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УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи  следния   РАЗМЕР  на членския  внос за   2014 
година:  за  ЕДНА ГОДИНА -  25 (двадесет и пет) лева. 

Всички членове  ПЕНСИОНЕРИ,   
• мъже, родени  преди 30 април  1951 г. и   
• жени, родени преди 30 април 1954 г., 
както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от  плаща-

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

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

Членове, приети през 2014 г., заплащат еднократно встъпителен членски внос от 50 (пет-
десет) лева  в рамките на едни месец от датата на обявяване на списъците на новоприетите 
членове и текущ членски внос за 2014 г. в размер на 25 (двадесет и пет) лева. 

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

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

СБХ ще получава в продължение на една година информационен бюлетин от Междуна-
родната асоциация за монументална скулптура (AIESM). Подробната информация за скулп-
турни симпозиуми, адреси и статути за участие ще бъде предоставяна на членовете, платили 
членския си внос, след поискване – по имейл или при координаторите на секциите (на елек-
тронен носител).

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

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

Уважаеми колеги,
Във връзка с решението информационният бюлетин на СБХ да излиза на два месеца, бихме 

искали да ви съобщим, че поради огромния обем от материали, които поради големите сро-
кове губят своята актуалност, започнахме да обсъждаме възможността да върнем старата 
периодичност от 10 книжки годишно. 

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

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

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ПЛАСТИКА ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС 
„ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА”

На 27 ноември 2013 година комисия-жури, назначена с решение на ИБ на СБХ, в състав: 
Андрей Москов, Димитър Грозданов, Емил Мирчев, Ивайло Дженев, Илия Върбанов, Любен 
Генов, Станислав Памукчиев, в присъствието на представител на Контролната комисия: Райнис 
Гелов, прегледа проектите, постъпили в СБХ за участие в КОНКУРСА ЗА ПЛАСТИКА ЗА НА-
ЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС НА ИМЕТО НА ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА и 
определи следните награди:

• Първа награда (1000 лева) и възлагане –  Кирил Матеев
• Две равностойни поощрения (по 500 лева): Пенчо Добрев и Красимир Ангелов

НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО БИЕНАЛЕ „МИНИАРТ – 
ИЗКУСТВОТО НА МИНИАТЮРАТА” – 2013, РУСЕ
На 29 ноември жури в състав: председател - Володя Кенарев, председател на Друже-

ството на художниците в Русе, и членове - Елена Великова – директор ХГ – Русе, Мая 
Кубратова,Теодор Лихо – СБХ, Ива Чавдарова – Община Русе, отдел „Култура”; определи 
следните награди:

• Голяма награда – Александър Тодоров, „Без път 3” – 1000 лв.
• Награда на СБХ – Василка Монева, „Прозорец” – 300 лв.
• Награда за фотография – Димитрина Андреева, „Сиви нощи” – 400 лв.
• Награда за живопис – Даниела Максимова, „Божествен приятел” – 400 лв.
• Награда за графика – Веселин Дамянов, „Авеню” – 400 лв.
• Награда за скулптура – Георги Пасев, „Гларусът е пойна птичка” – 400 лв.
• Награда за рисунка – Пламен Монев, „Рисунка” ІІ - 400 лв.

След проведен Управителен съвет, по предложение на Съюзът на българските художници, 
Весела Христова – Радоева е избрана за председател на агенция София прес .

ДОКЛАД НА АНЖЕЛО КРАСИНИ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ, ОТГОВАРЯщ ЗА 
СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕД ОБщОТО СЪБРАНИЕ НА СБХ – 15.12.2013 Г.

Уважаеми колеги,
Изправени сме пред година, през която ще бъде избирано ново ръководство на СБХ, и 

независимо какви промени ще настъпят в устава на Съюза, трябва да приемем отчета и бю-
джета за 2014 г. максимално отговорно. От друга страна, компетентността, повярвайте ми, не 
се изразява в безкрайните, изпълнени с цифри отчети. В кратките такива като че ли се крие 
повече свършена работа. Както е казано в Древния Рим „Вени, види, вици”. 

Докато сме на тази вълна, докладвам изпълнението на бюджета към 31.10.2013 г. 
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Приходи
Приходите от 2 млн. 163 хил. лв. се формират от следните основни източници:
- 1 млн. 170 хил. лв. от София прес – дял от продажба на имот
- 577 хил. лв. – наеми по договори (кратка забележка – в години на рецесия и криза сме 

постигнали 43 хил. лв. приходи в повече)
- 29 хил. лв. – от продажба на дълготрайни материални активи, което представлява 0,1% 

от бюджета на 2013 г. (не бива тези суми да бъдат наричани „разпродажба на имоти с цел 
спасяване на бюджета”)

- 32 хил. лв. от дарения от физически лица – похвални са тези усилия за финансиране 
- 18 хил. 500 лв. – от продажба на книгата „120 г. българско изобразително изкуство” са 

пример за това как трябва да се финансират съвместни проекти на СБХ и неговата Фондация 
(средствата, реализирани от продажбата на книгата, макар и в общите парични потоци, си 
остават под разпореждане на фондацията)   

Анализът на току-що изчетените приходи на пръв поглед е оптимистичен и тук е моментът 
да благодаря на всички положили усилия в тези тежки години. Не бива да забравяме, че имо-
тите, с които разполага София прес не са безкрайни, както и тези на СБХ. За реални доходи 
за издръжката на съюза трябва да се считат наемите по договори. Сключените до днешна 
дата договори ни осигуряват около 570 хил. лв. годишно. Останалите възможности за приходи 
са значително по-малки и несигурни. Защо моля да се запомнят тези 570 хил. лв. доходи в 
бюджета? Когато стигнем до разходната част – ще стане ясно. 

Разходи
Законът за счетоводството на организации с нестопанска цел ни вменява плащането на 

различни данъци върху стопанската и нестопанска ни дейност. Според мен разходите би 
следвало да се разглеждат и в други две направления, а именно – неминуеми разходи, ко-
ито Съюзът трябва да извършва, за да съществува, и такива, които по усмотрение на УС и 
СС се извършват с цел по-доброто осмисляне на дейностите на СБХ. На практика, когато се 
прибавят и неизвестните – крупни суми за разходи по съдебни дела, тежки инцидентни ре-
монти и други, се налага ежедневното контролиране на разходите. Не може да не ви прави 
впечатление начинът, по който от общо приходи 2 млн. 163 хил. лв. сме успели да разходваме 
1 млн. 758 хил. лв. След две години ходене по мъките в опит да се избегне плащането на 
съдебния иск спечелен от СУ, се стигна до възможно най-доброто решение от гледна точка и 
на финансисти, и на юристи, а именно: във връзка с изпълнение на решение на ВКС, което не 
подлежи на обжалване, на СУ са изплатени 650 хил. лв., представляващи главницата, с което 
се избягва покачването на въпросната сума, както и отваря път за преговори по опрощава-
нето на лихвата, възлизаща на около 800 хил. лв. 

Друга характерна и неминуема част от разходите е работната заплата на служителите, 
която макар и разбита по отдели, като цяло търпи чувствително надвишаване вследствие 
задължителното увеличаване на минималната работна заплата. 

Разходите за ремонти са друго перо, което е силно надвишено, но според мен е също при-
мер за далновидно и добро влагане на средства. Известно ви е какво се случва със сграден 
фонд, който не се ремонтира. Разграбен и разрушен, имотът на ул. „Панарет”, добави 12 хил. 
лв. разходи за изхвърляне на боклуците от разрушените сгради. Колегата Ивайло Дженев, 
който отговаря за базите ни, където са изразходвани най-много от тези средства, ще ви 
докладва подробно. 

Този кратък обзор върху приходите и разходите за миналата година до днешна дата ни 
изпраща към бюджета за 2014 г. Години наред счетоводителите, а и принципът на бюджета 
като икономическо понятие, са ни насочвали към балансиран бюджет. Т.е. баланс между 

съобщения
намеренията за приходи и тяхното харчене. Но за мен балансиран бюджет е по-близо до 
оксиморона, защото:

- всеки наемател в тази криза е по-близо до фалит, отколкото до просперитет и може да 
спре да плаща – постоянна практика;

- не се знае кога ще изникне аварийна ситуация и необходимите за това средства също 
дисбалансират бюджета;

Опитът да се предвиждат такива неща ни отвежда по-близо до квантовата физика, „където 
нищо не е там, където е”. Планирането е необходимо, но не може да замени ежедневните 
усилия за получаване на повече средства, както и тяхното разумно харчене. 

Приходите, които са обичайни с голяма доза сигурност, не могат да покрият така планира-
ните разходи. Действителният дефицит е от порядъка на 60 хил. лв., които лесно се покриват 
с част от парите от продажба на имоти. Но на всички ни е ясно, че това не може да продължи 
дълго, ако не се намерят нови източници за приходи, както и да се правят разходи, за които 
точната дума е инвестиция – т.е. разходи, от които в бъдеще време ще печелим пари. Съдеб-
ните дела около „Арт център” Пловдив са с единствената цел да осигурят нов източник на 
средства. Друг пример е програмата за ремонт в Илиянци и откриването на нови площи за 
отдаване под наем.

Споменавайки „Илиянци”, държа да припомня, че теренът и сградите не само са собственост 
на СБХ, но и се управляват от СБХ, за разлика от другото съвместно дружество – „Арт център” 
в Пловдив. Разрухата в Илиянци е погълна много средства за ремонти, но в момента чистата 
печалба от наеми е в размер на 9000 лв. годишно, за разлика от предишните години, когато 
ежегодно са натрупвани стотици хиляди левове дългове към различни държавни институции.

Слава богу, предприятието в Спанчевци престана да ни виси и да трупа дългове.
Сагата в „Арт център” в Пловдив предстои и по ред причини (водят се съдебни дела, които 

искахме да избегнем), не мога да докладвам. 
Що се касае за единствените собствено наши дружества – „Декарт СБХ” ЕООД и „Български 

художник” ЕООД, те са потънали в тишина, от която очакваме отписване по давност от натру-
пани задължения към държавата в общ размер – 23314 лв. (18449 лв.+8654 лв.). 

Откритостта на нашата организация ни задължава при получаване на крупни суми, вслед-
ствие на които се формира печалба, да плащаме данъци. СБХ е творческа организация с нес-
топанска цел, но имаме и стопанска такава, т.е. за нестопанска дейност не плащаме данъци, 
но имаме и задължение за плащане на данък печалба, формиран от стопанската ни дейност. 
В тази връзка всяко дарение, финансиране и други такива, свързани със стопанската ни 
дейност, идват като облагаем приход. Поради това през 2013 г. дължим 120 хил. лв. данък 
печалба.

Уважаеми колеги,
Вече четвърти мандат се сблъсквам с финансовите проблеми на СБХ и ви признавам, че 

такъв оборот на дейности и парични потоци не съм очаквал. Предстои ни конкурс за обно-
вление на сградата на ул. „Шипка” 6, както и самото реализиране на идеите от този конкурс. 
Това означава огромна работа и намиране на средства многократно надвишаващи годишните 
ни бюджети досега. Но както най-дългия път започва с „малка крачка”, така и цялостното ни 
обновление в бъдеще изисква волята да не похарчим всичко налично.

Ще се наложи да правим разходи и в много други направления, но се надявам по волята 
на Управителния съвет на СБХ тези разходи да бъдат такива, че в по-дългосрочен план да 
донесат печалби. 

Ето защо, независимо от всичките си „финансови резерви”, целта на този бюджет е да на-
сочва средствата за дейностите на СБХ в оптималния им размер и посока.

Анжело Красини
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 СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ
 ИЗЛОЖБЕНА ПРОГРАМА
 февруари – март 2014 година

 ГАЛЕРИЯ НА СБХ, УЛ. „ШИПКА” 6

 Изложба на новите членове на СБХ, ет. 4 
 14 – 25 февруари
 откриване – 14 февруари, 18 ч.

 Изложба на Богомил Благоев – живопис
 28 февруари – 12 март
 откриване – 28 февруари, 18 ч.

 Изложба на Видо Вълов – живопис и графика, ет. 3
 11 – 26 март
 откриване – 11 март, 18 ч.

 Цикъл „Другият град – поглед отгоре” – изложба живопис на Любен Стоев, ет. 2
 14 – 28 март
 откриване – 14 март, 18,30 ч.

 Изложба – НГПИ „Св. Лука” (60 години от създаването), ет. 1
 14 – 27 март
 откриване – 14 март, 18 ч.

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

 Изложба на Любомир Савинов – акварел и пастел
 18 февруари – 11 март, 
 откриване – 18 февруари, 18 ч.

 Ретроспективна изложба на Ванко Урумов – живопис и рисунка
 18 – 31 март, 18 ч.

РЕГЛАМЕНТ
ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА

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 ко-
ято да бъдат показани наградените  творби и каталог с всички наградени автори и участници 
в заключителната изложба през 2014 г. 

ФОРМА НА ПРОЕКТА: 
В продължение на две календарни години 2013-2014 на територията на страната съв-

местно 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 2014 година в гр. 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 заклю-
чителната изложба-конкурс  Алианц България  за живопис, скулптура и графика  през 
2014  г.  в София.

ОРГАНИЗАТОР:
Проектът  се организира от АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ  със съдействието на Централното ръко-

водство и на съответните регионални групи на СБХ. 

МЯСТО:
Регионални представителни изложби – градските галерии в съответния център на реги-

она: Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора, Добрич. 
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София  СБХ „Шипка 6” 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: април  2013 г. – октомври  2014  г.
2013 г. – регионални изложби 
април – Русе,  Градска  галерия  /4 април – 30 април/
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 „Димитър Добрович”,  ул. „Цар Симеон” 2   
/16 май – 16 юли/
включва регион Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково 
за контакт: Даниела Ненчева 044 62 5342, 0898 876 179, Александър Дойчинов 0895 42 5354
октомври – Ловеч,  Градска  галерия /3 октомври – 30 октомври/
включва регион: Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Лом
за контакт:  Валентин Узунов 0888 84 46 90, Спас Дочев 068 601 380
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2014 г. - регионални изложби 
април – София /3 април – 30 април/
СБХ, Галерия  ул. „Шипка”  № 6, I и II етаж, София 
включва  София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
за контакт: Ани Шапкарова  02 / 846 72 48
май – Стара Загора, Градска галерия /15 май – 16 юни/
включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград, Кърджали
за контакт: Марин Добрев 042/62 28 43
юни – Добрич,  Градска галерия /5 юни – 30 юни/
включва  регион Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра
за контакт: Евелина Ханджиева 0899 99 18 07, 058/60 22 15
октомври  -  заключителна изложба - 7 октомври – 30 октомври
СБХ, Галерия  ул. „Шипка”  № 6, I и II етаж, София 
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 диплом-
на защита.

3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюже-
тен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.

/Скулптурните творби да са изработени в траен материал/.
Творбите, които  участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.
4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отгова-

рят 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 височина до 200 см  х  ширина до 200 см; 
 • за графика максимален размер до 80 см  х 120 см;
 • за скулптура  максимален размер до 200 см х 200 см х 200 см
7. В Националната изложба–конкурс за Големите награди на Алианц България през октом-

ври 2014 г. в София участват  само  наградените и номинираните автори  от регионалните 
изложби от 2013 и 2014 г. Журито има право да  определи с колко творби да бъде представен 
всеки автор  във финалната изложба, като минимум ще бъде 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 поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отго-

ворност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата 
и обратно.

10. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
 • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка;
 • Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;
 • Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с четли-

ви букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
 • Прилагането на кратка творческа биография е задължително 
 /приложен формуляр с необходимите данни  за участие в каталога/.

11. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите инфор-
мация при изготвянето на каталог от изложбата. Организаторите имат право да репродуцират 
всяка творба само в каталога от изложбата.

12. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба - конкурс. 
Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от 
него.

ЖУРИ: 
• Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава на журито 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 представителите 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 www.аllianz.bg, 
в бюлетина 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 х 2000  лв.
 • 6 награди за скулптура х 2000  лв.
 • 6 награди за графика х 1000  лв.

Национални награди
 • Голяма награда за живопис – 4 000 лв. 
 • Голяма награда за скулптура – 4 000 лв.
 • Голяма награда за графика – 4 000 лв.

1. Статуетка от известен автор за трите големи награди.
2. Изложба в чужбина на всички наградени творби от регионалните и финалната изложби.
3. Издаване на каталог на 2 езика, в който са представени  всички наградени творби от 

регионалните изложби и големите награди и по една творба от всички номинирани автори, 
които участват във заключителната изложба  в София през октомври 2014 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 открива-

нето на заключителната Националната изложба – конкурс в София.

Наградените работи по т. 1 остават собственост на  Алианц България и влизат в ко-
лекцията  на дружеството.
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конкурсиконкурси
4-ТО БИЕНАЛЕ „FOOTPRINT” – МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС, 2014

Краен срок за предаване на творбите: 22 март 2014
Изложба: 8 юни – 31 август 2014
Откриване: 8 юни 2014, неделя, 14-17 часа

Центърът за съвременна графика обявява 4-то биенале „FOOTPRINT” – Международен кон-
курс, 2014 – изложба и конкурс за графични отпечатъци с размер точно един квадратен фут 
(или 30,5 квадратни сантиметра). 

Условия: приемат се творби във всички графични техники, в това число гравюра върху 
дърво, инталио, литография, монотипия, ситопечат и дигитална медия (без рисунки, фотогра-
фии или репродукции). Размерът на отпечатъка трябва да е точно 30,5 на 30,5 см, а на харти-
ята – 45,7 на 45,7 см. Творби над тези размери ще бъдат изрязвани до горепосочения формат. 
Приемат се само двуизмерни творби.

Как да участвате: попълнете формуляра (който можете да намерите в сайта на СБХ – www.
sbhart.com) и прикрепете етикет на всяка творба, с която искате да участвате. Изпратете ги 
заедно с документ за платена такса за участие (може и чрез paypal) и пакет за обратно връ-
щане с размери не по-големи от 50,8 на 50,8 см на адрес:

Center for Contemporary Printmaking
Mathews Park, 299 West Avenue
Norwalk
CT 06850, USA
Таксата за участие е 50 щатски долара за международни участници за до две творби и 

включва разноски по връщането на творбите. 
Всички творби са за продажба, като се начислява комисионна от 50%.
За повече информация посетете сайта на СБХ - www.sbhart.com в раздел „Конкурси” или 

сайта на биеналето - http://www.contemprints.org/ 

SEGNALI 2014
АУДИОВИЗУАЛНИ И ПЪРФОРМАНС ИЗКУСТВА 
ЧЕТВЪРТО ИЗДНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФЕСТИВАЛ В ПЕРУДЖА, 
ИТАЛИЯ, 4 – 9 АПРИЛ 2014

Покана за участие – селекция за Фестивал за звукови и аудиовизуални творби
По случай четвъртото издание на международния фестивал „Segnali – аудиовизуални и 

пърформанс изкуства”, спонсориран от Музикалната консерватория „Франческо Морелаки” в 
Перуджа, където през 1979 година е основан един от първите департаменти по електронна 
музика в Италия, и Академията за изящни изкуства „Пиетро Ванучи”, основана през 1573 
година, втората след тази във Флоренция, организационният комитет си поставя за цел да 
привлече вниманието към работата на студентите от италианските музикални консерватории 
и академиите за изящни изкуства, допускайки също така и творби от висши учебни заведе-
ния по изкуство и музика в Европа, които се занимават с връзката между звукови и визуални 
изкуства и различните дисциплини.

Фестивалът за звукови и аудиовизуални творби от цяла Европа отразява намерението за 
разширяване обхвата на съвременните изразни средства. Ето защо в допълнение можете да 
изпращате и мултимедийна документация на творби, които спадат към категорията „Саун-
дарт” – с особен акцент върху звукови инсталации, звукови скулптури и други. Целта е да се 

положат основите на създаването на архив за европейски проучвания.
Segnali 2014 ще се съсредоточи върху аудиовизуалните творби (с максимална продължи-

телност от 30 минути). Можете да изпращате също така и документация от аудиовизуални 
пърформанси (с продължителност до 45 минути), като селекционният комитет си запазва 
правото да поиска представянето на пърформанса наживо. Организационният комитет си 
запазва също така правото да включи саундарт произведенията, които получава, в бъдещи 
инициативи и изложби.

 Творбите трябва да са създадени през 2012, 2013 и 2014 година. Решението на селекцион-
ният комитет е последно и неоспоримо и резултатът ще бъде обявен в най-кратки срокове. 

Всяко видео трябва да е придружено с пълна техническа информационна справка на ан-
глийски или италиански, която да пояснява следното: автор на изображенията, автор на му-
зиката и звука, биографии (най-много 500 знака с разстоянията), кратко резюме, поясняващо 
творбата (най-много 500 знака с разстоянията), държава, година на създаване, продължи-
телност в минути и секунди, оригинален дигитален формат и спецификации за прожектиране 
на творбата. 

Творбите за селекция трябва да бъдат изпратени до 3 март 2014 година по пощата или 
качени онлайн във високо качество и формат (mp4, mpeg4, mpeg, mov, avi). 

Адрес:
Prof. Luigi Ceccarelli
Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali-Cattedra di Musica Elettronica
Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi”
Piazza Annibale Mariotti 2
06124 Perugia
Italy

Указания за сваляне на произведенията и документацията, качени онлайн, трябва да бъде 
изпратена на имейл адрес: rassegna.segnali@gmail.com

Международен конкурс за графичен дизайн и плакат – Шомо, Франция
За да участвате трябва да се регистрирате в сайта на конкурса: 

http://www.cig-chaumont.com/. Регистрацията се извършва в 3 стъпки: 
• Въвеждане на лични данни, които ви позволяват да получавате по имейл име и парола, 

чрез които в рамките на един час да регистрирате своите произведения;
• Регистриране на постерите (максимум 5). Когато приключите с този етап ще получите по 

имейл документацията (регламент, анекс 1 и 2), чрез които се потвърждава участието ви в 
конкурса; 

• Изпращане по пощата на постерите, подписаните документи (регламент, анекс 1 и 2), 
придружени с формуляр, представящ вашите работи.

Можете да представите постери, чиято дата на създаване е след 1 януари 2011 година, 
като имате предвид, че една серия постери, изпратена от един подател, се счита за една 
продукция.

Краен срок: 10 февруари 2014 година.
Повече информация на сайта на конкурса.
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ИЗЛОЖБА 120 ГОДИНИ 
БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 
„ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ /1972-1982/"
ТЕКСТ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБАТА

Тази изложба за тези, които знаят да четат азбуката на пластическите изкуства не-
предубедено, дори и да не са живели във времето на създаването й, ще им каже много и за 
времето, и за авторите, и за организирания живот на художника. 

За тези, които са живели и участвали в нейното създаване – е възможност да прочетат 
с днешна дата собствените си усилия и като път, по-малко или повече и като траен резул-
тат. 

За тези, които сега ще откриват имената, които отдавна са част от сериозния път на 
българската пластическа култура, за тези, които не знаят какво е ОХИ и какво е да изби-
раш няколкостотин работи от три хиляди – тази изложба може да им разкрие един свят, 
непознат като изкуство и невъзможен да съществува днес като артистична мотивация. 

За културните спекуланти тази изложба съдържа отговори, които са доста по-различни 
от черно-бяла манипулация за общите изложби като някакво казионно артгето, в което 
живеят само усмихнати работници, ударници и идеализирани герои – партизани, облечени 
в някаква социалистическа стилистика от 50-те години на миналия век. 

За прохождащите тогава млади автори тази изложба показва колко далече и колко по-раз-
лични са от началото, а за утвърдените автори е възможност да преоткрият и себе си, и 
резултатите на свободния избор днес, и относителната независимост и съобразителност 
тогава. Тъй нареченият прочит на художествения живот във времето, което обхваща 
изложбата, би могъл да се прави по различен начин, съобразен с идеите на кураторите. Кар-
тината би могла да бъде една, ако изложбата се състоеше само избрано от най-доброто и 
интересно като изкуство; би могла да бъде и друга, при буквално възстановяване цялостно 
на една или друга изложба, което технически е доста трудно. Би могла да бъде и трета, с 
представяне на повечето автори с една работа, каквато е идеята на кураторите за тази 
изложба. Но независимо от различните възможности и идеи за постигане духа на времето 
чрез една или две общи художествени изложби – това, което днес е разположено на трите 
етажа, е достатъчно за изводи за художествения живот, за оценка и евентуална преоценка 
на артистичната продукция, за общите и индивидуални тенденции, стига да сме наясно и 
към какво се стремим. 

Далече съм от идеализиране и на времето, и на артистичния живот, познавам много до-
бре и меда и жилото му, но има неща, които са непоклатими и като разнообразие на твор-
ческите индивидуалности, и като пластическа стилистика, и като трайни постижения. 
Сериозните автори във времето са развивали възможностите си, следвайки идейно-худо-
жествените принципи, които тогава са изповядвали, в по-голямата си част изповядват и 
сега. Премахването на идеологическия нормативизъм не промени възгледите на по-силните 
автори – за съжаление пазарният механизъм се оказа по своему опасен и не толкова твор-
чески съзидателен за някои. 

Приех поканата на Димитър Грозданов да кажа няколко думи и за малко техническо съдей-
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ствие не заради някакъв сантимент, а с убеждението, че съзнателното или несъзнателно 
безпаметие е опасно и вредно, независимо дали си живял вчера, днес или ще живееш утре. 

Още по-опасно е тенденциозното политическо манипулиране на художествения живот, 
разчитайки на неговото непознаване. Не идеализиране на времето, а разбиране на механи-
змите, които мотивираха авторите, организационната система на Съюза на художниците 
и неговата относителна художествена и икономическа независимост, работата с окръзи-
те и принципите на сътрудничество и възможностите да се реализират. Какво означава 
представянето на 3000 работи, жури от 20 души и съставено от едни от най-добрите 
автори, приемане на 400-500 произведения, откриване като на национален празник и почти 
цялата изложба – откупена?! Нещо повече – срещу задължението за построяване на излож-
бена зала или галерия! Ясно е, че днес нито времето, нито развитието, нито артистич-
ните тенденции позволяват подобен художествен живот. Но въпросът защо проиграхме 
едни сериозни позиции, без да завоюваме други остава открит?! Отговорите могат да 
бъдат различни, но изводите са задължителни, ако искаме да бъдем в движението на кул-
турните процеси. 

Иска ми се да вярвам, че тази изложба ще бъде част от лечението на една артистична 
амнезия, която е колкото духовно заболяване, толкова и израз на обществена безпътица. 

Преди 10 години направихме с две млади изкуствоведки подобна възстановка с избрано от 
80-те години. Не е нормално да чакаме още 10 години след тази изложба, за да си опреснява-
ме художествената памет. Опасно е! и за изкуството, и за паметта! 

Надявам се идеята, която е родила тази изложба да стане трайна тенденция в живота 
на Съюза. 

Светлин Русев
12 ноември 2013

Атанас Яранов – Разсъмване
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ИЗЛОЖБА 120 ГОДИНИ 
БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 
„ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ /1972-1982/"
ТЕКСТОВЕ ОТ ДИСКУСИЯТА ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА

ОХИ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”

Ще се разгранича от носталгиращата позиция по високото качество в миналото спрямо 
срива в пластическата форма днес. Не защото подобна констатация ми е чужда, а защото 
я намирам за банална и неконструктивна.

Няма да ви занимавам и с критическите си рефлексии на тема ОХИ, защото преди време 
ги изразих в текст, наречен „Машината ОХИ”. Освен другото, защото този въпрос – за до-
бро или зло – е решен исторически не в полза на ОХИ.

Когато приех поканата на ръководството на СБХ да споделя своите съждения по повод 
настоящата изложба, го направих по силата на чувството за професионална отговорност, 
но честно нямах идея как точно ще изпълня тази задача, какви ракурси на проблема ще 
изведа на преден план. Когато по-късно се замислих, реших, че трябва да споделя с вас по-
скоро някои предизвикателства, които тази изложба поставя у мен днес, и то предизвика-
телства, които по-скоро биха активирали нашето днешно художествено мислене, нашата 
актуална артистична практика.

Нека преди това обобщим кадъра на самата изложба. Вземайки за пик ОХИ’82, всъщност 
кураторите връщат лентата назад – до ОХИ’72. Така става ясно, че ако използваме тради-
ционното не само у нас хрониране на събитията по декади, ние трябва да говорим за българ-
ското изкуство на 70-те години. Естествено границите никога не са категорично заковани. 
Например, реално 70-те години започват с ОХИ’73, когато много от новите стилови насоки 
се проявиха отчетливо за първи път. Що се отнася до финалната рамка, тя може би беше, 
обратно, изпреварваща. Във всеки случай в настоящата експозиция ние виждаме ясно, че 
естетиката на 80-те години е ясно изявена на ОХИ’82. И така, на изложбата е показана 
представителна извадка от едно десетилетие – както то се е отразило в рамките на 
регионалните три изложби „Земята и хората” и като резултат уседнало във фондовете 
на Добричката художествена галерия. Кураторите не са си позволили съвременна оценъчна 
ревизия на фактите и са взели от всеки автор по една творба.

Налага се да направя още една бележка. Всъщност при подбора на произведенията реши-
телно натежава ОХИ’82 спрямо работите от 70-те години. Това размива в стилистически 
план картината. И естествено насочва към някакъв общ знаменател, който е лишен от 
необходимата доза историзъм. А може би именно такава е била и идеята на кураторите – 
да възкресят някакво общо художествено минало.

При този подбор главно е било качеството. Затова и спонтанната реакция на помнеща-
та това минало публика е очакваната – „Колко висока е била летвата в онези години!”. Но 
тук веднага изникват въпроси. За кого е характерно това възприятие? По същия начин ли 
оценяват изложбата днешните млади? Техните сетива и техният аналитичен апарат, мо-
делирани в ситуацията на съвършено различна среда и невероятна визуална агресия, навярно 
ще прочетат показаните произведения по друг начин. Чули ли сме техните идеи? Готови 
ли сме да встъпим в диалог с тях? А преди всичко ние самите, от по-предните поколения, 
изяснили ли сме за себе си своите критерии за качество? 

Ето един възлов проблем – фокусирането върху формата, върху нейното изграждане, вър-

ху правенето. Няма спор. В преобладаващата част от изло-
жените работи има стабилен професионализъм в различни 
стилови характеристики. Налице е академична школовка и 
овладяност на средствата. Все критерии, които са ръко-
водели и някогашните журита. Но защо ли днес, когато ос-
мислям тези критерии, се чувствам разколебана в тяхното 
категорично поставяне на първо място, на преден план? Да, 
овладяността на формата е необходимо условие. Но дали то 
е достатъчно? Все по-често си мисля, че тази фокусираност 
върху формата не ми достига. Че имам потребност от дър-
зост, от риск, от неочакваност на хрумването, дори ако 
те не са получили убедителна пластичност /ако използвам 
отново терминологията на онова време/. Нали изкуството 
живее когато ни включва в нови орбити, когато ни разкрива 
други светове. Опитайте се, ако обичате, да резюмирате 
посланията на тази изложба. Мисля, че и вие като мен, ще 
се затрудните. Ще се окаже, че тези множество произведе-
ния се сливат в едно – поредица добре изпълнени картини, 
пластики, графики. И сред тях само единици, които оста-
ват в съзнанието ни със запомнящи се послания, единици, ко-
ито са ни навели на непознати преди това мисли. Ето един 
проблем, който има отношение и към нашето реално при-
съствие на световната артсцена. Разбира се, мога да бъда 
обвинена в максимализъм. Сигурно ще сте прави. Но не мога 
да да приема подмяната на творческото начало с доброто 
изпълнителство.

Впрочем, тази позиция е естествена. Защото става дума за 
обществено регулиране на художествения процес. Творчест-
вото е лично дело. То се управлява от закони вътрешни и може 
би изобщо нам не подвластни. А в случая става дума за социа-
лен механизъм – системата на ОХИ, която да регулира потока 
на цялостната художествена практика. Видно е, че през 70-те 
години журито е било практически освободено от идеологиче-
ски директиви и табута и постановката е била да се подбира 
по професионални качества.

Така и днес възстановката на ОХИ „Земята и хората” ни 
изправя фактически пред един групов портрет. Някога хо-
ландците влизат в историята на изкуството с тази жанро-
ва разновидност на портрета. Сукнари, хирурзи, стрелци и 
представители на други гилдии внасят своята еднаква лепта, 
за да получат своето еднакво място за вечността, което 
художникът ще нарисува. Трябва Рембранд да направи рево-
люция с „Нощна стража”, да организира композицията по ар-
тистичните закони, за да се разбере другата – художествена 
и човешка – истина. Човеците никога и никъде не са равни. 

Кураторите на изложбата са реконструирали един групов 
портрет. Той, разбира се, е правомерен. Но аз се изкушавах, 
разхождайки се из залите, да режисирам и други експозиции, 
в които творбите да не са равнопоставени в законния си 
линеен метраж, а да са аранжирани по силата на художест-
веното си послание. Тридесет години са достатъчен истори-

Кирил Матеев – Вик
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чески отрязък, без да отчитаме радикалните промени в обществения и културен живот, за 
да си позволим и нови, и по-свободни гледни точки.

Как да ги намерим? Как да прочетем посланията на тези образи, вече по същество – чрез 
присъствието си в музейните депа – останали във времето?

Възниква още един възлов въпрос – темата. Няколко пояснения за по-младите в аудито-
рията. 70-те години в развитието на българското изкуство са период на вече твърде сво-
бодно разбиране на темата и тематичната картина. Отпаднало е изискването за изявен 
сюжетен разказ. Много от ОХИ изобщо са с тема изначално разкриваща широк спектър от 
възможни тълкувания – „Приятели на морето”, „Кюстендилска пролет” и пр. ОХИ „Земята 
и хората” в Добрич също няма ограничителни рамки. Нека към това прибавя, че в утвърде-
ната тогава практика вписване в обявената тематика не беше задължително за участие 
в изложбата.

И все пак, на общо ниво, темата играе някаква организираща, насочваща роля. Естест-
вено остава свободата на художника да направи своя избор. Друг е въпросът, и той съвсем 
не е второстепенен, за автоцензурата, склонността към компромис, стадния инстинкт и 
пр. И в този план от днешна гледна точка също бихме могли да анализираме предложения 
художествен материал. И да се замислим не за формално изпълнителската страна, а за зало-
женото в творбата смислово послание. Дали твърде често заедно с водата не изплискваме 
и бебето? Заедно с отхвърлянето на фабулата и илюстративността в изкуството в защи-
та на пластическите стойности, не пренебрегваме самата идея, съкровения импулс, заради 
който всъщност се създава самата творба?

И сега, погледнато отдалеч, не е ли интригуващо, не е ли интересно, не е ли важно да се 
опитаме да прочетем тези някогашни послания за нашата земя и нашите хора? И това, 
струва ми се, може да бъде също един друг режисьорски план. Тук, позволете ми, да предложа 
своя поглед, или поне да акцентирам произведения, които могат да бъдат блестяща защи-
та на цялата система на ОХИ.

И днес поразява с мощта си „Добруджа” на Ванко Урумов. Обемно, внушително послание, 
различно от стиловите рамки, в които сме разпознавали и ценили автора, изпълнено с уди-
вителна естественост, простота и сила. Редом „Добруджанска земя” на Светлин Русев. 
Не проумявам защо  той не беше включил тази работа в своята тазгодишна юбилейна 
ретроспектива. В нея има особена органика, въпреки едрите обеми е постигнато внуше-
ние за тих и дълбинен живот. Найден Петков е представен с една работа от ОХИ’72 – „Из 
Добруджа”. Намирам този избор на кураторите за много точен. Сред поредицата творби 
на добруджанска тема тази се отделя с пределен лаконизъм. Черната земя е образ наситен 
с драма, история, със съдба.

В темата тежи „Златото на Добруджа” на Кеазим Исинов. Картина типична за ранното 
творчество на художника, изпълнена в една наивистична естетика, за съжаление по-късно 
през годините разпиляна като качество и възможности. „Жълтата каруца” на Румен Гаша-
ров напомня за съкровени страни на неговото изкуство, за интимността и човещините, 
без които какъв смисъл има големият път?

Сред пейзажите на добруджанска и околодобруджанска тема бих спряла вниманието вър-
ху „Чиракман” на Мари-Терез Господинова, „Оран” на Георги Ковачев, „Балчик от 60-те годи-
ни” на Ценко Бояджиев, „Балчишки скали” на Марко Монев. Към едно забравено и от самия 
автор ранно творчество на Ради Неделчев ни връща неговият експресивен панорамен пей-
заж „Вечер”. Съвършено преднамерено съкращавам до предел посочването на конкретни 
творби, защото това би ни отклонило от същината на дебата.

Но би било недопустимо да не спомена няколко произведения, които макар и необвързани 
с водещата тематика, благодарение на ОХИ „Земята и хората” по моя преценка директно 
са скочили в историята на българското изкуство: „Пълнолуние” на Димитър Арнаудов, „И 
гледа в прозорците мои нощта” на Милко Божков, „Празник” на Андрей Даниел, „Атом” на 
Иван Кирков, „Разсъмване” на Атанас Яранов. Специално бих подчертала също качествата 

на „Разходка” на Цанко Панов, „Зима” на Надежда Кутева, полиптиха по Р.Тагор на Николай 
Майсторов, ранните творби на Недко Солаков и Вихрони Попнеделев, „Голо тяло” на Тома 
Трифоновски, „Балчишки рибар” на Григор Бояджиев, „Децата на Антей” на Атанас Пацев, 
„Недоизказани мисли” на Теофан Сокеров, „Интериор с ракли” на Василка Монева, „Закуска в 
Покрайна” на Анета Дръгушану, „Стопани” на Емил Стойчев, „Композиция” на Йордан Каца-
мунски, работите на Николай Дабов, Александър Петров, Владимир Гоев, Елза Гоева, Виолета 
Масларова, Сава Савов, Янаки Кавръков, Кина Петрова, Мария Зафиркова.

Дори да ме обявите в пристрастие, ще призная, че съм във възторг от пластиката. 
Макар в ограничен брой, тя показва великолепни образци. Достатъчно е да спомена „Петя” 
на Ива Хаджиева, „Пазарен ден” на Маргарита Пуева, „Голо тяло” на Снежана Симеонова, „С 
мисъл за времето” на Иван Русев.

Нека се върнем към главната линия. Възниква въпросът „Къде сме ние?”. Как се наместваме 
в общата картина на времето? Някога, през 70-те години и днес?

Не оспорвам умелата диригентска палка на художествения ни живот тогава. Нито ка-
чествата и усърдието на оркестрантите. Само се питам – не е ли отнел общият живот 
нещо от личния капацитет на художника, самостоятелните му реакции, идеи, правото му 
на непознати и несподеляни с другите пътища и пътеки? Интересува ме какво са чели тези 
художници, каква музика са слушали, какви тайни мисли са ги тревожели. Тревожили ли са ги 
изобщо? 70-те години са практически период на отвореност към Западния свят. Пътували 
са, гледали са, сигурно са се съизмервали. Но в същото време на Изток, част от която систе-
ма сме тогава, това е време на най-острите гонения против дисидентите. Какво са знаели 
нашите хора и как са реагирали? 

В изкуството човекът присъства цялостно. Той цял е в това, което създава. Прочитаме 
ли тази връзка със света в работите на нашите художници? Мисля, че тези въпроси оста-
ват валидни и за днешното време. За да им отговорим, трябва да изоставим носталгичния 
поглед и да се взрем в корена на проблема.

доц. д-р Ружа Маринска

Недко Солаков – Разходка
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ИЗЛОЖБА 120 ГОДИНИ 
БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 
„ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ /1972-1982/"
ОХИ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА“ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМИЕТО

Като човек, който не е живял през това десетилетие, не бих посмяла да правя анализ на 
изложбата по друг начин, освен пречупвайки я през призмата на съвремието. Бих искала да я 
погледна от сегашна гледна точка и да очертая изводи, валидни с днешна дата. 

Изложбата „120 години българско изкуство. Едно десетилетие /1972-1982/“ с творби от 
ОХИ „Земята и хората“ – Толбухин (сега Добрич) е един от мащабните проекти на Съюза 
на българските художници за 2013 г., реализирана по случай 50-годишнината от основава-
нето на художествената галерия в Добрич.  Самата идея може да бъде определена като 
опит за по-различен поглед върху организирания художествен живот у нас, заключен в рам-
ките на едно десетилетие и пречупен през призмата на една от най-значимите ни общи 
художествени изложби. Не би следвало да я възприемаме като някаква ретроспекция, нито 
като моментна снимка от „онова време“. Тя подтиква към размисли, но и дава отговори: за 
творческия стремеж, който не се променя с времето и условията, за „гения“, който винаги 
остава забележим сред тълпата, за безсилието на идеологията пред таланта...

Но за да получим правилна представа за времето тогава и съответно за да достигнем 
до изводите, които са ни нужни днес, е необходимо да очертаем, макар и бегло художест-
вената ситуация, в която ОХИ-тата са се случвали. Изкуството през 70-те години на ХХ 
век се характеризира като период, в който липсва водеща тенденция, но носи тематично, 
композиционно и пластическо разнообразие. Продължава да се засилва желанието на худож-
ниците да придават на произведенията си своята субективна нагласа към третираната 
тема. Живописта постепенно се завръща към кавалетното, като противовес на монумен-
тализиращата тенденция от предходното десетилетие. Създават се картини със сложен 
символичен и метафоричен пластичен език, с повишено асоциативно въздействие, в който 
се наблюдава преплитане на отделните традиционни живописни жанрове.

Десетилетието е определяно като „зрял социализъм”. Тогава продължава културната по-
литика на заделяне на огромни средства за изкуство – за командировки, контрактации, 
награди и т.н. Много от тенденциите, които се установяват през 60-те години, продъл-
жават и се доразвиват и през 70-те. Като например практиката на организиране на общи, 
национални и окръжни художествени изложби, изложби на приложното изкуство, на дизайна, 
сценографията, приложната графика и плаката. Продължава и даже се засилва децентрализа-
цията на изкуството, под ръководството на СБХ напълно се размива разделението столица 
– периферия и извънстоличните художници се ползват със същия статут като колегите 
си в София. Демократизирането на изкуството и изобщо на художествената култура през 
70-те години се изразява в децентрализация и активизиране на подразделенията в СБХ в ре-
дица градове, тогава наричани „групи”, после „дружества”, а по-късно „представителства”. 
Водещи, наред със софийските художници са колегите им от Пловдив, Русе, Варна, Бургас, 
Враца, Плевен, Велико Търново. Възобновяват се  художествените традиции на значителни 
в миналото центрове като Сливен, Шумен и Стара Загора. С голяма инициативност в ор-
ганизирането на общонационални изложби се отличават Кюстендил, Разград, Търговище, 
Добрич, Видин, Смолян. Собствен облик придобиват и творческите общности в близки-
те до София градове – Перник, Благоевград, Пазарджик. Същевременно с разрастването на 
дейността си СБХ се превръща в един от ръководните органи в областта на културата, 
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разполагайки с огромен състав от чиновници, подразделения като Творческия фонд и други. 

В тази политическа и културна ситуация се организира Общата художествена изложба 
„Земята и хората“ – Толбухин, която се провежда в три издания през четири години – 1973, 
1977 и 1982 г. Във всички тях ясно личи постепенното оттегляне на идеологията от худо-
жествения живот, линия на развитие, която управляващата партия започва да налага след 
Втория конгрес на българската култура през 1972 г. Превесът на пейзажа, натюрморта и 
портрета пред фигуралните композиции може да бъде очертан и като основна характе-
ристика на тази обща изложба. Подсказва го и самото заглавие – „земята“ – майка и родина, 
пред която се прекланяме, която ни храни; земята като вечна стойност, която устоява на 
всякакви политически промени и идеологии; и „хората“ – градивната клетка на общество-
то, също толкова устойчива единица. Наименованието в случая е първото оправдание, ко-
ето художникът получава, за да мине встрани от идеологическата тема, която също така 
вече не е и задължително условие.

Пейзажът в рамките на селектираните творби от изложбата е представен във всички-
те му разновидности: градски, природен, индустриален. Още от 60-те години той царува 
като най-предпочитания жанр, като постепенно измества дори и тематичната картина. 
В рамките на художествените интитуции даже е стимулиран като най-безопасния вари-
ант на демонстарция на индивидуализъм. Освен това благоприятства за увеличаването на 
многообразието, което се стреми да се наложи като метод за преодоляване на класическия 
социализъм в изкуството. Огромното разнообразие, което ни представят организатори-
те на изложбата, включва както типичните безкрайни добруждански поля, така и съвсем 
неангажиращи пейзажи от други български кътчета. Специфично разклонение на този жанр 
е съчетанието между пейзаж и портрет, като в картината еднакво доминират както пей-
зажният фон, така и човешките фигури, на чиято портретна характеристика авторите 
обръщат също особено внимание. 

Чистият портрет е по-малко застъпен като жанр, но за сметка на това показаните 
творби носят силен емоционален и експресивен заряд. Любопитен момент е, че именно към 
него се ориентират авторите, които днес са сред утвърдените ни съвременни живописци, 
със стил, който е лесно разпознаваем дори в тези ранни творби. 

Фигуралната композиция претърпява интересна трансформация вследствие на отърсва-
нето от идеологическата си натовареност. В изложбата откриваме автори, които са ти-
пични представители на този жанр от предходното десетилетие, представящи същите 
монументално въздействащи творби, но забелязваме също така и картини, чиито персона-
жи се доближават по-скоро до портретната  характеристика. 

По-слабо застъпен е натюрмортът, в който се наблюдава съчетанието му с интериор 
или пейзаж – тенденция, датираща още от 30-те години на ХХ век. В изложбата са предста-
вени автори, които са емблематични за този жанр.

В скулптурата широко застъпен е портретът, за сметка на композициите; откриваме 
по-скоро кавалетни произведения и малка пластика.

Това, което ми направи впечатление, гледайки изложбата през очите на съвремието, е 
колко актуално звучат повечето произведения и днес. Темите, които занимават твореца, 
остават константни – човешките взаимоотношения, природата, майката... Без значение 
с какво ни е белязала историята, каква е икономическата ситуация или политическите бро-
жения, повечето художници продължават да се вълнуват от все същите постулати и биха 
изобразили същия добруджански пейзаж и днес така, както са го нарисували тогава. 

Но сякаш най-постоянна величина си остава творческият талант, който ни позволява 
да откроим още тогава художниците, които днес представляват съвременната българска 
живопис, скулптура, графика. Стилът остава винаги разпознаваем, въпреки времето, нови-
те творчески умения и личностни натрупвания, които авторът придобива. Той не може да 
бъде пречупен през призмата на никаква идеология или обстоятелства, а само придобива 
гъвкавост, чрез която успява да избегне опитите за налагане на някакви правила и така да 
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създаде неповторими художествени образци.
Гледайки изложбата „Едно десетилетие“ е неизбежно да стигнем до тези изводи и именно 

затова подобни проекти заслужават да бъдат подкрепяни. Не само поради възможността 
съвременният зрител да се запознае с едно време, за което може би е имал грешни предста-
ви, но и за да се увери още веднъж в непреходността на изкуството.

Румена Калчева

изкуство,  думи изкуство,  думи

ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ НА „ФЕСТИВАЛ 
НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА”
С ПОЧЕТНОТО УЧАСТИЕ НА САШКА БАЛЕВА И ПРОФЕСОР КРАСИМИР ДЖИДРОВ

Четвъртото издание на Фес-
тивала на съвременната кера-
мика се организира от секция 
„Керамика” към СБХ и се откри 
в салона на галерия-книжарница 
София прес и в галерия „Дебют” 
на 29 ноември 2013 година. Сво-
ебразно продължение на тради-
ционните ежегодни керамични 
изложби, събитието отразява 
една представителна част от 
състоянието на керамичното 
изкуство в България.

Като общо изложбата има за 
цел продължаване на художест-
вената традиция, утвържда-
ване на приемствеността от 
различните поколения керамици, 

демонстриране на нови техники и естетически похвати. Много млади автори дебютираха 
със свои творби. По време на Фестивала се проведоха творческа работилница и образо-
вателни лекции пред ученици от Националната художествена гимназия „Илия Петров” и в 
Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука”. Интересът бе голям. Младите 
керамици Теменуга Василева, Надежда Николова, Елеонора Михайлова и Ива Иванова демон-
стрираха техники на моделиране чрез цветни инкрустации, а Елена Виденова изнесе лекции 
с богат снимков материал за керамиката в творчеството на известни световни творци.

Предхождащо събитие на Фестивал на съвременната керамика – София 2013 бе изложбата 
на художничката Елена Роберт Василева (in memoriаm), открита през месец октомври с цел 
популяризиране на творчеството на изтъкнати творци, които не са вече сред нас.

Традицията да се канят почетни участници се спази, като сега те бяха двама: Саша Ба-
лева и професор Красимир Джидров. В експозицията те представиха само по няколко пана 
и пластики (изложбеното пространство бе малко за по-мащабна изява), но зад техните 
имена стои завидно творчество, участия в много общи и самостоятелни изложби, както 
и реализирани редица монументални обекти. Участието на Саша Балева и професор Краси-
мир Джидров бе чест за събитието.

Фестивалът на съвременната керамика – София 2013 е поредната стъпка напред в това 
толкова древно, трудно, истинско и съзидателно изкуство, носещо топлината и заряда на 
човешката ръка и дух. Да превърнеш парчето глина в предмет на изкуството е истински 
феномен, магия направена с много труд и огън. Искам да изброя имената поне на няколко 
художници керамици, които не спряха да творят през последните години, независимо от 
всичко: Росица Трендафилова, Атанас Гаджев, Меглена Шаманова, Бончо Иванов, Кунка Ди-
митрова, Невелина Янакиева, Румяна Дочева, Елена Чанева и други. Аз също се причислявам 
към тези ентусиасти, чиято любов към керамиката остана незасегната от трудностите 
на бита.

В рамките на изложбата бе зададена конкурсна тема „Зелено” и награди получиха: Иван 

Иван Русев – 
С мисъл за времето

Ива Иванова – Горите се прегръщат
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Кънчев Иванов за диптих „Зелено”, както и Ива Иванова за пластиката „Горите се прегръ-
щат”. Награди за постижения в керамичното изкуство като концепция и технология взеха 
Нели Христова за композицията “Wor/L/D” (една невероятна пластика с философско и ес-
тетическо послание), както и Силвия Чанева за пластиката „Планета” и професор Ивана 
Енева за композицията „Противоречията на растежа? Растеж на противоречията? Баланс 
на противоречията?”. За първа година бе дадена награда за дебютно участие на младия 
автор Стефан Велев за творбата му „Урбан”. Тук е мястото да спомена спонсорството на 
фирма „Керамит” с управител Тодор Кирков, който от години осигурява част от наградите 
в изложбите ни, изразяващи се в керамични материали.

Четвъртото издание на „Фестивал на съвременната керамика” е доказателство за ус-
тойчивостта на събитието, уникален форум на контакт и диалог между колеги и публика, 
своебразен мост във времето, мост между традиция, приемственост и новаторство.

Изложбата се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на 
културата 2019 година с финансовата подкрепа на Програма „Култура” на Столична община.

Йоанна Кемилева – секретар на секция Керамика към СБХ

„ТРИ ПОКОЛЕНИЯ”
ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИТЕ ХРИСТО БОЯДЖИЕВ /1912- 2001/, 
АННА БОЯДЖИЕВА И ДИМИТЪР ХИНКОВ В АРТ ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН, 
ЗАЛА „ХРИСТО БОЯДЖИЕВ”
/21 НОЕМВРИ 2013 – 11 ДЕКЕМВРИ 2013/

Подобна изложба е колкото интересна като творчески факт, толкова и трудна за пред-
ставяне.

Няколко пъти съм откривал изложби по повод на годишнини на моя учител от гимназия-
та Христо Бояджиев – любим ученик на Борис Митов. Тук с няколко знакови работи преди 
всичко от времето на следването и завършването на Академията е поставено началото 
на една изненадваща генетична арт-връзка. В най-добрия смисъл на думата това са музейни 
работи и като извеждане, и като стилистика. Не си спомням, може би преди десет или 
петнадесет години, Христо Бояджиев ме помоли заедно да видим работите на внука му Ди-
митър Хинков. Изненадата ми беше изключителна. В едно малко таванче, което трябваше 
да е ателие, претъпкано с мощни и експресивни работи, натоварени с агресивна фактура и 
цвят, изпълнени с много младежка енергия, се запознах с Димитър Хинков.  

Енергията и сега е налице при Димитър – заедно с жажда за експериментиране и във 
формата, и в материала, запазвайки началото на вдъхновението – определен фигуративен 
повод. Тук го виждаме в едно относително развитие, което само маркира някои от посо-
ките на неспокойния му талант. По времето на първата ми среща с него майка му Ани Боя-
джиева вече беше преподавател в Академията – утвърден художник с модерно разбиране за 
текстила и като материя, и като пространство. И тук двете големи работи и няколкото 
проекта показват творец с изискан и рафиниран вкус извън жанровата конкретност и за-
висимост. 

Тази изложба е колкото важна за генетичната връзка на тримата артисти, толкова и 

изкуство,  думи изкуство,  думи
показателна за независимата им линия на развитие и ако има нещо, което ги свързва, това 
е духът на времето.

Тази изложба е важна и за Плевен с високата култура на изпълнение и с артистичната по-
носимост на непоносими възгледи като стилистика и жанрова особеност.

Тази изложба е показателна и за нещо много важно за всеки, който мисли, че светът за-
почва от него! А светът на изкуството е единен и цялостен, независимо от времето на 
неговото рождение, независимо от стилистиката и жанровете. Подобни изложби са риско-
ви във всяко едно отношение, ако нямаме сетива за сложния свят на изкуството. В случая 
рискови за класическата завършеност на Христо Бояджиев и за средата, в която е попаднал. 
Рискови за модерната текстилна пластика на Ани Бояджиева и за експресивните експери-
менти на Димитър, попаднали в една несъизмерима съизмеримост с  живописта на Христо 
Бояджиев. За щастие примирени  съжителстват заедно не защото са роднини, а защото са 
истински художници. 

Светлин Русев

Общ изглед от изложбата „Три поколения”
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ЗА ВЯРАТА В СЛОВОТО И 
ЦЕНАТА НА ЖИВОТА
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ „КАРТИНИ ОТ ЧЕКМЕДЖЕ” 
В ГАЛЕРИЯ „ЛОРАН“, СЪСТОЯЛА СЕ ОТ 8 ДО 28 ОКТОМВРИ 2013 Г.

Галерия „Лоран “ показва 80 живописни платна, извадени от чекмеджето на Николай Май-
сторов. Чрез тях зрителят надниква в най-съкровения етап от творческия процес на худож-
ника. В случая това са проекти – картини към два цикъла, върху които художникът работи 
вече близо 30 години, а именно „Дон Кихот” по Сервантес – Унамуно, цикъл, започнат още 
през 1984 – 1985 г., чийто литографски вариант бе изложен през 1991 г. в галерия „Витоша“, 
и „Апокалипсис сега и винаги” по Откровението на Йоан, стартирал още през 90-те години 
на ХХ век, с премиера през 1998 г., върху който Майсторов работи и до днес. В експозицията 
в галерия „Лоран“ зрителят за първи път ще види живописните етапи на тези два цикъла, 
които по нищо не отстъпват на окончателната им реализация в голям формат.

Афинитетът на Николай Майсторов към Словото и неговите големи майстори през ве-
ковете не е нито случаен, нито плод на последните три десетилетия (от 80-те години на 
ХХ век до днес). Още с първите си изяви в началото на 70-те години той се наложи като ху-
дожник, който показа, че не е от тези, които правят картини, за да се харесат на някого. За 
него използването на известните литературни образци бе за да намери преди всичко себе 
си, да се опита да вникне и да даде своя вдъхновен отговор на кризиса на хуманността, да 
се издигне над постмодерното безгрижие и да защити своето верую за изкуството, което 
би трябвало да е нравствено. Тоест да го заредиш със смисъл, препращайки ни както към 
извечните библейски истини, така и към идалгото Дон Кихот, погледнат не от комичната 
страна, а чрез неговия драматизъм, за да стигнем до съвременния релативизъм в предста-
вите за Добро и Зло и Истината.

Тоест, както споделя Майсторов в едно интервю, което взех от него тази година, в знойното 
августовско лято в село Долни Драгойча, където той беше намерил истинско духовно спокой-
ствие, „вечната тема за мен е човекът и човешкото като психично определение за битието“.

Майстор на експресивния израз, на енергичната фигуративна живопис, която възкръсна 
отново в началото на 80-те години на ХХ век като реакция на суровия абстрактен ми-
нимализъм от шейсетте години, в тези живописни платна, изпълнени със силна емоция, 
сюрреалистична образност и бих казала, маниакална интуитивност, Николай Майсторов 
коментира „жестокото време, в което живеем, с диктат на парите“ и стига до извода, 
че „спасението на артиста е да извежда своята аскетична защита, за да спаси душата си“ 
(непубликувано интервю с А. Джурова).

Чрез тези живописни проекти, провокирани от философията на разработваните тек-
стове, той отново илюстрира своята естетическа и житейска позиция, в опозиция на ка-
заното от австрийския естет К. Зекел (още през 1967 г.), повтаряйки Ницше: „Бог вече не 
прави човека от глина, не създава светлина и не отделя сушата от водата – Бог пресмята.“ 
Така Николай Майсторов демонстрира своята упорита последователност и вярност към 
казаното от евангелист Матей: „Защото каква полза за човека, ако завоюва цял свят и на-
вреди на себе си“ (Матей, XVI, 26). Или, както споделя в посоченото вече интервю: „Вярвам 
в преодоляването на духовната деструкция. Тестото, от което е замесен човекът, е дру-
го… Вярата покрива живота ми… Моят творчески ген е византийски… Християнството е 
религията, която свали абстрактния Бог в лицето на Исус до човека, следователно това е 
най-хуманната вяра за моралния идеал към човечност и любов.“

Всъщност тази изложба, разработваща темата за „Апокалипсиса сега и винаги”, т.е. въз-
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приемаща го преди всичко като коренна промяна на статуквото, е зов към всички нас за 
примирение, за хармонизация със света и със себе си, в името на Цената на живота. А тя е 
въпреки всичко да вярваме в него, да не забравяме добрия идалго Дон Кихот и неговия спътник 
Санчо Панса и да осмислим цената му. Цената на живота, която е преди всичко в пътя, който 
всеки от нас трябва да извърви, вниквайки и вдъхновявайки се от посланията на Словото.

В тази насока майсторската, експресивна със своята деформация и ярка цветност, се-
тивна и психологически натоварена живопис на Николай Майсторов би ни помогнала да се 
ориентираме в нашия безмилостен и релативен свят на всепозволеност.

проф. Аксиния Джурова

ЗРИМОТО И НЕЗРИМОТО 
В ЖИВОПИСТА НА ТОМА ВЪРБАНОВ 

Смисълът и значението на една юбилейна дата 
или на една годишнина могат да бъдат тълкувани и 
преживявани по най-различен начин. За едни, особено 
за по-напредналите във възрастта, това е подхо-
дящ повод за капитална равносметка, за цялостна 
ретроспекция. За други – безшумна и малко тъжна 
поредна временна спирка по пътя към вечността. За 
трети – повод за всенародни тържества и за бурни 
чествания. За четвърти – добър и подходящ случай 
да споделят със зрителите актуалните си творче-
ски постижения, за пореден път да огледат себе си 
през погледа и оценката на публиката.

Професор Тома Върбанов е предпочел да избере 
именно този вариант. Картините, представени в 
изложбата в галерията на Националната художестве-
на академия, която отбеляза неговата 70-годишнина, 
с някои незначителни изключения, до този момент не 
бяха напускали стените на неговото ателие.

Той е художник, който едва ли се нуждае от под-
робно представяне. Отдавна е заел достойно и спе-
цифично, можем да кажем уникално място в панора-

мата на съвременното изкуство в България и като създател на многобройни картини и 
стенописи, и като дългогодишен преподавател в НХА. 

По своя пластичен мироглед, по своите тематични, сюжетни, жанрови и стилови пред-
почитания Тома Върбанов се е утвърдил като автор с категорично заявени позиции, с из-
бистрен формален език, с установени иконографски характеристики. Той принадлежи към 
онзи тип художници, които недвусмислено заявяват своята естетическа и художествена 
привързаност, своите „за” и „против” в изкуството.

Голяма част от тези негови особености определят класическата основа на живописта 
му, без с нищо да отнемат от чувствителността, от виждането и от психологическата 
острота, свойствени на художник, изцяло потопен в съвременността.

И все пак не бихме могли да поставим знак за равенство между класическото изкуство и 

Тома Върбанов - Д-р Раденковски
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картините на Тома Върбанов. Визуалните образи, които изпълват неговите платна, при 
цялата си общодостъпна, чисто човешка поетичност и емоционална обагреност се про-
ектират в специфични решения, при които разстоянието между видимото и неразкрито-
то е твърде значително. Активно търсеното и постигано равновесие между тоналност, 
ритмика, пластика, от една страна, и определената смислова и знакова „остатъчност”, 
от друга, са качества, които се открояват при по-внимателно и проникновено разчитане 
на творбата. Този особен „интервал” между пластическата завършеност и формалната 
чистота на стила и в същото време асоциативния потенциал на образа е може би един от 
най-специфичните моменти в живописната поетика на Тома Върбанов.

Зад подобна, понякога едва ли не „стереоскопична” отчетливост на изказа се съзират 
скрити планове, които ни отвеждат в енигматиката на човешката психика и на човеш-
ката чувствителност – и като визуално-пластични решения, и като пътища и насоки на 
художественото възприятие. Духовната наситеност на образа е водещото начало – то 
организира и насочва погледа на зрителя. Сгъстеният психологизъм е условие картината да 
спои в органично цяло рационалното и емоционалното. Това се постига с концентрация на 
цветовата характеристика – обикновено развиваща се в пределите на съзнателно лими-
тиран обхват от тонове и нюанси. Прозира в живия, но и обобщен рисунък, в сугестивния 
детайл, който обикновено не се натрапва на пръв поглед, но чието „тихо” присъствие е 
важен ключ към по-дълбокото и проникновено образно дешифриране на смисъла и значение-
то на картината.

Първоначалните впечатления от личността и от природните елементи, сетивните 
импулси са водещи и често определят пътищата за развитието на образа. Но те са само 
в основата на творбата – при видимото сходство между знака и неговия референт. Един 
от белезите на творческата зрялост, която Тома Върбанов демонстрира, е редуцирането. 
Той е осъзнал, че силата на образното въздействие не е в прибавянето, в натрупването, в 
многословието и в претоварването, а точно обратното – в лишаването, в изчистването, 
в отказа. Или, както гласи известната максима, less is more. Ето защо картините – незави-
симо от това дали става дума за композиция, пейзаж или портрет – клонят към някаква 
своеобразна „формулност”, към лаконична изразителност. Това предполага и постигане на 
определена равновесна точка, която потенциално съдържа в себе си динамиката на проце-
са, на развитието на замисъла и идеята, но същевременно се явява и нейният закономерен 
резултат. Изобразяването на духовното, на психологическото – при всичките условности 
и при глобалния характер на тези понятия – при Тома Върбанов приема формата на съвсем 
конкретни стилови, композиционни и пластически решения.

Един от парадоксите на този живописен език се състои в това, че той изгражда образи, 
които са сякаш и „във” и „извън” темпоралното начало. Времето в картините на Тома Вър-
банов не въплъщава „мимолетното” или „текущото” начало – то е особен вид „пресовано” 
време, в което са синтезирани миналото, сегашното и дори бъдещето. Това личи най-вече 
в портретите. В този смисъл, както и да звучи клиширано, те са „портрети-биографии”. А 
в по-широкия смисъл на думата портретният принцип се простира и върху предметните, 
и върху материалните форми, и върху субстанциите, и върху растителния и животинския 
свят. Така авторът превъплъщава индивидуалното, конкретното, неповторимото, но – 
важно е да се подчертае – единствено или главно посредством типа и характера.

Тома Върбанов неспирно търси индивидуален „ключ” към всеки сюжет, към всеки мотив, 
към всеки образ. По този начин творбата едновременно е и самостоятелно, завършено 
цяло, но и заедно с това като правило се вписва в една по-дълга редица от серии и цикли. Без 
да изпада в монотонност и в автостереотип по естествен и закономерен начин той реа-
лизира, на едно по-високо равнище от обичайното, единството на личния си стил. Налице е 
един от сигурните белези на истинската творческа зрялост, която е свойство, завоевание 
и привилегия само на големите майстори.

проф. д. изк. Чавдар Попов
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СРЕщА НА ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ 

След многобройни изяви и дълготрайно присъствие на българския културен небосклон по-
отделно Васил Вълев и Бисера Вълева, баща и дъщеря, най-сетне решиха да осъществят 
съвместно представяне на своето творчество в столичната галерия „Артур” от 29 ок-
томври до 22 ноември 2013 г. Тяхната обща изложба, наречена „Претворяване”, открива 
пред нас възможността да поставим мост, на който ще се срещнат непреходните истини 
за приемствеността в изкуството и съвременните индивидуални интерпретации.

Автори с богат творчески опит, оставили ярки следи в родното изкуство, те не се огра-
ничават до вече известни, проверени и наложили се формули, а продължават да търсят 
нови варианти и свежи превъплъщения на класическата живописна изразност. Опит за ре-
троспекция на личните постижения или сравнение на две поколения творци е тази излож-
ба? А може би и двете заедно?

Съдбата и на двамата е свързана с преподавателската дейност. Васил Вълев завършва 
„Декоративно-монументална живопис“ в НХА, при проф. Георги Богданов през далечната 
1959 г. Професор по рисуване в НХА от 1990 г. Преподавал е в НБУ, Варненски свободен уни-
верситет, Свободна академия „Жул Паскин“. Има реализирани няколко стенописни произве-
дения: в Института за усъвършенстване на учители (1958-1959), в танкова бригада „Горна 
баня“, във военно поделение – Елхово, в 7 СОУ „Св. Седмочисленици” – София (1973-1976), в 
църквите „Св. Троица“ в с. Карлуково (1994) и „Св. Георги Победоносец“ в с. Сигмен (2013). 
Носител на редица номинации, награди и дипломи от изложби и конкурси – номинации на 
СБХ за Наградата на София (2009, 2012), награди за живопис (акварели) за цялостно пред-
ставяне в Обща художествена изложба „Родопа“ (1972), „Земенски манастир“ (1982), „Никола 
Маринов“ (за акварел) през 1990 г. и диплом от IV Международно биенале на живописта в гр. 
Кошице (Словакия) през 1978 г. Негови творби притежават НХГ, СГХГ, други галерии в стра-

Васил Вълев - Жени
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ната, а също така частни колекции у нас и в чужбина – Германия, Франция, Русия, Хърватия, 
Словения, Македония, Турция, Финландия, Виетнам, САЩ и др. За себе си, художникът казва, 
че селският живот е в кръвта му и като сюжети, и като чувствителност. Самият той 
отдавна живее в София, но центъра и досега не е рисувал. Интересуват го константните 
величини на националните ни традиции и душевност, независимо дали работи у нас, или е 
на пленер в чужбина. Неговите произведения в изложбата са създадени през различни години 
и в различни техники (масло, акварел, темпера, сух пастел, туш), но те звучат в хармония и 
продължават да са актуални, понеже поставят въпроси, свързани с историята на човешко-
то битие и взаимоотношения, пленителната красота на нашата природа и автентичния 
дух на селото. Подхождайки към натурата с класическите изразни средства – линия, цвят и 
композиция, Васил Вълев ни поднася живи искрици от своето съвремие, живот и душевност 
по един високохудожествен и същевременно трогателно пристрастен начин от позицията 
на очевидец и съучастник. Истинското признание и повод за гордост обаче са неговите 
ученици. Сред тях са известни българските художници проф. Станислав Памукчиев, проф. 
Иван Славов, Вежди Рашидов, доц. Елена Георгиева, доц. Николай Алексиев, Свилен Блажев, 
Михаил Лалов и др.

Изключвайки несъмнените сходства в колоритно отношение, другояче въздействат 
картините на дъщеря му Бисера. Под въздействие на онази магическа сила от спонтанния 
контакт с натурата като извор на вдъхновение реалните форми и обеми се превръщат 
в абстрактни модификации със силуети, открояващи се с монументална завършеност. В 
даден момент художникът и натурата започват взаимно да си влияят и един другиго да 
се допълват. И това, изглежда, не е случайно. Бисера Вълева се дипломира в специалност 
„Стенопис” в НХА при проф. Мито Гановски. Тя е доктор по педагогика и професор по „Ри-
суване и композиция” в СУ „Св. Климент Охридски”. Изявява се в областта на кавалетната и 
монументалната живопис, а причината за всичко отново е натурата, претворена и пре-
въплътена в нова, вече художествена образност. Твърде дълъг е нейният списък с участия в 
изложби (самостоятелни или колективни) у нас и в чужбина, монументални творби, награ-
ди (за портрет на Св. Обретенов, за рисунка, за стенописна композиция, за учебен етюд), 
номинации и дипломи. Има две творчески специализации – „Cite des arts“, Париж, 2005 и „La 
Escosesa“, Барселона, 2012. Нейни работи са притежание на държавни галерии и частни сбир-
ки в България, Македония, Румъния, Русия, Германия, Великобритания, Кипър, Молдова, САЩ, 
Испания, Югославия, Франция, Гърция, Черна Гора и др.

Подчертаният интерес на Бисера Вълева към работата върху хартия предполага сякаш 
от само себе си съпоставка с акварелните творби на баща, включени в експозицията. Тръг-
вайки от бащините прозирно интензивни тонове в контрастни съчетания, през техните 
обобщени, на места  категорични очертания, при дъщерята по-скоро идва да говорим за 
континуитет, нежели за сравнение. Очевидните стилистически различия ясно показват, че 
дори в ателието, което им е общо, представители на две различни поколения неизбежно 
изповядват различни живописно-пластични концепции. Обособени вече в значително по-ед-
ри зони, абстрактните решения на Бисера Вълева определено са прилежно и продължително 
търсени, докато цветовете върху акварелната хартия избистрят окончателно своите 
стойности. Контурът също присъства, но е смекчен и изтънчен. Той, вероятно единствен, 
насочва мисълта ни към действително съществуващите обекти, използвани от авторка-
та за нейните композиции. Изграждайки безброй плавни нюанси на границата между реал-
ност и фантазия, предметност и условност, за двамата автори истината в изкуството 
наистина е някъде там, в тяхното общо ателие, семейното. А те, те ще продължават да 
се опитват и да я търсят, на нови места и за още съвместни изложби. 

д-р изк. Румяна Александрова

изкуство,  думи изкуство,  думи

ДИНКО СТОЕВ
СБХ, ГАЛЕРИЯ „РАЙКО  АЛЕКСИЕВ“,  НОЕМВРИ, 2013 Г.

Изтъкани    от  предразсъдъци,  от  културни  норми  и  табута,  сме  изтласкали  откро-
вението  в  ъгъла,  за  наказание. Нравствената догматика  огражда  с  пясъчна  стена  опро-
тивялото  ни  колективно  битуване,  за  да  не  се  разпаднем  в  разрушителните  енергии  
на  собствените  страсти  и  маниакален  егоцентризъм.  Градското,  градската  култура  
вкараха  в  ускорител  човешкото  живеене  с  всичките  ексцесии,  комплекси  и  фрустрации. 
В мрачните,  сенчести  ъгли  на  собствената  психика  се  таят  и  събират  сила  презре-
ните  нагони, агресия,  грях  и  срам.  В  този  огромен  психически  контейнер  се  събират  
зловонията  на  суетно  съблазненото,  изкушено  и  неудовлетворено  его.  Възпаленото  его,  
което  превърнахме  в  живия  дух  на  нашия  цивилизационен  „напредък“.

А  изкуството?  След  Гоя изкуството  не е  същото,  а  след  Дюшан то  скъса  със  себе  
си.  Бутафорията  на  красотата  се  смени  от  болката  за  изгубената  истина.  Доброде-
телните  нрави  и  прeстореното  благоприличие  са  заменени  от  вика  на  разтерзания 
Аз.  Огражденията  на  казионния  морал  са  разбити.

В  1857 г.  във  Франция  има  предложение  Академията  и  правителството  да  излъчат  
комисия,  която  да  присъжда  награди  за  „най-моралните  творби  на  изкуството“.  Сти-
пендиантите  на  Академията  пътували  за  Рим  за  шлифоване  с  идеалите  на  Антич-
ността  и  Ренесанса,  а  след  това  ставали  надеждни  охранители  на  официалния  салон.  
Гримасата  на  този  празен  театър  извика  компенсаторно  непринудеността  на  импре-
сионистите,  странстванията  и  главоболията  на  сюрреалистите,  потресенията  на  
експресионистите. Днес „Викът“ на Едвард  Мунк е сред  най-скъпо  струващите  картини 
и е нова естетическа норма, а маниакалните некрофилии на Деймиън Хърст са превърнати 
в нов културен фетиш. 

В  цялата  духовна  бър-
котия  художникът  най-
накрая  е  оставен,  поне  
привидно,  на  себе  си. 
Разколебаните  очерта-
ния  на  колективната  
неолиберална  ценност 
включиха  своеволието  на  
художника като  скъп  ак-
сесоар  на  своя  еклекти-
чен  тоалет.

В  този  опустял  свето-
вен  пейзаж българското  
изкуство  е  още  по-са-
мотно.  „Независимо“  от  
нищо,  нито  от  есте-
тическа  цензура,  нито  
от  идеологии,  нито  от  
пари,  пазар,  ментори,  
институции – то гради  
новото  си  тяло  върху  
комплекс  за  локалност,  
сантимент  за  традиция,  
неосъзнат  порив  за  съв-

Динко Стоев – Пилинг I
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ремие.  
В тази нестабилна ситуация малцина  са авторите със свое творческо  лице. Динко  Сто-

ев  наложи  своето  артистично  присъствие  с  радикално  отстояване на лична позиция.  
Художникът преминава  етапи  на  съзряване – от  метафизична  и  поетична  реалност,  
през  абстрактна  експресия,  до  остротата  и  директността  на  неоекспресивна  фигу-
ралност. Страстното  вживяване  в  човешкото,  смело  изразено  и  без  самоцелни  есте-
тизации, е  творческият актив на тази живопис. Емоционално-психичната  активност  и  
съвременната  социално-нравствена  чувствителност,  решително  изведената  и  отсто-
явана  артистична  позиция утвърждават  Динко  Стоев  като  един  от  най-значимите  ху-
дожници  на  неговото  поколение,  със  свой  път  и  проекции  в  новата  българска  живопис.

Експресивният  реализъм  на  Динко  Стоев  безкомпромисно  изважда  на  показ  и  прави  
видима  човешката  психика.  Смело  навлиза  в  закритите  зони  на  страха,  греха,  страст-
та  и  болката  и  визуализира  във  фикционални  сцени – много  приличащи  на  реални.  Зад  
този  страстен  визуален  спектакъл  с  персонализирани  психологически  категории  стои  
художникът режисьор.  На  пръв  поглед  социално-психологически,  този  театър  е  по-ско-
ро  екзистенциално-хуманен.  Това  е  съпреживяване  с  патоса  на  разгневена,  болезнена  
симпатия  към  греха  и  страстите  човешки.  Динко  Стоев  поглежда  в  психическата  
бездна  на  човека,  навежда  се  в  неговата  мрачна  пропаст,  за  да  го  познае  и  разкрие. С  
особено  тънко  наблюдение  открива  проекциите  на  сексуалното,  на  агресията  на  пола,  
на  неговите  неуловими  прояви  още  в  детска  възраст.  Ексцесиите  на  сексуалното  са  
на  фона  на  пейзажи  с  детски  люлки,  катерушки  и  пързалки,  атрибутите  на  детското  
живеене  са  сцената  на  психическия  театър  на  Динко.  В  тази  драматургия  Дядо  Мраз  
е  жертва  на  агресия.  Смразяваща,  картината  болезнено  обсъжда  инфантилността на 
надстроечното  добро, като  жертва  на  природното  с  неговата  отрезвяваща  жесто-
кост.  Дядо  Мраз е  мътръв – този  образ  добива  ускорение  в  съвременните  девалвации  
на  всички  морални  ценности,  утопии  и  сантиментални  приказки.

„Небето  е  опустяло“ –  изоставени,  оголени  и  без  илюзии  се  лутаме  в  мрачния  лаби-
ринт  на  своето  безрадостно,  изпълнено  с  предразсъдъци  и  празни  страсти  живеене.  
Динко  навлиза  в  този  лабиринт, за да го освети, да го направи по-видим и за да ни тласне 
в ново търсене  на  път  и  спасение.

Днес,  в  годините  на  своята  творческа  зрялост,  Динко  Стоев  е  решен  повече  от  
всякога  да  открива   и  следва  своите  психични,  духовни и творчески импулси. Без  грим,  
извън  изкушенията  на  лесното  харесване  и  успех, решително  сваля  опаковките  на  при-
видното  живеене.  Събира  сила  и  смелост,  за  да  застане  фронтално  срещу  маските  
на  фалшивия  морал.

От  показаното  мнозина  пуритани  ще  бъдат  потресени.  Възмутени ще избягат, ще 
избягат и от себе си, и от възможността да се познаят. 

Изложбата  е  изпитание.  Изпитание  за  автора,  изпитание  за  нас – всеки   колкото  
може  да  познае,  признае  и  понесе.

В началото и в края  на експозицията – две платна: легло със съдран дюшек  и  с  мирис  на  
човек... и  екзалтацията  на  художника   в  слънчогледите,  посвещение и обричане в дългия 
път на изкуството.

Станислав  Памукчиев 
ноември 2013 г.  

изкуство,  думи изкуство,  думи

ЛИЛИЯ БАЛЕВА – 
„ДО ПАРИЖ И ОБРАТНО“ 

Тази изложба е пока-
зателна – какво може 
да даде един кратък 
престой  в Париж и 
какво може да постиг-
не един художник, ко-
гато знае за какво е 
там и когато търси 
свой отговор на ве-
чните въпроси, пред 
които ни изправя 
този мистичен град!

Какво отличава но-
вите картини на Лили 
Балева?

Преди всичко един 
синтетичен възглед, 
материализиран пла-
стически в прости 
сюжетни форми – мо-
нументални и чисти, 
изведени до знаково 
внушение.

Мостовете на Сена 
съдържат колкото 

личния прочит на уроците на учителите, минали през Париж, толкова и една лично прежи-
вяна реалност, опоетизирана и извисена до изтънчена монохромна живопис.

Париж на Лили Балева е колкото определен като изобразителен повод, толкова и пласти-
чески независим и като структура, и като внушение.

Нейните мостове са над сюжетната определеност – мостове, които свързват една ев-
ропейска култура с една неповторима източна чувствителност – един деликатен усет за 
живопис с проста и сурова пластическа предметност. Един осъзнат стремеж към осво-
бождаване на цвета от външна краснописност и ефектност за сметка на простотата и 
тишината.

Опитността и разбирането на живата текстилна повърхност тук е овладяна и изведена 
до своеобразна сурова и красива живописна материя. Неголеми по формат, тези картини, 
дори и най-малките, действат просто, чисто и монументално.

Лили Балева – дали по-рано, или до пътя си „Париж и  обратно“ – е разбрала нещо много ва-
жно – сериозната живопис е съотношение на стойности, а не на цветен произвол. Тази жи-
вопис има качествата на тишината, изпълнена с красива носталгичност и поетична печал.

Експресивна, без да е външно агресивна, поетична, без да е сантиментална, синтетична, 
без да е схематична, пространствена, без привидностите на реалните измерения – живо-
пис със своя душевност и свой пластичен език.

„До Париж и обратно“ - всъщност това е само началото.

Светлин Русев

Лилия Балева - Париж
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ПЕТЪР МАЛАМАТ
„АРОСИТА”, 11.12-13.12 2013 Г., СОФИЯ

Стъклото спи и сънува миналия си живот. То знае хладната ласка на океана и високата 
температура на пещта. При 700 градуса кварцовият пясък се втечнява и заема форма, ка-
квато сам е измислил, спомняйки си за дюните, морето и бреговете. Така стъклото носи 
образа на водата, както нищо друго на света. 

Бронзът пък идва от хълмове наречени златни и медни, защото жилите им са близо. Неу-
гледните парчета руда при 860 градуса добиват вулканична сила и се разстилат във форми, 
в които често е трудно да се задържат. Стъклото играе, то е неконтролирано – леко и 
ефирно, крехко и закачливо, а бронзът – устойчив и тежък, идва сякаш от Долната земя, 
където дяволи бъркат врящи казани. Ето тук пред вас са всичките природни сили – водата, 
вятърът, огънят и времето, а също и човекът в игра с тях.

След това поетично въведение да кажа две думи и за човека – тук представения худож-
ник Петър Маламат. Смятам, че за пълното разгръщане на неговите способности има две 
основни причини и те са неговото пълно пренебрежение към материалното благополучие и 
усещането му за свобода. 

Колкото и да е парадаксално, тези две характеристики са формирани в два съвсем раз-
лични свята – единият е светът на социалистическа България, в която парите не означа-
ват нищо, а идеите са всичко, нашето обучение по стенопис и убеждението, че всеки един 
материал – мозайката, стъклото, бронзът, се подчинява на автора, ако потърсиш взаим-
ност. Нашият респект към Илия Илиев, Иван Б. Иванов и Едмонд Демирджиян, художници, 
вече влезли в големите енциклопедии на световното изкуство, и кумирите Сезан, Матис, 
Пикасо – мотори на нашето развитие, които възпитаха нашия идеализъм.

А другата характеристика – усещането за свобода, идва от Америка – нашият проект 
„Зелена карта”, ирландската адвокатка на Едмонд, идеологът на капитализма Айн Ранд и 
нотката на пренебрежение към другите състезатели – то е пак някаква форма на идеали-
зъм, то е отново възможност да докажеш, че си най-добър, то е и да усетиш самотата, че 
си се откъснал далеч напред.

Мариела Маламат
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КЪДЕТО ЧЕТЕНЕТО И 
ГЛЕДАНЕТО СЕ ПРЕСИЧАТ 

Мила Попнеделева-Ге-
нова рисува като пише 
и пише като рисува. 
В нейните книжки се 
чете не само текстът, 
но и картинките раз-
казват истории. Как да 
се нарече потребите-
лят на този продукт? 
Читател не е доста-
тъчно. Зрител – също. 
Книгите събуждат 
различни сетива, но и 
изискват едновремен-
но гледане, слушане и 
мислене. И това не е 
онова обикновено гле-
дане, при което умът 
проследява текста, а 
след това проверява 
дали картинката от-
страни повтаря напи-

саното. Не и при Мила. В нейните книги писането и рисуването са така преплетени, че 
се преливат едно в друго, продължават се взаимно и ни карат да отворим фантазията си. 
Текстовият разказ върви последователно и логично, но често се прекъсва и обогатява от 
този на илюстрациите, които имат свой самостоятелен живот – уж придържащ се към 
основната линия, но и доста фриволен и отварящ малки вратички към тайни стаи, в които 
въображението се разхожда на воля и кръжи свободно около главния сюжет. В един момент 
читателят-зрител се превръща и в съавтор, защото дописва историята в съзнанието си 
през възможностите, които авторката му е предоставила. Той в голяма степен става и 
съзаклятник, който може да допълни преживяването за себе си.

Всичко започва с „Шумоленето“ от 2009 г., където е въведен и още един главен герой. Той 
ще се появява по един или друг начин от тук нататък във всички книжки. Това е Боби, синът 
на Мила, вдъхновител и критик. Той ще расте с изданията, а и те ще се променят с него.

„Приказка просто така, прасешка при това“, 2011 г., развива идеята за взаимност меж-
ду текст и изображение, като добавя изключително чувство за хумор. Нарисувана само 
с черно, бяло и „прасешко розово“, тя свива максимално ролята на цвета и оставя много 
пространство за фантазии.

„Страшна приказка“, 2012 г., разчита само на черно-бялото. В нея рисунките приличат, 
както ги нарича самата авторка, на драскулки; линиите като че ли са мъчително извадени 
от страшния мрак. 

Във „Веломаратон“, 2013 г., цветът се завръща на бял кон, текстът е оставен изцяло на 
читателя. Той се превръща в писател, разказвач и фантазьор. Това обаче не е книжка с га-
танки, а деликатно „побутва“ фантазията чрез някои познати ситуации и герои.

Най-новото попълнение в колекцията авторски книжки е „Ми не ми се спи“, която спазва 
Петър Маламат - стъкло

Мила Попнеделева-Генова - Страшна приказка
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вече станалите класически рецепти на Мила. В нея има основен разказ, има и подразкази. Ос-
новният развива сюжета през текста и акварелните рисунки. Подразказите са малки рисун-
ки, които се явяват неочаквано, на цели страници или просто тук и там, изпълнени са само 
с черно, бяло и червено и доразвиват разни случки и ситуации. В тях читателят се гмурва и 
свободно плава из странични улички, за да се завърне освежен на магистралата. 

Мила Попнеделева-Генова рисува с невероятна лекота. Създава много симпатични герои, 
леко хумористични, леко гротескни, малко глуповати, но винаги мили и добри. И с характер, 
който се помни. Менажерията постоянно се допълва и обогатява не само с нови животни, 
но и със стотици техни действия и преображения, които ги правят по-близки до хората. 
Така и посланията стигат по-лесно.

Авторката много умело преплита пълни небивалици с реални факти. Наблюдателността 
й за дребни, на пръв поглед незначителни неща е забележителна. Точно съчетаването на 
елементи от всекидневието с фантасмагории прави книжките толкова близки и понятни. 
Поуките никога не са назидателни, а поднесени някак с лекота и между другото. В „мечеш-
ката книжка“, както и в другите, те винаги са двупосочни – от възрастните към децата и 
обратно. Мила не подценява децата и израства заедно с тях и, разбира се, най-вече с Боби. 
Процесът е взаимен и затова радостта от четенето е за малки и големи.

Издаването на интелигентни книги днес е лукс, а на авторски детски книжки – свръх-
посвещаване. Мила Попнеделева-Генова го прави поради изричното си вътрешно желание и 
убеждение, но и като концептуален проект срещу пошлостта и визуалната неграмотност.

Мария Василева

„КОГАТО КАЛТА СТАНЕ ПЕПЕЛ, 
МЕКА КАТО ДУША“
ПО ПОВОД ИЗЛОЖБАТА НА МИЛКО БОЖКОВ „НОщНИ СТРАЖИ” 
В ГАЛЕРИЯ „АРТЕ”, 13 – 27 НОЕМВРИ

Познавам Милко Божков от края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век. Той бе 
един от художниците от фабрика „Вулкан“ – една истинска фабрика за изкуство. Мястото, 
където се експериментираше, спореше и общуваше трезво или под опиянението на алкохо-
ла. Тогава той работеше върху илюстрациите към „Книга на мъртвите”, а аз направих филм 
за него, който нарекох „Звездоброецът”. От всичките, които бяха във фабрика „Вулкан“, 
най-малко си представях, че именно той – Милко Божков, ще намери себе си, връщайки се 
към селото. Бе споделил с мен, че не обича селската работа и има лоши спомени от ранни-
те утрини, в които баба му го е вдигала да берат царевица. И ето, това лято на 2013 г. в 
Стефан Стамболово той – най-лиричният и поетичен художник от фабрика „Вулкан”, заяви: 
„Аз съм един завършен селянин.“

Как става това?
В началото на 90-те години, след реституцията и постепенния разпад на фабрика „Вул-

кан”, преминал през тесния коридор на галерията във Варна, временно приспособена да ри-
сува, Милко Божков се завръща на село.  Вечерта се извива силна буря, токът спира и той 
вижда светкавиците в черното небе. 

– Бе невероятно красиво. Знаеш ли вечер какви звезди има тук, а какъв цвят има зимно-
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то небе? Страхотен, когато 
се озъби.

Какво се е случило?
Звездоброецът от филма 

е видял истинската красота 
на звездите тук, в родното 
село, където като дете е за-
равял босите си крака в праха, 
бягайки в слънчевия пек към 
река Росица, в която се е гмур-
кал с приятелите си, криел се 
е в храстите, захласвал се е в 
бавния ритъм на патиците, 
слушал е музиката на вятъра 
в тръстиките, а вечерите 
край жаравата е гледал бър-
зото прехвърляне на иглите, с 
които баба му е плела дрешки-
те, и равния ритъм на лини-
ите, очертаващи предмети-
те в ковьорчетата „зад игла“ 
на майка му.

Днес в кутията на спомените, в мрежата на неговата памет изплуват забравени мириз-
ми на топъл хляб и на въглените в огнището, усещане за сезоните, сладостта на маранята 
и тайнствеността на залеза. Светът от детството се преплита с този на зрелостта – с 
митарствата и изкушенията. Дошло е време за реконструкция на изминатия път и опита 
да разбереш кой от етапите му е бил истински и кой лъжовен.

Ако трябва да сме точни, житейският курикулум – CV-то на Милко Божков, е пред нас 
с картини, посветени на блаженството на детството. С пречистващите води на река 
Росица, оприличена с река Йордан, както е името на баща му, в която Христос получава 
кръщението от Йоан. На фона на характерния пейзаж от село, по пътя за реката, родите-
лите са понесли хваналото ръцете им дете. Споменът е реален и нереален, безплътен като 
ангелските сили и реален като усещане.

„Само времето намества нещата”, казва Милко. И то, именно времето потвърждава 
следваното през живота правило на художника: „Дори да обиколиш целия свят, в крайна 
сметка разбираш, че светът е в нещата, които те заобикалят.“ И упоритото му придър-
жане към това верую не му позволи да си повярва, че е стигнал до върха в изкуството след 
всичките суперлативи, с които колеги и художници го обсипаха.

Посвещавайки серията от изложби през годината на своите родители, част от която 
е и тази в галерия „Арте”, Милко Божков не скрива, че е решил „да се представи целият“ в 
картини, съставени от „калта, когато стане пепел, мека като душа“, запитвайки се дали в 
тази пепел и Господ не е щъкал с боси нозе и, надявайки се, че сълзата, отронена от него, ще 
попадне в пепелта на душата му, превръщайки я в кал.

„Къде е Господ да я омагьоса отново”, се пита Милко и сам си дава отговор, излагайки пред нас сво-
ите реалистични пейзажи, използвани като фон, на който той наслагва и надгражда спомена с бро-
дираните зад игла образи и предмети, подобно на древните палимпсести, в които натрупваните 
с времето слоеве на паметта реконструират спомена отчасти, т.е. никога цялостно, придавайки 
му така очарователния ореол на недоизказаност, съкровеност и тайнственост.

проф. Аксиния Джурова
13 ноември 2013 г. 

Милко Божков – Сняг
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„СПОДЕЛЕНИ ДУМИ”
ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО ИЛИ ПО ПОВОД НА 
ЕДНА ВЪЗСТАНОВЕНА ИЗЛОЖБА

Годината е 1983. Трима начинаещи млади художници от 
Русе: Роберто Андреев, Николай Бузов и Енрико Енчев от-
криват първата си самостоятелна изложба под надслов 
„Рисунка” в галерията на дружеството на СБХ на „Бори-
сова” 6, в центъра на дунавската ни столица. На третия 
ден изложбата, която направо разгневява другарите от 
отсрещната бяла сграда – ОК на БКП, или „Кораба”, е най- 
безцеремонно закрита. Нещо, което рядко се е случвало 
през тези години. През 90-те тримата младежи решават 
да основат свой творчески кръг под името „Група – 83” и 
да продължат търсенията си в графиката, рисунката и 
живописта. През изминалите 30 години се случват много 
неща – момчетата порастват и правят добра кариера, 
получават признанието на критиката и публиката. 

Сега те решиха да отбележат 30-годишнината й и да 
я възстановят в една от залите на Русенската общинска 
галерия на „Борисова” 39.  Посветиха я на 80-годишнина-
та от основаването на галерията, една от най-старите 
и богатите у нас. Събитието събра многобройна култур-
на публика, част от която е присъствала и на откриване-
то през 1983 година и си спомни за скандала и дързостта 

на тримата млади творци, които тогава изненадаха с новите си теми и изразни средства.
На откриването „водачът” Николай Бузов произнесе вълнуващо кратко слово, от което 

бих искал да цитирам два реда: „Вчера ли бяхме на 22? Афишът, поканата, портретите на 
„заподозрените”, музиката /Pink Floyd/, откриването, лицата на зрителите! Да, нищо не е 
такова, каквото е прието да се случва в нормалния „културен живот” по онова време. Всъщ-
ност, какво беше това? Може би една „антиутопия” преди „1984” на Оруел ли?!”

 Може да се каже, че за изминалите три десетилетия тримата вече немлади автори  ста-
наха истински майстори. Различни са като темперамент, стилистика и изразни средства, 
но са честни и истински демократи по дух. Такива, каквито бяха и в началото...

В работите на Николай Бузов няма мистика, няма фантастика, няма и излишно фило-
софстване, но има философия на гледката, на далечината, на неуловимото, на границата. 
Почти във всяка от тях проблясва „неон”, както нарича самият той цветното петно от 
фосфоресциращо синьо или зелено. И това е неговият запазен знак, специфичен код. Има и 
„хоризонт”, при все че творбите му са определено абстрактни. Но ако ги погледнем внима-
телно, зад нереалното, ще съзрем немалко истински неща.

В сюрреалистичните акварели, рисунки и колажи на Енрико Енчев фантастичното и реал-
ното се преплитат по един хармоничен начин. Алегории и митични видения, които, без съм-
нение, са предизвикали гнева на другарите, забранили изложбата. Метафорични картини, 
преливащи от противоположни идеи и чувства – една отприщена бруталност на хората 
и животните – бикове и други странни същества -  заедно с една добре премислена стили-
зация. При едно владеене на цвета. Жестокостта на природата и нейното художествено 
отражение в изкуството.

Еротични сънища, странни, фантастични видения, завладяваща деформация и оригинал-

ни, никъде несрещани пространствено-пластични метафори, претворени с помощта на 
молива, сухата игла и  доста трудната  и  твърде капризна техника на литографията, ще 
срещнем в работите на Роберто Андреев. Твърде силно при него е фигуративното начало. 
Но твърде често точната, по дюреровски прецизна, рисунка се съпътства от самостоя-
телни, непредметни петна и линии, които обогатяват по един  неповторим начин струк-
турата на творбите му и ги правят още по-артистични, богати,  асоциативни. Много от 
тях са като истински театрални сцени.  Драматичен и лиричен, Роберто владее отлично 
композицията. Работите му са доста сложни, асоциативни, сътворени със завидна фанта-
зия. И всичко това е поднесено с  несъмнена техническа виртуозност, на която могат да 
завидят и най-големите майстори. 

Огнян Стамболиев

КУКЕРИ 
Галерия „Арт салон“ в гр. Перник представя творческата серия „Кукери“ на художничката 

Анелия Александрова. Изложбата е част от програмата 
на международния кукерски фестивал в град Перник „Сур-
ва“ 2014  и е седмата поред самостоятелна изложба на 
Анелия Александрова, която е носител на наградата „Па-
зител на традициите” 2012 в категория „Изобразителни 
изкуства” – Млади.

Платната, включени в експозицията са вдъхновени 
от българската народна традиция и маскарадни игри. В 
тях успешно се съчетават елементи от традиционната 
българска маска и съвременната визия на художничката, 
търсейки ефекта на мистично въздействие. Картините 
пресъздават мистичния образ на кукерите и тяхната 
пречистваща сила.

Чрез своите картини Анелия Александрова се стреми 
да ангажира максимално сетивността на зрителя и да 
пресъздаде усещане за обредност примесено с древната 
техника за пречистване на духа. 

Макар да са интерпретация в духа на българския фолк-
лор, творбите на Анелия Александрова надскачат границите на локалното, носейки смис-
лови препратки към универсалното. Вдъхновени от миналото, те остават в настоящето 
като отправят едновременно провокация и покана. От една страна, те приканват към 
себеизследване и себепознание, от друга – се превръщат в зрителна провокация и повод за 
критична самооценка на личността. Така контактът с творбите на младата авторка се 
превръща от лично естетическо преживяване в ритуал, въздигащ духовното над матери-
алното.

Маскарадната обредност е сред най–древните традиции, които човечеството е запа-
зило и до днес. Въпреки многообразието от контексти, символиката на маската е запазила 
първичните си функции. Тя е едновременно израз на стремежа у човека да се обожестви, от-
разявайки наивната му представа за богове и митични същества, и желанието да прогони 
злото, средство да се предпази от най-дълбоките си страхове. 

Доротея Белчева 

Плакат от изложбата 

Анелия Александрова - 
Две същности
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ОТ ВЕЧНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ
ИЗЛОЖБА НА ВАРНЕНСКИЯ ХУДОЖНИК ХРИСТО ХРИСТОВ В ГАЛЕРИЯ “АСТРИ”

„Една луна, една лодка” е лиричното 
название на изложбата на варненския 
скулптор Христо Христов, подредена в 
софийската галерия „Астри”. Авторът 
представя редом с пластиките си и жи-
вопис, всички обединени в хармонична 
цялост. Те говорят на един общ език, кой-
то носи изненадата на проникновената 
и убедителна метафора, изпраща посла-
ния, които идват от вечността на чо-
вешкото сърце. Затова не бихме се наели 
да правим каквото и да било разгранича-
ване между скулптурата и живописта на 
Христо Христов. Птицата се нуждае от 
размаха на двете си крила. Към тяхната 
сила се стреми неистово Икар, за да види 
света от своя полет като в пророчески 
сън. По същия начин скулптурата и живо-

писта на Христо Христов са взаимно проникващи и взаимно допълващи се равностойни 
величини. В това рядко срещано концептуално единство е силата на твореца, който, не-
зависимо дали в метална отливка или със средствата на колорита, създава въздействащи 
композиции от образи, в които се отразяват универсални мотиви и теми от човешките 
отношения, надмогващи делничната събитийност на конкретно време. Христов вплита 
по свой начин алюзия за космичната необозримост, с която си кореспондира човекът с от-
ворени питащи сетива, с откритите морски пространства, сред които е като изгубена 
прашинка без своя душеприказчик – рибата и най-вече без извитата си като лунен сърп 
лодка. По-горе споменахме, че названието на изложбата „Една луна, една лодка” звучи ли-
рично, защото в изкуството на Христо Христов и луната, и лодката са изведени като 
проникновени художествени образи, символизиращи изконните отношения между мъжа и 
жената. Внушението за това Христов постига чрез изчистените си от всякакво излишес-
тво композиции, в които използва антични мотиви, осмислени и обобщени до символична 
емблематичност образи, чийто пластични тела носят сами по себе си усещане за морска 
безбрежност. 

Освен лиричният език на непосредствени настроения и чувства се долавя и езикът на 
зрели философски обобщения като борбата между мъжкото и женското начало. Христо Хри-
стов не ни въвежда в самата й стихия, а в момент, когато тя вече е преминала, но глъхне-
щият й грохот все още се долавя върху състоянието на персонажите.

Авторът постига убедителното внушение на сложната напластена образност, вплитай-
ки многофигурни релефни композиции в основата или върху отделни части на своите скулп-
тури, с дълбока динамична фактура, създаваща впечатление за непосредствена органич-
ност, от която се извисяват тържествуващо над целия свят пластични човешки изображе-
ния, митологични животни или сложни форми, носители на символичен смисъл. Тази дълбока 
сложна фактурност е обогатена и прецизно акцентирана със слой патина. Живописта му 
също се отличава със своята многослойна фактурност, с топлия колорит на стилизираните 
образи, със сочна и плътна линия, с експресивното излъчване на фигуралните композиции. 

Йонко Бонов      

„ТРАНСФОРМАЦИИ”-ТЕ  
В ИЗКУСТВОТО НА МОМЧИЛ МИРЧЕВ 

Скулпторът Момчил Мирчев откри  своеобразна посока в творческите си търсения със 
своята самостоятелна изложба „Трансформации” в една от най-престижните софийски га-
лерии през декември 2013 - януари 2014 година. На това четвърто по ред самостоятелно 
представяне авторът показа експериментите си в керамичен материал - творби от по-
следните три години - скулптурни пластики, рисунки и реализирани проекти. Провокиран 
напоследък от работата си като главен асистент по скулптура в специалност „Керамика” 
на Националната художествена академия в столицата, той интерпретира в керамичната 
техника, което за него е огромно богатство с безкрайни възможности. Стимул за Момчил 
Мирчев в това отношение е и участието му в Международния скулптурен симпозиум в 
керамика в град Брацигово през 2004 година. Предизвикателство за автора е и самия мате-
риал – глината, негова стара  любов, към която има специално отношение.

Керамиката е магия, която разкрива нови, неподозирани за художника прийоми, в които 
самата техника го въвежда. Общите конферанси и разговорите с колегите в Академията 
са  катализатор за повечето му експерименти, които понякога надхвърлят неговите оч-
аквания. На работата с керамичната материя той гледа от по-различен ъгъл – с погледа 
на скулптор, и постига резултати, които отговарят на изискванията му. На настоящата 
изложба, в която смело използва похвати от керамиката, всичко тръгва от материала. Той 
вкарва в работа фин и едър шамот, като при това се съобразява с характера на творби-
те, температурите, глазурите. Мистерията на огъня, през който минава незавършеното 
произведение, го импулсира още повече за достигане на резултата, който търси. Така, нео-
чакваните дефекти често се превръщат във впечатляващи ефекти.

Следствие от всички тези предизвикателства са модерните скулптурно-пластични ком-
позиции, които създава, и това изцяло го убеждава в правилната посока, в която върви. 
Познат на публиката с творбите си в бронз, инокс, камък и дърво, Момчил Мирчев посто-
янно търси и отправя предизвикателства към самия себе си. Работите в тези материали 
разкриват силата на пластичния му език, изключителната експре-
сивност и свежестта на оригиналното му виждане за художестве-
ния образ.

В творбите от настоящата изложба той се насочва към тран-
сформация на голото тяло, като борави с абстрактните форми 
– обобщение на автора за класическата и модерна скулптура. Мом-
чил Мирчев експериментира не само с материал и техника, а и във 
фактурно отношение, което засилва пластичната изразителност 
на творбите. В модерните скулптурни работи на художника от-
криваме нещо неочаквано. Монументални в излъчването си, те се 
отличават с ясна очертаност на  формата и линията, с плавно 
движение на обемите и пространствата. В тях откриваме и емо-
ционалната непосредственост на автора.

От времето, когато завършва специалност „Скулптура” в НХА в 
София,  при проф. Крум Дамянов през 2004 година, до днес, Момчил 
Мирчев работи както в областта на малката пластика, така и мо-
нументална скулптура. Активно участва в редица симпозиуми, кон-
курси, авторитетни национални и международни изложби. Изявен 
автор с ярко присъствие в съвременната българска скулптура, той 
ни изненада с тази изложба, в която видяхме новите му преобразя-
вания и идеи, осъществени по най-добър начин.

Дочка Кисьова-Гогова
Момчил Мирчев – Ключът

Христо Христов - Общ изглед от изложбата
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Акад. Светлин Русев получи в Охрид награ-
дата за хуманизъм, която се връчва от Ох-
ридската академия. Той е осмият лауреат на 
възстановената през 2007 г. Световна награ-
да за хуманизъм. Преди него са наградени 
Дайсаку Икеда, Мануел де Оливейра, Алек-
сандър Солженицин, Рави Шанкар, Питър 
Брук, Вида Огненович и Херта Милер.

Ретроспективна изложба на Веса Кравае-
ва беше показана от 16 до 31 октомври в 
галерия-книжарница „София Прес”. Позната 
на предишните поколения с активното си 
присъствие в областта на илюстрацията и 
монументалните изкуства, с работата си като 
художествен редактор на различни издания 
и преподавател, тя остава на българската ху-
дожествена сцена като автор с модерно ми-
слене и непресъхващи творчески инвенции. 
В експозицията бяха включени 38 творби от 
различни години (от 1961 до 2007 година) и 
изпълнени в различни техники  – графики, 
рисунки и живопис.

Веса Краваева - Художник

Като част от календара на Sofia Architecture 
Week 2013 в галерия „Райко Алексиев” от 25 
ноември до 7 декември беше представена 
изложбата „Във и извън контекста” на „I/O 
ARCHITECTS” - Вяра Желязкова и Георги Къ-
тов. Изложбата включваше техни проекти от 
съвместната им 10-годишна работа като об-
общение на усилията им да комуникират със 
заобикалящата ни действителност.

От 4 до 16 декември Съюзът на български-
те художници представи изложба на Славка 
Денева (1929–1984) и на Иванка Сокерова 
(1926–1993), наречена „Едно приятелство”, 
която направи опит за разясняване на някои 
аспекти от този творчески тандем. Става въ-
прос за две художнички с изключителна кул-
турна нагласа и чувство към съвремието, чи-
ято дейност има много метафори и прояви. В 
изложбата освен творби на двете художнич-
ки беше показан и един фрагмент от т.нар. 
театър „Фукара”, в който те заедно с други 
техни близки са едновременно протагонисти, 
сценографи, адаптатори на текстове и авто-
ри. Този театър действа активно в дома на 
семейство Деневи от началото на 60-те до 
началото на 80-те години на XX век.

 
   

Славка Денева, Иванка Сокерова

В самостоятелната си изложба на 4-тия етаж 
на галерията на СБХ на ул. „Шипка” 6 Алек-
сандър Петров показа пейзажи, натюрморти 
и портрети в любимите си техники масло и 
пастел. За себе си художникът споделя:  „Ри-
суването заема голяма част от живота ми 
и според мен художникът колкото години е 
рисувал, толкова години е живял. Ако не ри-
сува, той не живее”.

Александър Петров – 
Мостът над река Асеновска

НЕЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ ЗА НОВ ЧОВЕК
ЕДНА ИЗЛОЖБА НА ЗИЯТИН НУРИЕВ В ПЛОВДИВСКАТА ГАЛЕРИЯ “РЕЗОНАНС”

Познавам Зиятин Нуриев още от учениче-
ските години в Казанлъшката художествена 
гимназия. Един безспорно талантлив човек, 
който е успял да съхрани в себе си времето и 
пространството на една забележителна пла-
стическа култура, която е развивал в своите 
творчески търсения и постижения.

Новата му изложба в галерия „Резонанс” рес-
пектира зрителя, дарява го с докосването на 
едно духовно възвисяване, което свързва ав-
тора с шепота на вятъра, както сам се изра-
зява, добавяйки с известна скромност нещо, 
свързано със собствените му „вятърничави 
мисли”.

Но реализираните идеи на скулптора в ни-
какъв случай не са вятърничави. 

Във всичките ми срещи с него през години-
те, свързани с битието му в София и Истанб-
ул, всеки път откривам в новите му идеи 
невероятната способност да надгражда по-
стигнатото, да го прави винаги изключител-
но естетски издържано.

Позната истина е, че голяма част от скулп-
торите обожават камъка. Те го приемат 
като част от себе си. И това е самата ис-
тина.

Зиятин обича базалта. Базалтът е предиз-
викателство за автора, защото докосвайки 
се до него, човекът и камъкът се превръщат 
в едно цяло. Но не е само това. Творбите на 
Зиятин разказват „притчи”, както вече всич-
ки сме се убедили в тази даденост.

Много умело във времето скулпторът успява да изгради равновесие между пластичната 
даденост на камъка и фигуративната изящност на метала, които топлят сърцевината на 
неговите стремежи, втъкани в пулса на времето.

Аранжирана в гостоприемната светлина на галерията, изложбата „заставя” ценителите 
да занемеят пред неговите творби. Това са изящни по-големи и по-малки „монолити”, които 
очертават нишката на пребродените пътища  към себе си и към света, който го заоби-
каля. Роден в родопското село Мост, Кърджалийско, Зиятин завинаги е свързвал изящните 
мостове между  българските родопски села с невероятния Истанбул. Успял да усети морския 
бриз, чак горе в Родопите, а планинският вятър да му носи послания до брега на Босфора, 
той е намерил свързващата нишка между хората, които обича, дарявайки им своето изку-
ство.

Мотото „Незавършен проект за нов човек” ни подсказва, че Зиятин отново се е вслушал 
в шепота на вятъра, носейки се върху гребена на вълната, докосвайки нови светове в без-
крайното пространство на творческата си вселена. 

Светла Москова /изкуствовед, уредник в ГХГ – Пловдив/ 

Зиятин Нуриев
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хроникахроника
Съюзът на българските художници се включи 
като домакин в първите Дни на алжирската 
култура в България, които се проведоха от 
19 до 23 ноември 2013 г. Програмата на това 
значимо културно събитие беше съставена 
от културни и артистични прояви, изложби 
на произведения на художествените занаяти, 
книги и фотоси. На 4-тия етаж на галерията 
на СБХ на ул. „Шипка” 6 бяха представени ху-
дожествени занаяти  - „илюстрация на твор-
ческия дух и майсторството, чиито корени са 
дълбоко свързани с алжирската култура”.  

Откриване на изложбата

В галерия „Райко Алексиев” беше показана из-
ложба на наградените творби от първия све-
товен конкурс за детски рисунки – Банско 
2013, организиран от фондация „Малък зо-
граф”. Близо осем хиляди рисунки, изпратени 
от 43 страни в целия свят, пристигнаха в пи-
ринския град. Със свои творби участваха 500 
български деца от различни школи. Журито 
проф. Анна Бояджиева и проф. Панайот Панай-
отов (НХА), Димитър Грозданов (зам.-председа-
тел на СБХ), Йово Панчев (Държавен културен 
институт при МВнР) отличи 200 рисунки със 
златни, сребърни и бронзови медали.

Картина от Първия световен конкурс за детски 
рисунки – Банско 2013

През месец октомври проф. Илия Илиев беше 
поканен от община Равена да направи са-
мостоятелна изложба в рамките на третото 
издание на „Равена мозайко” (Първи между-
народен фестивал на съвременната мозай-
ка). Изложбата продължи от 12 октомври до 
24 ноември и се радваше на голямо посеще-
ние и интерес.

Илия Илиев – Notte d ’oro

Изложбата „България в блясък – владетели 
и дворци на Третото българско царство”, 
организирана по повод 120 години от рож-
дението на цар Борис III – царят-обединител, 
беше показана от 8 до 29 януари в галерия 
„Райко Алексиев”. Това е 37-то представяне 
на „България в блясък” с нова тема. Екс-
позицията разкрива част от историята на 
България, все още непозната за много хора. 
Автор на снимките и текстовете е Тошо Пей-
ков – доктор по социология, пътешественик, 
фотограф.

Изложба „България в блясък – владетели и 
дворци на Третото Българско царство”

Емилия Емилиева получи трета награда в 
конкурс по керамика в Португалия. 

От 11 до 26 ноември в столичната галерия-
книжарница „София прес” беше представена 
изложба – скулптури и рисунки на Леда 
Старчева. В нея авторката отново се занима-
ва с темата за частите и цялото. „Изложбата, 

която се състои от скулптури в бронз и рисун-
ки с пастел и молив, може да остави впечатле-
ние, че е замислена и изпълнена рационално. 
В действителност причините за започване на 
всяка работа са емоционални, а процесът на 
създаване е изпълнен с вълнение през цяло-
то време” – казва художничката.

Леда Старчева

Елена Атанасова представи последните си 
творби под заглавие „Времена и нрави” в 
галерия-книжарница „София прес”. Стъпвай-
ки върху основата на предишните си търсе-
ния, авторката свободно и остроумно комен-
тира баналното и вулгарното. Извежда ги до 
нива, белязани от необикновен артистизъм,  
балансирано чувство за импровизация и из-
тънчен колорит. Новата изложба на Елена 
Атанасова обогатява и развива темата  – жи-
вотът, толкова ярък, богат и изненадващ, не 
би бил такъв, ако не го овеществяват хората 
на изкуството.

Елена Атанасова

По повод своята 80-годишнина художникът 
Димитър Тончев бе обявен  за художник на 
годината на община Бургас. Престижното от-
личие традиционно бе връчено на Никулден.

„Толкова близо, толкова далечe” за втора 
година привлича български творци от чуж-
бина, които да покажат своето изкуството 
пред българската публика в Националния 
дворец на културата от 9 до 31 декември. 
Участиците в тазгодишното издание са: Анто-
ния Дуенде, Василена Ганковска, Викенти 
Комитски, Любомир Иванов, Максимилиан 
Праматаров, Милена Нойберт, Никола Вел-
чов, Сандра Стойчева, Станка Желева, Таня 
Ангелова и  Христо Гелов.
Изложбата е своеобразен опит (в повторе-
ние), който събира на едно място и в един 
общ формат българските творци,  живещи и 
творящи в различни точки по света. Идеята 
за творческата платформа допринася както 
за тяхното лично популяризиране „у дома”, 
така и за тяхното изкуство.   
Национален дарителски фонд „13 века Бъл-
ария” е инициатор на тазгодишното издание 
в партньорство с Национален дворец на кул-
турата, Държавната агенция за българите в 
чужбина и Асоциация за развитие на София. 
Медийни партньори на изложбата са БНТ, 
БТА и Sofia Live.

Галерия „Арте” откри изложба на Янаки Ма-
насиев /1932–1978/, от 10 до 26 януари. Из-
ложбата включва прецизно подбрани творби 
на автора от различни периоди и различни 
техники – масло, пастел, акварел, графика. 
Включени са емблематични картини от ко-
лекцията на Светлин Русев, както и от колек-
цията на Ангел Ганев – един от страстните 
почитатели на Янаки Манасиев.

Янаки Манасиев
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На 7 декември в галерия „М Имаж” бе откри-
та изложба живопис на Минчо Панайотов. 
Изложбата съдържа 24 живописни работи - 
маслени бои. 
През изминалата година авторът откри свои 
изложби в галерия „Йордан Кювлиев”, Сливен 
(21 ноември 2013 г.) - 17 живописни работи 
с маслени бои и акрил, и в Париж, в галерия 
„Studio MVL-Angelio” – 20 живописни работи 
с маслени бои. 

Минчо Панайотов - Музика

С изложба в зала „Кутловица” – Монтана, Те-
одоси Андонов – художник и дългогодишен 
директор на градската художествена гале-
рия в Монтана,  отбеляза своята 70-годиш-
нина. Приоритет в неговото творчество има 
скулптурата – медал, плакет, релеф, малка 
пластика от бронз, камък и дърво. Негови 
творби са откупени от Бритиш мюзиъм – 
Лондон, музея „Пушкин” в Москва, Музея на 
Данте Алигиери в Равена. Скулпторът е ав-
тор на две поетични книги и на пет с разкази. 

Теодосий Андонов - Кръгов релеф, бронз

Росица Трендафилова откри своя самос-
тоятелна изложба в Българския културен 
институт в Прага. Експозицията пристига ди-
ректно от Будапеща, където бе представена 
през месец октомври. Пътуващата колекция 
е част от юбилейната изложба на художнич-
ката, показана в галерията на СБХ на „Шип-

ка” 6 през юни миналата година. 

Съветът на европейската научна и културна 
общност връчи на Надежда Кутева  юбилей-
на златна монета „Писменост за съвременна 
активна дейност на културата”. Отличието се 
връчва по повод 1150-годишнината от нача-
лото на Великоморавската мисия на Кирил 
и Методий през 863 година; на 530 години 
от първата отпечатана книга на глаголица 
(1483 г.) във Венеция и на 1120-годишнина-
та от свикването на Преславския събор през 
893 година, който взема решение български-
ят език да замени гръцкия в богослужението 
и така става официален език в българската 
държава.

От 27 ноември до 2 декември в столичната 
галерия „Аросита” беше представена излож-
бата „50/50” на Татяна Антонова. В новите 
си творби авторката залага на материали 
като пясък, злато и велпапе. 

Татяна Андонова – картина от изложбата

На 10 декември галерия „Париж“ откри тра-
диционната си коледна експозиция, която 
тази година е под заглавието  „Christmas 
еvening” (“Коледна вечер“). Бяха пред-
ставени около петдесет живописни творби, 
както и няколко скулптури и керамики на 
най-новите автори на галерията 73-годиш-
ният Никола Личков и 28-годишната Гергана 
Змийчарова. За първи път участват и авто-
рите Нора Ампова, Ева Димитрова, Петринел 
Гочев и хиперреалистът Андриан Бекяров.

Димитър Богданов - Генезис

Нина Русева откри своя самостоятелна из-
ложба живопис „Картини от пътя” в Българ-
ския културен институт „Дом Витгенщайн” 
във Виена на 14 януари. В експозицията са 
включени 60 творби на младата авторка, по-
вечето от които са рисувани през миналата 
година.

Изложбата, посветена на 100-годишнината 
от рождението на Георги Павлов – Павле-
то, е организирана от Националния музей на 
българското изобразително изкуство с фи-
нансовата подкрепа на Министерството на 
културата и със съдействието на СГХГ, Исто-
рическия музей в Чипровци, художествените 
галерии в Сливен, Бургас, Пловдив, Стара За-
гора и Казанлък и частни колекции. Селек-
цията включва 80 картини и рисунки, както и 
стихове от художника. Изложбата продължи 
от 5 декември до 9 февруари.

Георги Павлов – Павлето - Натюрморт

Любен Костов представи своя серия от дър-
вени бижута в галерия „Аросита” от 3 до 6 
декември. Накитите се отличават с неподра-
жаемия авторов стил, който познаваме от 
дървените му машини. 

Любен Костов – Гривна „Петел”

„Пречиствателни станции II” е новата из-
ложба на Камен Старчев, открита на 28 но-
ември в „The Fridgе – Хаспел”. Изложбата 
продължи до 7 декември.

В галерия „Индустриална 11” от 21 ноември 
до 20 декември българският зрител имаше 
възможността да се запознае със съвре-
менната скулптура на баските в лицето на 
испанския творец Айтор де Мендисабал. Из-
ложбата е организирана от посолството на 
Кралство Испания и в нея бяха представени 
21 скулптурни творби за обществени прос-
транства от мрамор, желязо, бронз и лаки-
рано дърво, както и 15 картини с техника 
туш върху платно, обединени под заглавието 
„Оголен поглед“.

Последната изложба на Велико Маринчев-
ски, която се състоя от 21 до 31 декември, се 
явява продължение на търсенията и трите 
му самостоятелни изложби в галерия „Ра-
курси“ от 2007 година насам. Представени 
са два цикъла, върху които той работи през 
последните години. В „Усещане на природа-
та“ се отразяват съвършените пространства 
и хармония във връзката между природата и 
човека.  Другият цикъл представя състояния 
и изследва форми, предадени от дуо челисти.

Велико Маринчевски – Ранна луна

Изложбата „Да запазим спомена” на Дими-
тър Вецин беше представена в столичната 
галерия „Париж” от 21 ноември до 7 декем-
ври. В нея авторът показа последните си на-
ивистични живописни творби, вдъхновени от 
българското село.



СБХ бюлетин брой
01/2014

46
СБХ бюлетинброй

01/2014

47

хроника
На 13 декември галерия „Арте” представи 
съвместна изложба на Вежди и Вадим Ра-
шидови, която включваше непоказвани до-
сега пластики (портрети, фигури и др.) на ба-
щата, както пастели, акварели и живопис на 
сина. Този творчески тандем има неоспорима 
артистична цялост, обединява ги овладява-
нето на модерната форма – изящно поднесе-
на, макар и деформирана, изградена с много 
въображение и сглобена в хармония.

Вежди Рашидов - Глава с шлем

Скулпторът Георги Чапкънов - Чапа, подре-
ди юбилейна изложба в галерия „Академия“. 
Изложбата със заглавие „Нещата от живота“ 
показа богатото творчество  на художника и 
с нея той отбеляза 70-годишнината си. Екс-
позицията включва малка пластика, рисунки, 
живопис, графика, малки релефни портрети и 
портрети в действителен размер. Специален 
раздел в изложбата бяха рисунки, графика и 
скулптури на кучета. Изложбата се състоя от 
20 декември до 10 януари. 

Георги Чапкънов - Чапа

На 11 ноември в изложбената зала на гале-
рия „Папийон” във Варна се откри изложбата 
„Южен вятър” на художника Пламен Мо-
нев, вдъхновена от впечатленията от послед-
ните му пътешествия по Средиземноморието, 
Южна Европа, Италия, Гърция, Франция.

Пламен Монев

Вторият форум „Малки графични фор-
ми – София” се проведе от 5 декември до 
края на януари 2014 година в пет столични 
галерии: „Сезони”, „Алгара”, „Suspacious”, ин-
ститут „Сервантес” и къщата на проф. Васил 
Геров. Основната колекция, експонирана в 
галерия „Сезони”, представя 150 графики на 
45 съвременни български автори от всички 
творчески поколения; серия от 10 гравюри, 
създадени специално за събитието  от перу-
анската художничка Кармен Ерера Нолорве, 
както и 5 литографии на големия български 
художник Стефан Марков.
На 5 декември жури връчи две равностойн 
първи награди и плакет „Стефан Марков” на 
Веселин Дамянов – Вес и Тодор Овчаров, а 
наградата на галерия „Сезони” за млад автор 
взе Ангел Истилианов.

Тодор Овчаров - Натюрморт

На 1 ноември по случай своята 60-годишни-
на Свилен Блажев откри голяма изложба 
в кюстендилската галерия „Владимир Дими-
тров-Майстора”. Той показа над 200 картини 
от различни периоди, подредени във всички 
зали на галерията, включително и в недовър-
шената й част, към която художникът цели 
да привлече вниманието на обществото.

Свилен Блажев – Бъдник 2
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in memoriam

ЖАНЕТА СТОЙЧЕВА-ЗАХАРИЕВА /1935–2013/
Името на Жанета Стойчева-Захариева е част от историята на българската мода в 

последните петдесет години. Непосредствено след завършване на Художествената 
академия, където учи скулптура в класа на проф. Михаил Кац, тя започва своя път като 
проектант, после и като художествен ръководител в ЦНСМ „Лада”. Консултант е  по 
промишлена естетика от национален мащаб и в Съвета за икономическа взаимопомощ. 
Същевременно преподава в Художествената академия.

От 1960 г. участва във всички изложби на приложните изкуства и дизайна, естетизация 
на градската среда, модна графика и сценография. Представя се в редица международни из-
ложби от декоративно-приложен характер в Париж, Лондон, Токио, Москва и в над десет 
самостоятелни изяви зад граница.

ВИЛИ БОЯДЖИЕВ /1937–2013/
Вили Бояджиев е роден в град Шумен. Завършва Художествената академия през 1961 г. 

със специалност „Приложна графика” при Александър Поплилов.
Работи в областта на приложната графика, рекламата и пространственото оформле-

ние, а проектите му намират реализация в многобройни панаири и изложения в България 
и зад граница. Награден е с орден „Кирил и Методий”.

ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ /1925–2013/
Васил Велчев е роден в село Врабево, Ловешко. 
През 1953 г. завършва Художествената академия, специалност „Скулптура” при проф. 

Марко Марков; по-късно е аспирант при проф. Иван Фунев.
Участва със свои творби в монументалното оформяне на екстериора и интериора на 

множество хотели и обществени сгради, в това число и при реконструкцията и реставра-
цията на Народния театър, където работи дълги години след това.

Освен че членува в СБХ, Васил Велчев е и член на Съюза на артистите в България.
Награден е с орден „Кирил и Методий”.

НИКОЛАЙ ПЕТЕВ /1951–2013/
Писателят и литературен критик Николай Петев бе председател на Съюза на български-

те писатели и председател  на Агенция София прес. 
Петев работи като главен редактор на сп. „Родна реч”, директор на издателство „На-

родна младеж”, на издателство „Христо Ботев”, главен секретар на Съюза на българските 
писатели и негов председател вече трети мандат. Автор е на многобройни публикации в 
литературния и периодичния печат, както и на книгите: „Тук във времето“ (1984), „Поезия 
и позиция“ (1986), „Фарът и неговият пазач“ (1989), „Зад завесата на политическия театър“ 
(1997), „Фарът, пазачът и вятърът“ (2006), „Не ме ли помниш...“ (2011), „17 есета против 
този свят” (2013).

Николай Петев е личност с особени заслуги за развитието на българската култура и скъп 
приятел на Съюза на българските художници.

В свое интервю отпреди два месеца писателят даде своята безмилостна оценка на 
политическия елит в България: „Отродяване на българите – за това ходи на работа този 
политически елит. Духовна холера по време на чума – такава ми е диагнозата. Ако е крайна 
– искам да е провокативна.”

Светлин Русев – Добруджанска земя
от изложбата "ЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ /1972-1982/"
ОХИ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”
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ХРИСТО СТЕФАНОВ /1931–2013/
Художник, който приживе вече обитаваше своята легенда – той е един от големите в 

групата на пловдивските художници още от 60-те години на ХХ век заедно с Георги Божи-
лов, Димитър Киров, Енчо Пиронков и Йоан Левиев.

В началото на лятото в галерия „Райко Алексиев” Христо Стефанов събра почитатели-
те си в изложбата „От ателието” , която метафорично отвори вратите към неговото 
студио, към образите, вълненията, историите на един живот. 

Още от най-ранно детство животът на художника е свързан с Пловдив. Атмосферата 
и личностите на града са повлияли както светогледа му, така и много от темите в него-
вото творчество. 

През 1961 г. Христо Стефанов завършва живопис в Художествената академия при про-
фесорите Ненко Балкански и Панайот Панайотов и същата година открива първата си 
самостоятелна изложба. Още в академията, а и преди това, той има късмета да се срещне 
с големи автори, чиято жизнена философия и професионализъм повлияват развитието на 
младия живописец.

„Обикновените, малките неща са били винаги в кръга на моето внимание – родителите 
ми, семейството, приятелите и градът, в който съм живял или в който сега живея, стра-
ната. От тези малки неща може да се види цялото; те са храната на моето изкуство”,  
казва художникът в свое интервю. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ЕРМЕНКОВ /1930-2014/
Напусна ни проф. Димитър Ерменков, дългогодишен преподавател в Националната худо-

жествена академия и Русенския университет, специалност „Промишлен дизайн“. Един от 
творците, допринесли за развитието и оформянето на облика на българския съвременен 
дизайн. 

През 2010 година е награден с юбилеен плакет „25 години дизайн в Русенския  универси-
тет“ за принос в развитието на катедра и специалност „Промишлен дизайн“.

ТРИ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПРОФ. КЪНЧО ЦАНЕВ 
/1934–2011/

На 10 януари тази година се навършват три години от смъртта на художника Кънчо Ца-
нев. Панахидата беше отслужена в църквата „Св. Седмочисленици” в София. 

Професор Кънчо Цанев е един от най-големите майстори на дърворезбата у нас. През 
1960 година завършва Художествената академия, от 1975 г. започва да преподава дърворез-
ба, а през 1976 г. става завеждащ катедра „Приложни изкуства”. 

Талантът си наследява по семейна линия, а творческият му път остава белязан от дър-
вото като изразно средство, с което създава редица монументални творби в обществени 
сгради (резиденция „Бояна”, резиденция „Арбанаси”, посолство на Русия в София и други), в 
които личи типичният за времето синтез, но и индивидуалност в творческия подход. 
Майстор е на резбената мебел, която се отличава с пластичност на формата и удобство, 
както и на иконостаси в различни църкви из България. 

Носител е на много награди, сред които наградата на СБХ за приложни изкуства през 
1975 г., награда от Националната изложба н Ямбол през 1979 г., орден „Кирил и Методий” I 
степен, плакет по случай 24 май, връчен му през 2010 година, почетен гражданин на Трявна.

ЕЛЕНА ПЪДАРЕВА /1941–2013/
Завършва Художествената академия през 1966 година в класа на проф. Веселин Стайков, 

специалност „Графика и илюстрация”.
Работи в центъра по промишлена естетика, а по-късно като художник-оформител в спи-

санията „Лъч”, „Лада” и „ИКО” и като художествен редактор в издателствата „Техника”, 
„Народна просвета”, „Народна младеж”.

Участва в младежки и общи художествена изложби, както и в национални изложби на 
илюстрацията.

От 1978 година започва да получава поръчки за илюстрации на книги и учебници.
Членува в СБХ, секция „Графика” от 1981 година.

АСЕН ГИЦОВ /1941–2014/
Завършва „Стенопис” в Художествената академия през 1967 година в класа на проф. Ге-

орги Богданов, от 1981 година е член на СБХ в секция „Монументални изкуства” и „Рестав-
рация”. Участва в национални, общи и окръжни изложби, занимава се също така и с оформ-
ление на книги, живопис и реставрация.  Преподавал е „Иконография” в Художествената 
академия.

Изографисал е много църкви в България и чужбина – „Св. Троица” в гр. Хайнувка, Подля-
ско воеводство; „Възнесение Господне” в с. Клейники и „Св. Архангел Михаил” в гр. Белск 
Подласки, Бялостоцко, всички в Полша. Негово дело са стенописите и орнаментите на 
западната стена на църквата „Св. Седмочисленици” в София. Български църкви, по които е 
работил, са „Св. Константин и Елена” в с. Баня, Карловско, „Св. Богородица” в с. Брежани, 
Благоевградско, „Св. Илия ” в квартал „Княжево”, „Св. Георги” в квартал „Дървеница” и много 
други. Правил е също така и икони, иконостаси и отделни сцени в различни църкви из стра-
ната.

КОЛЬО КАРАМФИЛОВ /1963–2014/
Напусна ни един от най-ярките представители на пловдивските художници и на изку-

ството на българската графика.
Завършва ССХУ за сценични кадри в Пловдив през 1982 година, през 1989-та е приет за 

член на СБХ в секция „Графика и илюстрация”. Веднага след дипломирането си започва да 
участва в различни общи, окръжни  и национални художествени изложби, прави и редица 
самостоятелни или в колектив. По-късно се преориентира към съвременното изкуство: 
един от основателите и членовете на пловдивската група „Ръб” (1982 г.), която напуска 
няколко години по-късно и основава друга емблематична за нашето съвременно изкуство 
група – „Диско 95”.

По-важни негови изложби в чужбина са в Български културен център Москва (1998), Нии-
гата – Япония (1998), Ашау – Германия (2001, 2009), БКЦ Токио (2003), Дом Витгенщайн – Ав-
стрия (2010), галерия „Сердика” – Варшава (2010), БКЦ в Париж (2010).

Прави също така скулптура, живопис, инсталации и пърформанси. Като сценограф рабо-
ти с режисьорите Андрей Жолдак (Украйна) и Стефан Москов. Художник на филмите „Хъл-
мът на боровинките” на Александър Морфов, „Пазачът на мъртвите” на Илиян Симеонов и 
„Аве” на Константин Божанов. През последните години се занимава с пловдивската галерия 
U-PARK на улица „Отец Паисий” в Пловдив.

Носител е на много награди, една от които Гран при от Първото международно трие-
нале на графиката – 1995 г.

Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, ХГ „Златю Бояджиев” – Пловдив, Варна; част-
ни колекции в България и чужбина.
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СЕРГЕЙ АТАМЯН /1947–2014/
Завършва Художествената академия през 1976 година, специалност „Скулптура” в класа 

на проф. Секул Крумов.
Член на Ателието на младия художник от 1977 година, а от 1989 година и на Съюза на бъл-

гарските художници. Участва в много общи, национални и окръжни изложби на българската 
скулптура, в симпозиуми в страната и чужбина (симпозиум в Латвия, участие в изложба в 
Будапеща).

Прави своя самостоятелна изложба през 1988 година в София.
Има реализирани обществени поръчки в различни градове из страната – Ловеч, Люби-

мец, Ихтиман, Хасково, Севлиево и други.
Работи паметни плочи, бюстове и паметни стени с портрети.

НЕНКО ТОКМАКЧИЕВ /1931–2014/
Завършва Художествената академия, специалност „Театрална живопис” при проф. Иван 

Пенков. От 1960 година участва в общи, национални и окръжни изложби, биеналета и излож-
би в чужбина (Париж, Москва, Будапеща и други), организира и много самостоятелни. Член 
е на СБХ от 1961 година.

Творческият му път е посветен на живописта и акварела, вдъхновяват го обикновени-
те неща, които го заобикалят. Дълги години работи като директор на Художествената 
галерия в Бургас.

Негови творби се намират в Националната художествена галерия, Софийска градска ху-
дожествена галерия, Градската галерия в Бургас и много други галерии в страната, частни 
колекции у нас и в чужбина.

Носител на орден „Кирил и Методий” I и II степен.


