Прессъобщение

124 изявени български художници участват в изложбата на Алианц
Конкурсът е под патронажа на Министерство на културата

На 6 октомври в залите на Съюза на българските художници - София, ул.“Шипка” №6 бе
официално открита заключителната изложба от петото издание на “Национален
конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика 2015-2016”. Конкурсът е под
патронажа на Министерство на културата и се организира със съдействието на
Съюза на българските художници.
Във финалния конкурс участват общо 124 автори с 273 произведения, номинирани от
регионалните конкурсни изложби в Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и
Варна. След оспорвана дискусия на представените творби професионално жури в
състав: Любен Генов – председател на СБХ, Слава Иванова – директор на „Квадрат 500“,
проф. Станислав Памукчиев, Павел Койчев и Захари Каменов номинира следните автори
като претенденти за голямата награда - в област живопис: Анжела Терзиева,
Цветелина Максимова, Валентин Дончевски, Веселин Начев и Анета Драгушану. В раздел
скулптура претенденти за голямата награда бяха авторите Иван Русев, Гълъбин
Христов, Петър Наков, Цвятко Сиромашки, Русен Дойков и Стефан Лютаков. Сред
графиците бяха номирани: Божидар Тонев, Снежина Бисерова, Зоран Мише, Димо
Колибаров и Димитър Кулев. След гласуване журито определи тримата творци, които
получиха големите награди на Алианц:
В раздел живопис – Веселин Начев с творбата „Посоки“
В раздел скулптура – Стефан Лютаков с творбата „Самозапалила се жена“
В раздел графика – Димитър Кулев с творбата „Натюрморт II“
На отличените трима автори бяха връчени уникални статуетки, специално
изработени от световноизвестния скулптор Павел Койчев.
„Забележителното на конкурса е, че във всяко следващо издание участват все повече
автори с все по-добри творби. Финалната изложба на петото издание е на
изключително високо ниво. Това е показателно, че идеята да се стимулира
създаването на качествени художествени произведения, които са част от найстойностното национално изкуство, дава своите резултати. Конкурсът на Алианц е
уникален заради широкия фронт, на който се разгръща. Ние, художниците, сме
благодарни за това, че този единствен по рода си форум съществува и се развива през
изминалите 10 години. Във всяко от изданията участват стотици художници от
цялата страна, за които няма много други възможности за изява, оценка и признание. В
конкурса на Алианц всеки има шанса да бъде показан, награден, а творбите му да
попаднат в една солидна и стойностна колекция“, коментира Любен Генов –
председател на журито и на Съюза на българските художници.
„Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика” е част от
корпоративната стратегия на компанията с ясно очертани обществени и социални
ангажименти. По мнение на изявени представители на творческите среди този
конкурс е един от малкото у нас, който прави пространен и обективен преглед на
съвременното българско изобразително изкуство. Изключително демократичният

регламент дава равни възможности на всички професионални художници от цялата
страна. Техните творби се оценяват от компетентни журита, различни по състав за
всяка от шестте представителни изложби. Това обстоятелство спомага за
безпристрастни и обективни оценки.
Изложбата ще продължи до 29 октомври 2016 г.

