
21брой 5/2015

���������	
��	�
��
�������
������������������

ТА
Л

А
Н

Т И
 ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О
Текст и снимки: Дарина Маринчевска, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово

По традиция и тази есен музеят „Дом на хумора и сатирата“ предложи на габровци и гости на града ин-
тересна среща с хумористичното изкуство. „Карикатурен десант“ е събитието, с което Веселата къща 
откри сезона на 1 октомври т.г. от 17.30 ч. в залите на Музея в компанията на творци, съмишленици, 
почитатели на хумора и официални гости. 

Военният термин не е избран 
случайно – залите на Музея 
бяха окупирани от стотици 
карикатури, сатирични ри-
сунки и шаржове, присти-

гащи от близки и далечни страни. На-
шествието на творбите към столицата 
на хумора е в отговор на поканата към 
партньори на Дома на хумора да госту-
ват с подбрани колекции от своите фон-
дове и ателиета – 6 мащабни изложби с 
над 500 карикатури от 62 автори от де-
сетки държави завладяха голяма част от 
музейната територия. 

Габровци имат привилегията вед-
нага след софиянци да се насладят на 
една забележителна селекция творби 
от 40-та Национална изложба на кари-
катурата – София 2015. Тази година в 
традиционния преглед на най-високите 
постижения на съвременната българска 
карикатура участват 50 художници, в 
чиито творби се отразяват проблемите 
на днешното общество. Политическата 
сатира и шаржовете на популярни лич-
ности са широко застъпени, така както 
и актуалните теми за бежанската криза, 
съдебните и образователните реформи, 
битовите престъпления, безотговор-
ното шофиране, спортните неудачи и 
мн. др. Гостуващата в Габрово колекция 
съдържа 145 творби на 23 изявени бъл-
гарски карикатуристи и бе представена 
от Любомир Михайлов – председател на 
секция „Карикатура“ към СБХ.

Лауреат на Специалната награда на 
Музея „Дом на хумора и сатирата“ от 
тазгодишната 40-та Национална излож-
ба на карикатурата е Йовчо Савов. Ос-
вен плакетът „Светът е оцелял, защото 
се е смял“ и диплом, карикатуристът 
получи и правото да представи своя са-



Съвременни будители, 
благодаря Ви, че Ви има!

„Когато сред хората спящи будуваш…
тогава живееш със светлата мисъл,
че твоят живот е изпълнен със смисъл!“

Това е част от едно пре-
красно стихотворение, 
което получих написано 
в картичка, към един от 
букетите по време на 

откриването на първата ми самос-
тоятелна фото-изложба. По-късно 
самата аз го написах в друга картич-
ка, която подарих на скъпа за мен 
учителка, защото именно нея от-
крих в стиховете. 

Тези няколко реда изплуват в съз-
нанието ми и днес… на 1-ви ноември! 
Един от безспорно най-българските 
празници – редом с 3-ти март и 24-
ти май. Празник на просвещението и 
просветителите! Празник на народ-
ните будители!Ру
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мостоятелна изложба в Дома на ху-
мора. Художникът лично представи 
изложбата си от 68 свои скорошни 
творби, обединени под закачливото 
заглавие „Островърхи парадокси“. 

Третата и четвъртата гостуващи 
изложби идват от далечния Изток. 
„Градът и гражданите“ е колекция, 
показваща най-доброто от еднои-
менния Международен конкурс за 
карикатура, провеждан ежегодно в 
гр. Табриз, Иран. Изложбата пред-
ставя 43 творби на 36 художници от 
12 държави, сред които и творби на 
български карикатуристи, участ-
вали в конкурса. Темите са разно-
образни и разкриват проблеми, с 
които се сблъскват както огромни-
те мегаполиси, така и малките сели-
ща по света. 

Със самостоятелна изложба гос-
тува и главният инициатор и орга-
низатор на Международния конкурс 
– художникът Рахим Асгари, който е 
избрал да се представи с 22 карика-

тури. Покана за гостуване в Габрово 
е отправена към г-н Рахим Асгари и 
официална делегация от представи-
тели на Международния конкурс в 
Табриз. Специално за откриването 
на изложбата от София пристигна и 
г-н Мохаммад Али Киани – културен 
аташе в Посолството на Ислямска ре-
публика Иран в София. 

Домът на хумора и сатирата се 
включва в общия „Карикатурен 
десант“ с една от безценните си ко-
лекции – творби на безспорния май-
стор на карикатурата, верен прия-
тел, съмишленик и дарител на Дома. 
„Борис Димовски: На габровци – с 
любов“ представя 241 оригинала 
на художника, които се съхраняват 
в художествения фонд „Хумор на 
народите“ – карикатури, шаржове, 
скици, илюстрации на крилати сен-
тенции и на анекдоти за габровци. С 
представителната изложба екипът 
на ДХС отбелязва 90-годишнината 
от рождението на бележития кари-

катурист и почетен гражданин на 
Габрово и му отдава заслужена по-
чит. На откриването на изложбата 
присъстваше дъщерята на художни-
ка, г-жа Валерия Димовска. 

По-късно през октомври към из-
броените изложби се присъедини 
и интересната колекция от карика-
тури по актуална тема „Свобода на 
словото. Независимостта на медии-
те през погледа на белгийски и бъл-
гарски карикатуристи“. Изложбата 
е организирана от посолството на 
Кралство Белгия в София и Нацио-
налната библиотека „Св.св. Кирил и 
Методий“ като акцент в програма-
та на десетото издание на Дните на 
Белгия в България. Габрово е втори-
ят град след столицата, в който из-
ложбата беше показана.

Гостуващите изложби ще останат 
в залите на Дома на хумора до края 
на годината и ще бъдат на разполо-
жение на всички любители на хумо-
ристичното изкуство.  ◆

„Будител“ – замисляли ли сте се 
за определението на тази седембук-
вена дума? В тълковния речник срещу 
нея е изписано „човек, който през це-
лия си живот активно популяризира 
и извежда в приоритет знанието за 
националната ни история, правилна 
употреба на майчиния език, както 
и преклонението към родната кул-
тура и национален дух“. Веднага след 
като прочетем това, в съзнанието 
ни изплуват образите на Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, 
Неофит Рилски, Петър Берон, Геор-
ги Раковски, Добри Чинтулов, Любен 
Каравелов, Христо Ботев, Иван Ва-
зов – хората, чиито имена звънят 
като камбана в нашата история. 

Нашите народни будители!
На празник като днешния неми-

нуемо се обръщаме към миналото, 
към тези светли личности, за да им 
изкажем своята благодарност и при-

22 Роден глас


