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ЛИТОГРАФИИ 

ЕРОТИКОН

„Откровена вакханлия“ (стр. 273)

Георги Чапкънов (Чапа) – български
скулптор, илюстратор, сценограф, е
роден на 24 януари 1943 г. във Вълчи
дол, Област Варна.
Завършва Художествената академия
в София, специалност „Скулптура“.
Специализирал е в Париж.
Малките му пластики се намират в
многобройни частни колекции по све-
та, а големите му скулптури са на
обществени места и музеи от Ев-
ропа до Япония. Негови произведения
са представени в: Ермитажа в Санкт
Петербург; Пушкински музей в Мос-
ква; Национална художествена гале-
рия; Софийска градска художествена
галерия; сградата на Международен
олимпийски комитет в Лозана,
„Оцокуши-Га-Хара Музей“ – Япония,
академията „Лалит Кала“ в Ню
Делхи, музея на открито „Моран“ –
Южна Корея, La Blade de Seprai в
Швейцария, колекция „Петер Лудвиг“

– Германия, Музей Moutier – Швей-
цария. 
Чапа е автор на портрети на едни
от най-изтъкнатите личности на
съвременна България. Автор е на ме-
дали и монети и съавтор на нацио-
налния герб на Република България.
Има над 30 самостоятелни изложби
в целия свят. Носител е на следните
награди: на Съюза на българските ху-
дожници за скулптура (СБХ) (1977 г.,
1989 г., 1986 .), „Златен Езоп“ (1975
г.), наградата на Музея на открито
„Хаконе“ на името на Роден – Япо-
ния; Гран При на Музея на открито
„Хаконе“ на името на Хенри Мур –
Япония; Наградата за скулптура от
Триенале на изкуствата в Ню Делхи
през 1991 г., „Сулмона“ на президента
на Италия – награда на Президента
на Италия за портрета на режисьора
Федерико Фелини през (1993 г.) Гран
При в Париж (2002 г.).
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„Похищението на Европа“ (стр. 274)
„Музи, уплашени от пуяк“ (стр. 275)
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„Огледало II“ 
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„Леда и лебеда“ 



„Дионисиево шествие“ (стр. 278)
„Следобед“ (стр. 279)
„Адам и Ева“ (стр. 280)
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ХУДОЖНИЦИ ОТШЕЛНИЦИ 
Изложба в НХГ, юни-юли 2010 година

– Къде беше –
питат ме –
повече от три десетилетия?
– Бях в утробата на Кита. 

Константин Павлов 

Изложбата разглежда проблема за различните аспекти и
видове творческа изолация в българската художествена исто-
рия от втората половина на ХХ век. Темата за изолацията в
изкуството е изключително обширна, сложна и деликатна и
трудно се побира в рамките на един исторически или сти-
лово-пластичен подход при анализа на фактите. „Изкуство и
изолация“ закономерно намира пресечни точки с „изкуство и
идеология“, „изкуство и общество“, „изкуство и личност“, „из-
куство и морал“. Значителен е броят на художниците, които
по една или друга причина, в различни периоди от живота си
са принудени или сами избират повече или по-малко отстра-
нена спрямо официалния художествен живот позиция. 

Най-зловещият и печално известен пример за насилствена
и брутално наложена изолация по идеологически причини е слу-
чаят с Александър Жендов. Между моралните поражения над
личността и в крайна сметка физическата гибел, „Случаят
Жендов“ се превръща в зловещ пример за поколения български
интелектуалци, далеч не всички от които влизат в пряка кон-
фронтация с тоталитарната система. Много са онези, които
по силата на политически, идеологически, естетически, соци-
ални или екзистенциални причини избират формите на само-
изолацията, автоцензурата, вътрешната емиграция, творчес-
кото „отшелничество“, бягството (или завръщането?) към
себе си. На репресии са подложени Борис Денев, Александър
Божинов, Никола Танев, Кирил Цонев, Иван Ненов; дълги го-
дини продължава тихото отшелничество на Кирил Петров,
Борис Коцев, Наум Хаджимладенов, Васил Иванов, Любен Гай-
даров; отречено и отново реабилитирано е цяло едно поколе-
ние художници от 30-те години, сред които Вера Недкова,
Васка Емануилова, Борис Иванов и др.; в самота и социална

ИЗКУСТВО И ИЗОЛАЦИЯ




