицер от запаса и
военен комендант. Участва в Отечествената война като военен художник в състава на Първа
българска армия. За този период свидетелстват много запазени рисунки и скици за централната
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Александър Петров – Писмо от фронта, 1945 г.

преса и фронтовите вестници. С част от тях участва в изложбата „Фронт и тил“, организирана от
Александър Жендов през 1944 г. В писма до съпругата си Александър Петров пише за ужаса от
войната, който преживява всекидневно. Впечатленията си от този период пресъздава в творбата
„Десант през Драва“, с която участва във Венецианското биенале през 1948 г.
След завръщането от фронта той се отдава изцяло на изкуството. Още в ранното му творчество, но особено от средата на 50-те години, склонността на твореца към философски и пластични обощения се развива в пълна степен, но с особена разлика по отношение на колорита,
който става по-експресивен, и композиционното изграждане, в което обектите губят всякакви
подробности, а пространството носи смислово натоварено звучене със средствата на пластичния
език. Живописта на Александър Петров се отличава с новаторство, отнасящо се до смело и свободно разработване на картинното пространство, мотивът е трансформиран в почти абстрактна и
много експресивна динамична система от цветови петна. Това третиране довежда като че ли до
една крайна форма, а именно – аналитично разлагане на обекта, синтетизъм и простота.
Александър Петров посещава Париж (неколкократно), Прага, Испания, където се докосва
отблизо до изкуството на Рембранд, Сезан, Гоген, Андре Лот, Никола де Стал и др. В запазените
дневници на художника, който ежедневно си води бележки по време на пътуване, пише: „Кръгът
на мисли на тези художници е извън мен, онова, което достига [е] цветният ритъм и движението
му, естетическият аранжимент на картината.“
Картините на Александър Петров са обединени в цикли: „Лавандула“, с който става известен още в началото на творческото си развитие и разработва непрекъснато, „Море“, „Франция“,
„Балчик“, „Средна Азия“, създаден след пребиваването му в Самарканд, Бухара и Хива. Село
Богдан, Карловско, което художникът нарича „моя любов“, е мястото, което той често посещава и
интерпретира в композициите си с дълбоко преклонение пред природата и човека. Съчетанието
от цветове, напомнящо българските тъкани и шевици, търсеният ритъм от топли, ярки, студени

58
СБХ бюлетин брой
06/2016

RE: ИЗКУСТВО
цветове, тяхното степенуване, ритмичното им повтаряне се превръщат в основна естетическа и
пластическа система, която можем да видим и в цикъла „Средна Азия“. И тук връзката на човека
с природата е силно застъпена, екзотичните сюжети и богатството на цветовете силно впечатляват художника. В последните години от живота си Александър Петров започва работа по нов
цикъл под наименованието „Маски“. Ателието на бул. „Стамболийски“, пропито с аромата на бои
и терпентин и със звуците на класическа музика, е запазило много история и спомени. „Татко
не обичаше да се върти някой около него освен мен, допускаше само мен“ – споделя дъщеря
му. – Но докато рисувах в ателието му, можех да наблюдавам срещите на татко с много приятели
художници – Георги Павлов-Павлето, Ваня Дечева, Милка Пейкова и Гриша Ковачев, Лиляна Дичева, Мана Парпулова, писатели като Веселин Ханчев, Леда Милева, Валери Петров и т.н., с които
разговорите за изкуство и култура се водеха на високо ниво.“
Независимо какво рисува – пейзажи, натюрморти, портрети или фигурални композиции,
независимо от изразните средства, които използва – туш, пастел, акварел, маслени бои, във
всичко Александър Петров търси и решава пластичен проблем. При него колоритът става водещ
елемент, превърнат в знак, символно натоварен и носещ всички същностни характеристики на
предмета или формата. Тази цветова хармония, която създава на базата на контрастните цветове,
засилва психологическото внушение. Обобщените форми, условното пространство, категоричната,
но плавна линия, маркираща обекта, яркият и светъл колорит са урок по виртуозност. Новаторският дух и търсенията на художника поставят същностни проблеми за пластичната проблематика на живописта ни и приобщаването на българското изкуство към европейския модернизъм.
Наташа Ноева
НАШИТЕ ЮБИЛЯРИ. ЗА АЛЕКСАНДЪР ПОПЛИЛОВ
Мъчно е да се направи цялостен творчески портрет на художник, който се проявява еднакво добре в почти всички области на изобразителното изкуство. Спецификата и предназначението
на отделните творби, разнородността на темите, обемността на съдържанието, разнообразието на
сюжетите изискват от многостранно проявяващия се художник непрестанно съсредоточаване на
ума и чувствата, за да ги насочва към създаване на пластически произведения от различни жанрове, като винаги изявява себе си. Такъв художник е Александър Поплилов. Ал. Поплилов работи живопис, графика, плакати, карикатури, илюстрации за деца и за възрастни, оформява книги,
проектира пространствени решения за промишлени изложби и панаири, занимава се с приложна
графика и приложна скулптура, пише шрифт. От разнообразието на жанровете виждаме, че художническото амплоа на Ал. Поплилов е широко и разнообразно. В тази многостранна художествена дейност той се справя с различни трудности, дошли по линията на сюжета, на техниката, на
познанието, и винаги успява да намери правилното живописно или графично решение на темата,
като запазва навсякъде своята индивидуалност и стил. Всичко това той постига, защото у него
са съчетани остър ум и прекрасна зрителна памет, изключителна сръчност и всестранна култура,
богато въображение и точни знания, силно чувство за синтез и за анализ; защото той е естет и
конструктор, математик и мечтател. Като прибавим към това волята и постоянството в работата,
спокойния характер, тактичността в отношенията му с хората и отзивчивостта на твореца към
обществените и граждански задължения, ще разберем защо той може да бъде едновременно
спокоен и задълбочен живописец, буен и динамичен илюстратор, хладен и разсъдлив проектант.
По идейно-естетически схващания Ал. Поплилов в изкуството си е убеден реалист и не си позво-
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лява волността да експериментира
със самоцелни техники, фактури и
деформация за сметка на живописната или графична истина. Обратно –
в своите пространствени проектирания и приложни творби подбира найразнообразни материали и фактури,
за да създаде богата и звучна среда за експоната. Неговите изразни
средства в живописта са реалистична пластическа моделировка с леко,
тънко поставена велатурна багра,
като на някои места достига до пастозна наситеност. Многообразна палитра – с глухи, хармонирани, без
крещящи тонове и цветове – в която преобладават канелени, зелени,
умбри. В графиката и илюстрацията
– жива, подвижна линия, чрез която
предава силно движение на фигурите и формите, и плътно черно петно,
чрез което изгражда светлосянката
и внушава пластичност. Много рядко
Александър Поплилов – Незнаен юнак, 1945 г.
се явяват декоративни елементи. В
приложната графика – ясна идея, изразена с чиста форма. Търси така наречения художествен виц. Непосредствено след 9 септември 1944 г. Александър Поплилов беше
мобилизиран и изпратен на фронта като военен художник. Така се появиха серия графики със
сюжети от преживяното през Отечествената война. Той видя войната в нейния многолик образ –
нейните разрушения и гибел, ранени и убити войници, и сред вихъра на войната открива силата
и обичта на човека войник, погрижил се за своя верен помощник и боен другар – ранения кон
(„Другари“, 1944 г.). А в „Обоз“ (1944 г.) Ал. Поплилов възпява дълга към родината, вярата, оптимизма в изхода на войната, които движат войниците от обоза напред въпреки несгодите и напрежението по пътищата, които отвеждат към фронта. В „Пленници“ (1944 г.) с чувство на лек хумор той
показва жалките, загубили вече своята надменност хитлеристи от „избраната раса“. С около 10
такива графични творби художникът участва в изложбата „Фронт и тил“, устроена през ноември
1944 г. в София. По-късно той показва няколко графики на битови сюжети. Александър Поплилов
е илюстратор, който умее да разказва графично в отделната рисунка и с цялата поредица илюстрации. Спира се и набляга на възловите моменти, които определят развитието на събитията в
книгата. Той се придържа към текста на автора, уважава го, стреми се да влезе в стила и духа на
литературното произведение и да го разкрие пред читателя с подходящи графични средства. Той
построява и режисира композицията на илюстрацията с много въображение и със свобода на изпълнението, а същевременно с научна точност, така че илюстрацията да бъде в помощ на текста,
да създава емоции, да завладява с въображението, да обогатява познанията. Композиционните
му решения са смели и интересни. Ал. Поплилов е рисувач виртуоз, който познава анатомията,
механиката на движението, светлосянката и въздействието от съпоставянето на черно-бялото
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графично петно. Рисунките му са наситени с движение. Той обича да рисува фигури, като избира сложни положения – фигури, които се движат фронтално към нас, или фигури в ракурс.
Най-характерно и най-типично за него е, че умее да създаде движение в статиката, т.е. създава
движение на формите в спокойно стоящи или седящи фигури. Изгражда винаги пластични форми.
Художникът работи с много пестеливи средства. Чрез плътно графично петно изгражда обема и
светлосянката. Чрез линията създава движенията на формите, аксесоара и пейзажа и обрисува
характеристиката на типажа. Когато работи с багри, например в детските картинни книжки, с тях
определя локалния тон, създава настроение, разграничава пространството, раздвижва цветово композицията, обаче изгражда обема на фигурите и предметите чрез степенуване на цвета
или тона в полутонове, а не чрез многобагреност. Неговият графичен език е богат и разнообразен, но запазва винаги своята
реалистична точност и убедителност. В зависимост от текста, който
илюстрира, графичните му оръжия
са: психологическата характеристика – изградена с пестеливи средства, същевременно предаваща
най-типичното от образа; гротеската – която използва понякога за
съпоставяне на отделни герои при
изявата на типажа; персонификацията на отделни понятия – да изясни разказа, да обогати сюжета и да
направи събитието живо (към нея
трябва да прибавим и обличането
на животните в дрехи); графичният
синтез – обединяване на отделни
случки или предмети. При илюстриАлександър Поплилов – Клетва, 1983 г.
рането на книги Ал. Поплилов умее
чрез рисунки, направени с изчистена линия, която внушава силно лирично настроение, да ни свърже с лиричния текст на автора
(Мл. Исаев „Стихотворения за деца и юноши“, изд. „Народна култура“, 1957, В. Ханчев „Стихотворения“, изд. „Български писател“, 1962); да направи от обикновените теми на нашето ежедневие
интересни рисунки с познавателно съдържание (Ем. Коралов „Чудните предачки“, изд. Български
художник“, 1963); да ни запознае с пионерския живот, с детските игри и приключения (Ламар,
„Скиорчето Раю“, изд. „Български писател“, 1956). Той умее да ни отведе на мястото на разказа
и да ни покаже прелестта на дивата природа, сред която алчни търсачи на приключения и богатства ограбват храма на амазонките („Жрицата на змията“ от П. Бобев, изд. Народна култура“,
1965). При илюстриране на приказки той успява да разкрие не само приказното, но се проявява и
като майстор на многофигурни сцени – битки, народни тържества и на широки пейзажни панорами (А. Каралийчев „Малкият орач“, изд. „Български писател“, 1961 г., Ран Босилек „Незнаен юнак“
и „Неродена мома“, изд. „Народна култура“, 1963 и 1966 г.).
Още през 1944 г. като пръв художник оформител на в. „Септемврийче“ той създаде графичния облик на този пионерски вестник, а също и на сп. „Пламъче“. Чрез стилната му и интересна
уредба спечели сърцата на малките читатели. Той създаде образа на септемврийчето чрез рисуваните от него деца – умни, жизнени, изпълнени със самочувствие, добри. Като оформител на
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Александър Поплилов – Левски, 1985 г.

книгата Ал. Поплилов създаде множество отделни книги, които могат да служат за образец на
оформителското изкуство („Борис Ангелушев“ от Тодор Мангов, изд. „Български художник“, 1961;
„С лъкове срещу феодалите“ от Джофри Трийз, изд. „Народна култура“, 1949; Людмил Стоянов,
„Отвъд желязната завеса“, изд. „Български писател“, 1953, I и др.).
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Освен това той направи много библиотечни поредици, като „Избрани романи“ (изд. „Народна
култура“), която ежегодно обновява и поддържа почти осем години — за нейното оформяне той
получи в Лайпциг международна награда; „Бележити политически дейци“ (издателство на НС на
Отечествения фронт), „Книги за всички“ (изд. „Народна култура“) и редица многотомни издания за
произведенията на Гогол, Шилер, Достоевски, Тургенев, в които прояви завиден вкус, композиционно майсторство и познаване на полиграфическите изисквания.
Александър Поплилов умело съчетава разнообразните форми на шрифта с рисунката и чрез
тях въвежда в епохата на литературното произведение. Владее до съвършенство техниката
на раздвижените шрифтове, писани с четка и перо; той въведе писания с акварелна четка или
тирлин динамичен шрифт, в който движението и нервният дуктус придават сила и напрегнатост,
като извлича от тях желаните форми – различни по вид и своеобразни по звучене, неочаквани,
смели, обаче винаги конструктивни. Като живописец Ал. Поплилов има сравнително малко творби. Най-напред той показва в общите изложби пейзажи (1940, 1942) и премина на теми от бита
(1943), от близкото минало или настоящето – „Паисий“ (1943), „Хайдути“ (1957), „Ятак“ (1957), „След
разстрела“ (1959), „Ятаци“ (1959), „Обектът завършен“, картините му са направени със замах и
култура на вещ живописец.
В някои от първите му творби прозвучаваше известна илюстративност. Между картините на
Ал. Поплилов има една, която според нас заема в българската живопис важно място със своето
идейно решение, психологическа наситеност, монументалност и цялост на изграждането. Това е
„След разстрела“. В нея той ни разкрива трагедията на жена, загубила съпруга си, разстрелян за
комунистическата правда – една лична човешка съдба и същевременно една обществена трагедия. Жената, получила фаталното съобщение, достойно понася мъката и изживява горчивата
скръб без сълзи, без патос, леко извила глава встрани, за да не смути детенцето, на което е опряла ръката си. В нейния израз има гордост в скръбта; тя е убедена и вярва в правото дело, за което е загинал нейният другар, и това ѝ дава сили да понесе нещастието. Чрез това ново философско тълкуване на тази съдба, която художникът извежда до обществена значимост, образът на
тази жена става символ на хилядите жени и семейства, преживели същата трагедия. Картината
ни говори за гражданска доблест. Авторът е погледнал образа с обич, с топлота, с човечност. Тя е
изградена конструктивно, просто, с техника, без претенции за излишна виртуозност, с подходящи
глухи, смълчани, скръбни багри, защото такова събитие трябва да се изяви, а не да се удави в
сложна, претенциозна техника и фактурност и да загуби величието си, силата си. Плакатите на
Ал. Поплилов се отличават със смели идейни решения и композиции, със своята простота, яснота
и отмерени пропорции. В тях в повечето случаи участва фигурата или доминира изобразителният
момент. Шрифтът, с ясни форми, участва като важен елемент в композицията. Неговите плакати
са изключително на политически, обществени и културни теми. Почти десет години Александър
Поплилов ръководи отдела „Приложна графика и плакат“ във ВИИИ „Н. Павлович“. Под негово
ръководство се развиваха и проявиха редица млади таланти, като разширяват и доразвиват
концепцията на Поплилов за плаката и приложната графика.
Като проектант на пространствени решения при изложбени палати и панаири Ал. Поплилов
пръв създаде у нас нов начин на експозиция, въведе нови конструкции – логични, конструктивни
и леки, които подпомагат да се изявят изложените предмети; създаде връзка между графичната
и пластична украса с експоната; създаде подходяща графична среда за него. Такива качества
имаха неговите оформления на павилионите на България в международните панаири и изложби в Загреб, Пловдив, Прага, Милано, Москва, Стокхолм, Измир и др. Той е автор на множество
проекти за медали, значки и др., при които в приложната скулптура и в графичното им решение
преобладава обобщеното мислене, формите са доведени до лаконични символи, логично подчи-
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нени на спецификата на жанра. Със своето многообразно творчество, което винаги е подчинено
на високохудожествен естетически вкус и хуманни идеи, което почива на здрави реалистични
принципи, заслужилият художник Александър Поплилов продължава да обогатява нашата пластическа култура.
Васил Йончев, сп. „Изкуство“, 1966, №6

ЯСНО СЪЗНАВАМ, ЧЕ ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ ВЕЧЕ ИЗМРЯХА
Александър Поплилов? „Че това е човекът, който най-много ни трябва тъкмо сега, и човекът,
който винаги е бил, дето вика турчинът, ексик (недостигащ, липсващ). Това е човекът на делото.
И целият му живот е показал именно това поведение на човек устремен към делото.“ (Слово за
Ботев, 33.20 мин. Главна редакция „Лик“, 1988, БНТ архив). Това казва Александър Поплилов за
Ботев. Сега ние може да кажем същото за Александър Поплилов. Защото той ни остави в наследство не само името си на универсален, мащабен, стойностен художник, а преди всичко примера си
на гражданин, родолюбец, общественик, ръководител, изключителен педагог, вдъхновен оратор –
чародей на живото емоционално слово, остроумен критик и, смело може да се каже, изкуствовед
и теоретик на изкуството.
В пантеона на онези строители на съвременната българска култура – Дечко Узунов, Иван
Лазаров, Васил Захариев, Илия Петров, Борис Ангелушев, Илия Бешков, Васил Йончев, с които ние
се гордеем и за които Александър Поплилов в едно интервю казва: „Ясно съзнавам, че големите
български художници вече измряха.“ (Континент, №192, 18 август 1995, 25) – е вече и той. Стъпили
на техните „рамене“, сега ние можем да видим повече и по-далече. Между тях проф. Поплилов
заема решаващо, възлово, ключово място и роля за развитието на художественото образование, изобразителната култура и артистичната практика, за това, което е българското изкуство
днес. За неговата далновидност Атанас Божков пише: „Поплилов вече крачеше из творческите
далечини, изглеждащи недостижими.(...) И макар че си служеше с примери от миналото, неговата
мисъл отново се движеше напред.“ (Божков, А. Примерът. – Народна култура, №19, 9 май 1986, 9).
Това не касае само неговите художествено-творчески възгледи и намерения, а се манифестира
чрез активна практическа работа за европеизирането на българското изобразително изкуство
и неговото бъдещо развитие. Павлето, който дълго време съжителства с Александър Поплилов,
свидетелства за това: „…и се оказа, че от един път той (Поплилов, бел. моя) и Борис Ангелушев
изведоха нашия плакат на европейска големина. Мина време, нямаше катедра по Пространствено решение. Сашо нахълта и в тая област и българските панаири в чужбина станаха наравно с
европейските.“ („Прозрение“. Главна редакция за документални филми, 1986, БНТ архив Павлето)
Неизброими са заслугите на Александър Поплилов за нашето изкуство, а за нас, с днешна
дата, не е нужно да осмисляме или преосмисляме идеите му, защото тяхното въплъщение едва
сега започва. Основите на сегашните специалности в НХА – „Рекламен дизайн“, „Индустриален дизайн“, „Дизайн на порцелан и стъкло“, „Текстил – изкуство и дизайн“, са положени от Александър
Поплилов и в тях е вградена неговата далновидност, неговата изострена сетивност за социалните
процеси, познаването на световната история и култура и тенденциите в тяхното движение, усета
му за бъдещето. Той говори за необходимостта от специалност „Дизайн на детската среда“ и настоява за нейното формиране в 1962 г. Такава специалност се открива 26 години по-късно. Проф.
Ал. Поплилов е може би еманацията, светлият лъч, оста, фокусът, който събира и разпръсква графичните ценности на нашето писмо. Сериозно образован и подготвен, той е може би най-големият
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познавач на буквите. Със своята
художествена практика, с неизброими образци на калиграфията, писани и рисувани шрифтове,
с проектирането на книги, плакати, пощенски марки, монети, с
лекциите си в Художествената
академия, с работата си в журита, комисии, съвети, с участието
си в наши и международни научни форуми, с една необхватна и
необозрима художническа, педагогическа и теоретична дейност,
той се превръща в мярка, норма,
стандарт за художествен идеал
в областта на шрифта и типографията. Неговата четка е найсолидната колона, която крепи
здраво и държи високо нашата
шрифтова култура не само до
днес, а навярно и в бъдеще. Дълбоко емоционална, психологическа, самобитна българска живопис, топла, жива, изразителна
рисунка, проникновено графично
Александър Поплилов – Дон Кихот, 1945 г.
тълкуване с художествена мяра
и рафиниран вкус на шедьоври
от световната литература, съвременна, модерна художествена организация на пространството,
българска школа на приложната графика, изкуство на шрифта и книгата, първи крачки на дизайна у нас и последващи успехи, обучение и възпитание на художници с международно признание...
колко явления, които могат да бъдат казани по-пестеливо с едно име – Александър Поплилов!
Ясно съзнавам, че големите български художници не са измрели. Те са нашите корени, те са
нашите учители, нашата опора, нашето самочувствие. Те са нашите съвременници.
Стоян Дечев
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Една забележителна изложба в галерия
„Арте“ от 15 до 29 ноември привлече вниманието на многобройна публика. Въпреки че наближава 90-те, Калина Тасева не спира своята работа и всяка година показва най-новите
си картини в галерията. Наред с тези творби в
изложбата бяха включени избрани пейзажи и
портрети от различни периоди.

Калина Тасева – Пейзаж

През септември Българският културен
център в Париж беше домакин на една интересна изложба – „Есен в Париж“. В нея си
дадоха среща творбите на скулптора Емил
Мирчев и на неговите деца – живописецът Ралица Мирчева и скулпторът Момчил Мирчев.
Необичайното в случая е обстоятелството, че
става дума за творческото присъствие на едно
артистично семейство във френската столица,
което неизбежно препраща зрителя към възпитанието, приемствеността и унаследяването
на традициите. Същевременно представянето
на трима изявени автори, всеки поотделно с
индивидуалните и поколенческите проблеми,
които съдържат произведенията му, представлява не по-малък интерес за публиката. И
тримата художници са пребивавали в Cité des
Arts. В този смисъл изложбата е колкото равносметка, толкова е успешна манифестация на
конвертируемостта на съвременните български
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пластически изкуства по света. В експозицията бяха включени общо 55 творби, от които 30
картини и 25 скулптури. (Чавдар Попов)
ХГ „Жорж Папазов“ в Ямбол отбеляза
100-годишнината от рождението на Васил
Йончев (1916 – 1985) с изложбата „Шрифт и
графичен знак“. В нея бяха представени творби
на възпитаниците на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ в Сливен,
специалност „Рекламна графика“. Работата на
младите автори бе представена от техния преподавател Ташко Попов.
Посолството на България в Словашката
република, БКИ Братислава и Театър „Мала
сцена“ представиха изложбата „Каменни сърца“ на Никола Диков, открита на 11 ноември.
Изложбата е част от VI Фестивал на свободата,
в който България участва още с театралния
спектакъл „Циганският боьзксьор“ и дискусия
за не-свободата.

Никола Диков – Каменни сърца

От 15 до 29 ноември ГХГ в Пловдив представи Евгения Панчова с живопис, инсталация
и рисунки, създадени през последните години.
Акцент в изложбата е пространствената живописна картина, съставена от предмети на
бита, изпълвали ателието на художничката.
„Евгения може да насели света само с един

ХРОНИКА
човек, да придаде живот на вещите, да приравни понятия като преди и след, да събере
човек с неговия ангел-хранител, да види Аз-а
на всеки лутащ се самотник. Тя постига всичко
това, обърната към себе си, с едва доловимо
присъствие, с ефирни нюанси на цветовете, с
пестеливи жестове към платното, с мистично
преливане на материя в пространството.“ (Красимир Линков)

В изложбата „Структури“, открита на 1
ноември в гр. Дупница, се вижда нова линия
в творческия път на Момчил Мирчев. Авторът
е гл. асистент по скулптура в НХА; работи в
широкия диапазон на малката пластика и монументалната скулптура. Използвайки глина с
различни глазури, цветове и фактури, авторът
пресъздава сложни движения, включително
ДНК спирали, в серията скулптури и структурни елементи.

Евгения Панчова – от изложбата

„Художникът в кадър“ – изложба фотографии с автор Ани Петрова, носител на наградата
„Черноризец Храбър“ за фотожурналистика, бе
показана в галерия „Стубел“. Избраните 39 фотоса са съпътствани от цитати от разговорите
на авторката с художниците, представители на
различни поколения в българското изобразително изкуство.

Момчил Мирчев – из изложбата

Ани Петрова – Георги Божилов – Слона

В Градската художествен галерия в Созопол Благой Атанасов представя 30 платна
живопис – геометрична абстракция, абстрактна скулптура в стомана, камък, бронз, дърво,
също проекти за инсталации и инсталации, реализирани в музеи и галерии в САЩ. Изложбата продължава през януари 2017 г.
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На 16 ноември в ХГ „Петко Чурчулиев“ –
Димитровград беше открита изложбата на
Иван Милушев „Любовни случки“. Художникът
представи акварелни творби с митологични и
библейски сюжети, съпътствали живота на човека през столетията.

Благой Атанасов – лазерен пиедестал за
Статуята на свободата в Ню Йорк, проект

Бисера Вълева и Анна Цоловска откриха на 16 ноември изложба Crosspoints в галерия LOOK на Академията за изкуства „Владислав Стжемински“, Лодз, Полша. Участието
им е подкрепено от два проекта – ArtNet и
Digital Looр – реализирани с частичната финансова подкрепа на ФНИ на СУ.

От 7 до 19 ноември в галерия „Париж“
бе показана изложбата скулптури и колажи
на Димитър Минков. Srap Chic е третата, организирана от галерия „Париж“ самостоятелна
изложба на художника, в която той преражда
„бивши“ предмети от ежедневието в скулптури,
придавайки им различни характери. „Изоставени парчета реалност, които заживяват своя нов
живот в малко смешните и много симпатични
роботи скулптури. Всъщност това са едни умалени хора (плюс едно куче), които карат мотори, гледат през бинокли, перчат се, наблюдават
умно, вървят към важни задачи или просто те
очакват.“ (Надя Павлова)

Бисера Вълева – Парк

Димитър Минков – Flier-bot
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На 17 ноември Представителството на СБХ
във Велико Търново откри поредния „Есенен
салон“, в който 79 автори показват 153 творби.
Община Велико Търново предоставя Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ за културното събитие. Изложбата включва различни жанрове,
без ограничение на изразните средства и техники – живопис, скулптура, графика, рисунка,
фотография, графичен дизайн, илюстрация, художествена инсталация и текстил. За втори път
за участие е привлечен установилият се в града Томми Нордгрен, художник от Финландия.

ХРОНИКА
Неговите голямоформатни платна „Пазителка“
и „Аз“ носят духа на друга култура и измерения.

Общ изглед от изложбата

Изложба скулптура и живопис на Убавка Тончев и Константин Симеонов – Костика
беше открита на 15 ноември в галерия „Видима“. Известни със съвместните си изложби
и работата си в областта на монументалната
скулптура, малката пластика в камък и бронз,
авторите са едни от най-колоритните творчески екипи от групата на плевенските художници.

Завърши четвъртият форум „Малки графични форми“, който представи 110 графики
на 35 съвременни български автори от всички
творчески поколения и литографии на големия
български художник Стефан Марков (1940 –
2000). С награди са отличени авторите: Веселин
Дамянов – Вес, Награда за цялостно представяне; Стефани Костадинова, Награда за млад
автор. Традиционните награди на организаторите от секция „Графика и илюстрация“ на СБХ
за принос към популяризирането на събитието
получиха Георги Ангелов от БНТ и Емил Георгиев от сайта „Площад Славейков“. Форумът
показва пъстрата картина на съвременното
българско графично изкуство, очертава посоки и тенденции, стилови и художествено-естетически търсения и демонстрира убедително
артистичните превъплъщения и богатите възможности на различните графични техники –
от класическите офорт, акватинта, суха игла,
преге, мецотинто, висок печат и литография до
най-новите дигитални технологии на печат.

Кокимото – Ретрограден Меркурий

Убавка Тончев – Музика

На 1 декември в ХГ – Добрич се откри изложбата „Живот в изкуството“ в памет на един
от знаменитите граждани на Добрич – скулптора Никола Богданов (1932 – 2013). Изложбата включва творби от неговото ателие, между
които две непоказвани ранни творби, фотоси с
монументите в Добрич и региона. Експозицията
се допълва от пана със снимки от архива на
семейството и автобиографични текстове.
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ХРОНИКА
На 17 ноември в ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол бе открита изложба на Веселин Дамянов
– Вес. Майстор на малкия формат и екслибриса и носител на многобройни отличия, авторът
представя графика и живопис, включително и
наградени произведения.
„Морето ни/не е до колене“ бе мотото на
изложбата, събрала на 8 декември в Дома на
хумора и сатирата в Габрово студенти и преподаватели от Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“. Участваха 15 студенти специалност „Педагогика на обучението по
изобразително изкуство“ и 11 педагози от катедра „Визуални изкуства“.

Русия, с подкрепата на Българския културен
институт в руската столица.
След двумесечен творчески престой в
ателиетата на Сите-дез-ар в Париж Стоил Мирчев подготвя изложбата си „Париж – видимо и
невидимо“. Представя я в галерия „Арт 36“ от
20 декември до 15 януари.

Борис Иванов – Тежкозвукова промишленост

Традиционната годишната изложба, която
представя творби на преподаватели в Националното училище за изящни изкуства „Илия
Петров“ – „Художниците от Художествената
гимназия“ бе представена за 11 път в галерия
„Дебют“ (6.12 – 6.01). Участниците са „вдъхновени от вярата, че само творци могат да създават творчески личности“.
На 1 декември 2016 г. в БНР – Радио
Пловдив Цочо Пеев, Ириен Трендафилов и
Нежна Филипова откриха карикатурна изложба, организирана от Дружеството на пловдивските художници. Тримата карикатуристи бяха
специални гости на Първия московски фестивал на ироничната графика и карикатура, организиран от Гилдията на карикатуристите на
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Любен Стоев – Цикъл Трети свят,
натюрморт с марионетка, 1974 г.

IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM
ПЕТЪР ПЕТРОВ – КРАКЛАКОВ (1945 – 2016)
Роден е в село Омарчево, Сливенско.
През 1977 година завършва Художествената академия, специалност „Приложна графика“, при
проф. Александър Поплилов.
Работи в областта на графичния дизайн, скулптурата, интериора.
„Цялостното творчество на Петър Петров – Краклака е един силен, пределно организиран импулс
в колосалния формален обхват от рисунка, графичен знак, графика и скулптура, което е по силите
само на малцина.“ Иван Газдов

ЛЮБЕН СТОЕВ (1939 – 2016)
Любен Стоев е роден в София. След Художествената гимназия завършва Висшето училище за
изобразителни изкуства в Дрезден през 1963 г., специалност „Графика“, при проф. Ханс-Тео Рихтер
и проф. Леа Грундиг. Изкуството му е социално ангажирано, носи заряда на германския експресионизъм, в чиято стилистика е възпитан. Концентрира се върху нелицеприятните явления на нашето
съвремие – социалното разслоение, престъпните групировки, разрухата и мизерията.
Има над 30 самостоятелни изложби. Участва и в многобройни общи и национални изложби у нас
и в чужбина – Турция, Румъния, Кипър, Унгария, Чехия, Русия, Алжир Индия, Австралия и др. Участва
също така в графичните биеналета във Варна, Люблин (Полша), Берлин (Германия), Банска Бистрица
(Чехия), Фредрикстат (Норвегия), Маастрихт (Холандия). През 1972 г. получава наградата на София, а
през 1974 г. – Гран при на биеналето в Банска Бистрица.

ЗАПРЯН МАРИНОВ (1954 – 2016)
Роден е в Стара Загора. Завършва Художествената академия, специалност „Живопис“, при проф.
Найден Петков. От 1989 г. членува в секция „Дизайн“ на СБХ.
Кариерата на Запрян Маринов е свързана основно с модния дизайн. Работи в ДО „Руен“ по колекции за различни модни изложения (1985 – 1988 г.) и в Центъра за нови стоки и мода (1988 – 1991
г.). През 1992 г. създава собствена модна къща „Егоист“, която изнася облекла за Германия, Испания
и Швейцария. Един от учредителите и активните членове на Група „Форум“ (впоследствие „Форум
Българска мода“ – до 1996 г.). През 1994 г. той става първият носител на отличието „Златна игла“ за
най-високи постижения в българската мода, връчвано от Академията за мода.

ПЕТЪР ЗМИЙЧАРОВ (1961 – 2016)
Роден е в Пазарджик. Завършва Националната художествена академия, специалност „Изкуствознание“, в класа на професор Атанас Божков. Защитава докторска дисертация в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1997 г. Преподавал е още в СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил е в Националната галерия, а до 2012 г. е бил директор на ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик.
Автор е на седем кураторски проекта. „Пеци, ти беше част от дружеството, макар, да не си бил
негов член! Обичаме те и ни липсваш! Голям ум, огромна памет, човек с голяма ерудиция и талантлив
художник. Благодарим, че беше с нас в изтичащото време от земния ти път! Благодарим за приятелството! Това е и последната изложба – годишната, която имахме привилегията да откриеш ти! За
нас беше чест да си сред нас, приятелю! Царство ти небесно!“, написа Ани Стойкова, председател на
Дружеството на пазарджишките художници.
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Евгени Клинчаров – Музика, 1972

