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Съвременният български плакат 
и неговите визуални интерпретации
На 8 октомври в галерията на Българския културен институт в Прага се състоя премиера на изложбата 
„Градът“, част от съпътстващата програма на Деветия фестивал за архитектура и урбанизъм Architecture 
week Prague 2015., и същевременно показваща един по-различен и главно по-модерен поглед върху съ-
временната архитектура. Експозицията беше представена от куратора, графичен дизайнер и основател на 
платформата за плакатно изкуство plakatkombinat.com, Анна Симеонова.

В изказването си г-жа 
Симеонова споде-
ли, че платформата 
plakatkombinat.com 
възниква преди две 

години с идеята да запознае пуб-
ликата със съвременния плакат, 
а мотивът е, че до този момент 
не е имало пространство, където 
може да се види авторски плакат. 
„Този вид плакат по принцип е 
интересна тема, защото плакати-
те винаги се създават по поръч-
ка, независимо дали става дума 
за реклама на продукт, услуга и 
т.н. Авторският плакат означава, 
че творецът сам задава темата и 
точно това е интересното в него.“ 
В момента в тази платформа из-
лагат своето творчество около 
40 български графични дизайне-
ри – сред тях има много водещи, 
утвърдени имена, както и сега за-
почващи млади автори. 

Изложбата обхваща плакати 
от две колекции – „Нова българ-
ска архитектура“ и „Любим град“, 
които, по идея на Българския 
културен институт, се предста-
вят под общото наименование 
„Градът“, тъй като това заглавие 
синтезира основните линии и 
внушения на плакатите. Сред 
авторите в изложбата „Градът“ 
личат имената на Иван Газдов, 
Милен Гелишев, Мариян Дзин, 
Надежда Комитска, Анна Симео-
нова и др.

Постерите от „Любим град“, 
бяха наредени встрани, на сте-
ните на галерията и вече имат 
своята премиера в Лондон през 
декември 2014, когато дебюти-

рат като част от програмата на 
третия Лондонски фестивал на 
българската култура. Плакатите 
представят различни виждания 
за това кое е най-емблематичното 
за един град, така че то категорич-
но да бъде разпознато от посети-
теля, независимо от графично-
то решение – сред тях изпъкват 
контурите на София, Лондон, 
Берлин, Бейрут, Ница, Марсилия, 
Париж, Рио де Жанейро, Токио, 
Сеул, Варна и др.

Разноцветни, ярки, оригинал-
ни и шеговито-закачливи – това 
пък са големите плакати от ко-
лекцията „Нова българска архи-
тектура“. Оригинално подреде-
ни и заемащи цялото вътрешно 
пространство на галерията на 
Българския културен институт, 
те показват на широката ауди-
тория вижданията на авторите 
си за развитието и промяната в 
съвременната родна архитекту-
ра през последните 25 години. 
Обединяваща посока за работата 
им са добрите примери и про-
мени в архитектурата и цялост-
ната градска среда в България. 
До всеки плакат бе поместена и 
снимка на сградата, въодушеви-
ла дизайнера за създаването му. 
Изложбата вече е представяна в 
Тирана, в Пловдив по време на 
седмицата на архитектурата One 
Architecture Week, в Чешкия цен-
тър в София. 

Всички проекти са специално 
разработени по повод покана на 
Анна Симеонова и могат да бъдат 
разгледани и закупени в плат-
формата plakatkombinat.com.  ◆
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