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Честит празник!

Ден номер 144
Преди няколко дни в.
„Култура” ме покани да напиша текст по повод националния празник на просветата и културата 24 май. Не
знам за кой път сядам да
пиша този текст. Отказвах
се от няколко варианта до
този момент – темата е
многопластова, лутах се в
нея и нищо не се получаваше.
Има толкова много да се
каже за този празник.
Откъде да тръгне човек,
кое първо да подхване – да
вземем славното минало, с
всички дейци на културата,
за да положим техния живот като пример и назидание за нас и нашите съвременници? Или да пеем
„Върви, народе възродени“,
да веем малките си пластмасови трибагреници и с ръка на сърцето да пускаме по
някоя сълза от патриотични
чувства, кланяйки се пред
светите братя Кирил и
Методий? Или може би да
седнем и да направим една
дисекция на днешното положение на просветата и културата, на образователната
система, на изкуството – и
да затънем до уши в кал, и
да си тръгнем от тоя
текст с лош вкус в устата?
Струва ми се, нито един от
тия варианти не е достатъчен. Не е достатъчен да
разгледа в някакъв по-сериозен контекст честването
на един празник, който съдържа в себе си фундаментите на народността въобще. Без образование и култура народността се заличава,
тя не може да оцелее в
днешния глобализиращ се
свят без тия инструменти.
И не смятам, че това са
празни приказки. Не смятам,
че толкова не можем да
идентифицираме процесите
на асимилиране на цели народи в името на това фабриките да продължават да
бълват продукти, а ние да
бъдем възпитавани в такъв
начин на живот, който да
подсигурява изкупуването на
тия безконечни боклуци, които днешната цивилизация
произвежда.
Темата за народността, темата за образованието, темата за културата на една
държава са, струва ми се,
твърде сериозни въпроси. И
ми е малко странно, че сега
сам посягам към обсъждането им. Не съм ли аз само
едно вчерашно момченце, че
да се нагърбвам с тия тежки проблеми, когато около

мен достопочтени господа,
с дълги черни ботевски бради и още по-сериозни очи, заемащи най-важни постове в
управлението и разработването на образователната и
културната система в тая
страна, имат гласа, имат
властта, имат професионалната подготовка и дългогодишния опит – гарант за
смислени предложения?
Точно това съм аз. Едно
вчерашно момченце, на което твърде често му е било
напомняно, че е такова всеки път, когато е посягало
към големите въпроси на нашето съвремие. Иди си играй, ние ще се справим, иди
си играй, момче, ние сме сериозните мъже на днешния
ден и от нас ще дойде решението.
Реших да не си играя. И където мога, да продължа да
се образовам, да развивам в
себе си критическото мислене и да попоглеждам във вехтите страници на историята, сигурен, че все ще намеря нещо, което може да
ми помогне да започна един
сериозен диалог с по ботевски сериозните господа и да
помогна, да дам на това общество нещо, с което то
някак по-целенасочено да
подхожда към множеството
проблеми.
От време на време хвърлях
по едно око към високите
катедри на господата, но
там се чуваше само някакво
хихикане и вулгарни вицове,
цинизъм и подигравки...
Виждах и едно огорчение в
сериозните очи на господата. Виждах спомени от
славното минало, когато пари са се давали за едно и за
друго, художниците са били
на почит, писателите са
имали силен глас, който е
достигал до широката общественост, театърът е
разтърсвал съзнанията на
мнозина, промъквайки се хитро покрай цензурата, а киното е вървяло рамо до рамо със световните тенденции на седмото изкуство. И
виждах тъгата по прекрасното минало и безсилието
на господата. И най-вече потреса и невъзможността да
приемат факта, че учителите вече нямат никакво значение, че никой вече не слуша писателите, картините
трудно се продават, а театрите и кината са затънали до шия във водевилни глупости. И никой вече не питаше тия господа какво да
се прави.

А когато някой питаше господата, когато имаше нужда от господата, те клякаха
и се скриваха зад катедрите
си и гледаха дума да не продумат, че кой знае, ако привлечем внимание към себе
си, колеги, може би няма да
е толкоз добре, може би ще
се присетят за нас и ще ни
заменят с други.
А другите неизбежно идват.
Времената бясно се променят, хаосът се засилва и безхаберността е цар. И в тая
ситуация, в която от едната страна до мен седи мълчанието и цинизмът, а от
другата - незнанието и алчността, какво трябва да направя, ако искам да помогна,
ако искам да дам, ако искам
да развия нещо? Ами как
какво – ще говоря! И го правя. Не за да заема мястото
на когото и да е било. Пък
и никога не съм си поставял
за цел подобно нещо. Не
трябваше ли някак да работим заедно, да има приемственост между зрелия разум и опит и младата креативност и разхайтеност?
Ще говоря, както мога и
каквото мога. Ще пиша
тъй, както умея. Нали така
беше цитатът? И ще надигна глас срещу кухата патетичност в честването
на всеки един празник. Ще
говоря, когато учителите
нямат пари да се усмихнат
и са мачкани от системата,
от безпросветните родители и невъзпитаните ученици;
ще обсъждам с хората около мен изпосталялото, мършаво тяло на изкуството и
ще търся начини да го захраня с прекрасните млади и
нови таланти на съвременните български творци. И
ако прегракна, тогава ще
пиша. И ще напиша, че 24
май не е нищо повече от
144-и ден в годината.
Защото в сегашната ситуация ние с нищо не сме показали, че зачитаме тоя празник, с нищо не сме показали,
че зачитаме завета на вечните български културни
дейци. И ще напиша, че е
много лесно да посочиш с
пръст и да кажеш: „Те са
виновни! Обезглавете ги!“.
Но е толкова по-трудно да
се погледнеш в огледалото и
да кажеш: „Аз се предадох.
Мога ли отново да се изправя на крака? Мога ли да направя нещо? И не е ли крайно време сам да поема отговорност за това, което
зависи от мене?“

Юбилеи в Ямбол

Последната територия на Момчил Николов е

носителят на Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ през 2017 г.
Председателят на журито проф. дфн Боян Биолчев съобщи
това решение на официална церемония в Литературен клуб
„Перото“ на 11 май т.г. Журито в състав: доц. д-р Борис
Минков, проф. дфн Боян Биолчев, Деян Енев, Здравка
Евтимова и доц. дфн Пламен Дойнов, предпочете изданието на „Сиела“ между шестте финалисти на конкурса. А те
са: „Екс орбита“, Васил Георгиев, ИК „Хермес“; „Аз още
броя дните“, Георги Бърдаров, изд. „Сиела“; „А Бог се смее“,
Мария Станкова, изд. „Лексикон“; „Камбаната“, Недялко
Славов, ИК „Хермес“; „Послепис“, Христо Карастоянов,
изд. „Жанет 45“.
Повече за „Последната територия“ – вж. бр. 35/ 2016.
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Портал „Култура“
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нова територия за гледни точки, видео-интервюта и дебати с колумнистите Иван Кръстев,
Калин Янакиев, Теодора
Димова, Деян Енев, Тони
Николов, Андрей Захариев и Даниел Смилов.
Вижте: Европа – протекционизъм или свободен обмен? (Дебат с Дени
Терсен, Красен Станчев и Митко Хитов.)
Прочетете: Христиана Василева – „Аз бях момиче
с късмет“; Рей Бредбъри – „Току до Византион: вино от глухарчета“.

Иван Нешев, Просветители

Йордан Д. Радичков

Остатъчни образи
Режисьор -

Анджей Вайда

Кина: Одеон, Влайкова, Euro
Cinema, G-8
За филма – на страница 4

В края на април т.г. в
Ямбол се проведе ХХ
Национален куклено-театрален фестивал „Михаил
Лъкатник“. По време на
фестивала бе отбелязана
и 60-годишнината на
Ямболския Държавен куклен театър „Георги
Митев“ – главен организатор на форума.
В конкурсната програма
бяха включени 11 спектакъла (селекционер
Веселина Гюлева). Журито
в състав проф. Борис
Голдовски (Русия) – председател, Борислав
Петранов, Михаил Байков,
Никола Вандов и Ханна
Шварц присъди следните
награди:
Голямата награда
„Играещият човек“ „Момче и вятър“ на
Столичния куклен театър
(драматизация и режисура
Петър Пашов, сценография Енчо Аврамов, композитор Петко Манчев).
Специална награда на името на Георги Митев -

Петър Пашов за „Момче
и вятър“ на СКТ и
„Клоунът и неговите деца“ на Театър „Ателие
313“-София (в съавторство с Жени Пашова) и
за цялостния му принос за
развитието на българското куклено изкуство.
Награда за актьорски ансамбъл - Изабела Иванова,
Димитър Атанасов и
Петър Влайков за ролите
им в „Необикновената
принцеса“ на ДКТ-Хасково.
За мъжка роля - Георги
Спасов за ролята му в
„Клоунът и неговите деца“.
За женска роля - Ангелина
Русева за ролите й в
„Палечка“ на КТ-Ямбол и
в „Огнивото“ на КТСливен.
За кукли и костюми Свила Величкова за
„Палечка“ на КТ-Ямбол и
„Огнивото“ на КТ-Сливен.
За сценография - Крум
Крумов за
„Необикновената принцеса“ на ДКТ-Хасково.
За оригинална музика -

Владимир Джамбазов за
„Хензел и Гретел“ на
ДКТ-Пазарджик.
За актьорски дебют Цветелина Николова,
Никол Султанова и
Златко Василев за ролите
им в „Палечка“ на КТЯмбол.
Бяха присъдени и други
награди:
Награда на Съюза на артистите в България Куклен театър „Георги
Митев“, Ямбол, за усилията в провеждането на
Националния куклено-театрален фестивал „Михаил
Лъкатник“.
Награда на детското жури
- „Палечка“ на Куклен театър-Ямбол.
Награда на пресцентъра
(млади театроведи) Уличен куклен театър
„Мале, мале“ (извън конкурса).
Награда на името на
Стефан Марков - Стефан
Димитров за ролята му в
„Момче и вятър“ на СКТ.
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Монументалист по призвание
Ретроспективна изложба
на Иван Нешев
(1927 – 1987)
в галерия
Академия
Иван Нешев не успя да направи самостоятелна изложба приживе.
Предвиждаше експозиция за 60-годишнината си, която се състоя,
уви, посмъртно.
Той напусна този
свят внезапно –
още радостно възбуден от работата си и от успеха
- само два дни
след откриването
на току-що завършения монумент
на летящ кон
край Благоевград.
Десет години покъсно беше показана сбирка избрани
творби от ателието му.
Кавалетните работи насочиха
вниманието към
личния творчески
свят и по-интимни страни на акта, към кръга от
мотиви, междинни етюди и опити
- още в гипс.

Иван Нешев, входен знак на
Благоевград, 1987 г.

Третата поред ретроспектива в галерия „Академия“ по случай 90-годишнината от
рождението на автора (съвпадаща с 30 години от смъртта му) бе най-представителна. Тя разгърна творческото наследство на скулптора със стремеж да обедини
повече аспекти на неговия пластичен изказ. Графично издържани настенни табла с
репродукции на знакови, етапни в развитието творби, бяха „прорязани“ от експозиционните поанти – мащабни фотоси на монументи, заснети в едър план и в ракурс.
Те като че доминираха над сам по себе си затворения в пластическата си цялост, с
по-меки внушения, свят на кавалетното - десетки фигури, декоративни и малки пластики, портрети, макети, множество скици и рисунки. Докато човек обхожда непосредствено с поглед такъв кръг от скулптури, същевременно съзнанието му възприема и изображенията на импозантните, перспективно съкратени монументални форми на фона на откритото пространство. Така двата вида художествена трактовка
на тримерното – с различни способи на изразяване, две образни разновидности - се
наслагват в цялостна представа за създаденото от автора.
Иван Нешев е от поколението, започнало пътя си в края на 50-те, заявило себе си в
началото на 60-те години на ХХ век и вляло свежи сили в обновлението на пластическия език на нашето изкуство. Той навлиза в художествения живот, уверен в стабилните си пластически умения, усвоени в ателието по декоративно-монументална
скулптура на Любомир Далчев. Мнозина от художниците бунтари в ония времена, да
споменем само Никола Терзиев, Величко Минеков, Галин Малакчиев, Альоша
Кафеджийски, Крум Дамянов, Владимир Гиновски, носят белезите на същата – модерна и строга – далчева школа и нагласата към новаторство. Творческото развитие на
тяхното по-смело и синтетично виждане за скулптурата достигна върхове, съизмерими с европейските постижения.
С младежки отворена сетивност Иван Нешев поема тягата към новите тенденции.
Години по-късно неговият учител си спомня: Иван Нешев беше един от одарените студенти, които изучаваха с жар човешкото тяло […] не с едно повърхностно копиране,
[...] което неминуемо оплита студента в подробностите, а с усвояването му като
строеж и възможности. [...] Преминали през неговия поглед и трепета на сърцето, образите се променят, пресилват и придобиват нови форми – винаги жизнени и убедителни.
[...] Неговото изкуство е последователно и логично; то има цел и посока, то е постижение.
Над 30-годишният творчески път на скулптора върви в няколко отличими, но и преплитащи се – пластически, съдържателни, стилови – линии, възходящи към все посмела еманципация на чисто пластичните стойности на формата, към декоративномонументална архитектоничност и по-драматична тематика. Не следва една единствена насока на интерпретацията или обикнат, повторяем и заучен похват.
Напротив, през всичките години авторът търси, проявява интерес към различни, дори противоположни изразни възможности. Ранните му творби са с камерни мотиви
и размери, с жизнерадостни теми и младежки типажи, носещи елементи на житейската конкретност. Третирани са в спокойни обеми, с обли, деликатно и точно
моделирани форми. През 60-те години художникът създава редица скулптури,
прекрачващи границите на кавалетното, предназначени за паркова украса. Други способи - втвърдени обеми,
изявени плоскости и по-дълбоки сенки - се
проявяват в тези по-комуникативни като тип работи, чиито пластични контрасти се
възприемат в разсеяната
дневна светлина.
Отделни малки пластики
от шамот или
теракота пък
набелязват насоката към по-декоративен синтетизъм, който идва и от
материала, чиято груба структура
предполага лаконична форма.
Същевременно
авторът прави няколко изящно стилизирани обобщения на животински форми
от кована мед, търсено естетизирани като материалност и вещ. Тези примери подсказват една
основна черта на творческия му метод. Не са
много българските скулптори, проявявали толкова
задълбочен интерес
към естетиката на
техническото изпълнение, към специфичната изразителност на материала
и тъй надарени с усет за декоративните му възможности.
(Малцина работят в толкова широк диапазон – различни породи камък, железобетон, дърво, теракота, шамот, кована мед, бакър и
емайл, бронз, как-

то и съчетания помежду им.) Интересът към мощта на материята като изобразителен материал, към нейните структурни свойства и характер при Иван Нешев не
е самоцелен. Конкретните формоизграждащи закони на материала са винаги отправна точка на концепцията за формата.
Характерът на по-зрелите работи в кавалетен размер на художника се определя от
по-засилен психологизъм и принципите на по-сурова скулптурност от уедрени и заострени, дори огрубени форми, стегнати обеми и ясна, динамична пространствена организация на елементите, прилагани като осъзната система.
Непрестанното изпитване на изразните възможности, средства и способи през годините, разнопосочните опити, резултатите се проследяват в изложените - различни
по тема, психологическо състояние и жанр – пластики - тела в движение или покой,
торсове и голи тела, отделни фигури и фигурални композиции. Виждаме как в едни художникът изследва степените на енергичната, на места експресивно форсирана деформация, в други търси динамичните контрасти на обемите, противопоставяйки
издуто напластените конвекси на силно свитите навътре - стапяни или изсечени конкави, или как варира ефектите на фактурата, използвана като допълнително образно средство. Може да се проследи интерпретацията на човешкото тяло, която, с
течение на времето, клони все повече към метафора, знак и към самостоен полуабстрактен образ в доведена до край условност – глава, сведена до обозначение, освободени от наподобителност пропорции, телесни обеми, разплавени в течащи маси, изява на конструктивния строеж за сметка на моделираната форма. Портретът обаче, типизиран или конкретизиран, запазва през годините емоционалния регистър на
жанра, класическата съсредоточеност и живите особености на модела. Всички образи, при все различния си характер, са поели сякаш нещо от човешката деликатност и
вглъбеност на своя автор.
В изложбата привличат вниманието две серии (края на 70-те, началото на 80-те)
алегорични женски фигури в ритуални костюми, декорирани с мотиви, почерпани от
старата дърворезба и кованото желязо или с акценти от вплетени растителни орнаменти. Те се възприемат и като самостоятелни декоративни пластики, и като
преходен етап към бъдещ монументален формат – отличителна черта и на други
творби независимо от темите. Фронталитетът, търсената статуарност, опростената линия на силуета и тектониката на масива, която напомня градеж от каменни
блокове, придават внушителност и вътрешен монументализъм на кавалетния размер. В много от зрелите работи на Иван Нешев архитектоничните различия между
камерна и монументална форма са едва различими.
Финален и ярък пластичен акорд е цикълът „Човек и природа“ (1986) – драматичен
естествен
размисъл за колизията между човечеството и естествената
среда. Патосът на експресивните мъжки фигури – болезнено оголени метафори на трагичното – достига
върховата точка, в която кристализира ново пластично качество на формата.
Зарядът на тези творби щеше навярно да отведе в нови орбити художника, ако пътят му не бе тъй рязко прекъснат.
Експозицията показва няколко от зрелите монументални произведения на автора примери от най-значимите за
фотосите запознават съвременния зрител с прим
времето, днес позабравени, достижения на българ
българската скулптура в руслото
на декоративния монументализъм.
Характерният за 70-те – 80-те години стремеж къ
към синтез на изкуството с
архитектурата изразява стилно вписаният във възро
възрожденската аркада паметник
на уста Кольо Фичето (1979). От фигурата лъхат твърдост, целокупност и сидяланите, едро обобщени форла. Здраво поставена, тя тежи на мястото си с дя
ми и равновесни обеми, симетрично центрирани по вертикалната ос.
Светлосенъчната игра по грапавините на камъка събу
събужда суровата му природа,
която подсилва усещането за истинска скулптурност. И
Идентичен по характер е паметникът на Захари Стоянов (1980), където пласт
пластическата конструктивност
е допълнена с графичен елемент от ритм
ритмичното напречно-линеарно
членение на фи
фигурата. То придава четливост на форм
формите и декоративност, която
нюансира общ
общия лапидарен стил.
Каменната т
твърд и лаконичната й, пестескулптирана форма придават категоливо скулптира
ричност на утвърж
утвърждаването на значимостта
на историческите личности.
ли
само култивиран монументаИван Нешев е не сам
лист, той е монументалист
и по призвание. Вижда
монумент
формите без излишни подробности, мисли ги организирани в ця
цялост и проецира профилите
им в открит
открито пространство, както в
ансамбъл „Цар Симеон и книпреславския а
жовниците“ ((1983), където привдигнатите рамене и полусведени глави на аскетите контрастн
контрастно рисуват неравноделно начупен, ъгловат контур на хоризонта. Там
единният ритъм
ритъ на фризовата композиция
е изграден чрез острите вертикали помежду
възвисяващите се като стълбове гранитни
Отчетлив се редуват пространствефигури. Отчетливо
ните планове - осве
осветени обеми и сенки в рязко
вдълбаните отстъпи и отвесни прорези. Насечените пов
повърхнини, правите ъгли и експресивно оголените ръбове са пластично раздвижени от бегло прокрадващи се писмени знаци и орнаменти. Слети в единна, дишаща общо чу
чувство материя, фигурите в
строга „средновековна“ фронталност са застинали непод
неподвижно, в безвременна статичност – стожери на идеите за държавност и просвещ
просвещение.
Последната работа на художника се издига над магистра
магистралата край Благоевград
(1987). На върха на висока, косо поставена метална тра
траверса са извисени устремениемблем на града, а темата за поте - напред и нагоре - кон и колесница. (Конят е емблема
лета е разработвана от автора неведнъж.) Изпълнената с напрегнато движение животинска фигура е моделирана пластично обемно, а коле
колесницата е просто подсказана
- фрагментирано и плоскостно-геометрично. Динамичния
Динамичният образ, сякаш преодолял
гравитацията, обединил проекции на античността и съв
съвремието, бележи творчески
деликатно, естетско отношение към
скок за художника. Органичното съчетание на деликатно
формата и същевременно зареждането й с устремна ене
енергия придават особена дръзновеност и прочувственост на творбата. С нея пресекв
пресеква още недоизказаната на
пластичен език авторова мисъл.
Пълноценното представяне на Иван Нешев е донякъде о
ощетено от отсъствието на
експозиционен материал, посветен на преподавателскат
преподавателската му дейност. Защото тя не
само е неделима част от личността, а и ключ към разб
разбирането на творческото му
развитие. Както отбелязва неговият колега, съмишленик и монограф Стоян Николов
(1927 – 1983): Няма съмнение, че ръководейки задачите по скулптура на специалността
„Промишлени форми“, [...] Иван Нешев сам се е обогатил под плодотворното влияние
на една про
облематика, която акцентира върху съзнателнот
проблематика,
съзнателното, рационално боравене с
формата. Т
Така [...] е формирал в себе си един артистичен р
рационализъм.
Наред с др
руги ентусиасти, художникът е един от основа
други
основателите на специалността
дизайн в ср
редата на 60-те години, тъй като различните
средата
различните, още непознати за тогавашната акаде
емична практика изисквания на новата профес
академична
професия налагат да се разработи
концепция за аналитичен и едновременно синтетичен подход, насочен към разкриването на об
общите логически моменти на формата. Рано доказаната в творческата
реализация пластическа култура, дарбата да извлича синтетичните стойности на
формата, к
както и още свежото, не закостеняло мислене на Иван Нешев го правят,
по думите на „апостола на българския дизайн“ Васил Стоянов, „щастливото откритие““ за пре
преподавател в този профил. Скулпторът се превръща в практическия създател на една специализирана методика по моделиране на българска почва. Над двадесет години той усъвършенства собствената си програма за възпитание на органичен
и рационали
рационалистичен възглед за формообразуването и остава знакова фигура в историята н
на Академията, тачена и днес от стотици някогашни студенти.
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