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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ЦОКЕВ – ГАБРОВО 

ЗА ПЕРИОДА 1.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

 

Отчет за постигнатите резултати от екипа на ХГ „Христо Цокев” през годината. 

Резултатите от дейността в цифри са: 

- отчетени собствени приходи в размер на 8 369.22 лв.; 

- през годината галерията е посетена от 10 416 души; 

- фондът на галерията е обновен с 27 творби, от които 10 откупки на стойност 

5000 лв., а дарените творби са 17 на брой на обща стойност 12400 лв.; 

- рамкирани са 70 творби; 

- организирани са 30  изложби, 1 от които национална,  4 с международно 

участие; 3 от изложбите са авторски. 

 

Художествена галерия „Христо Цокев” разполага със специализирани 

изложбени пространства. Преобладават предимно общи и тематични изложби. 

Галерията организира четири традиционни изложби: „Пролетен салон на жените 

художнички”, „Изложба, посветена на празника на Габрово”, „Есенен салон” и 

„Годишна изложба на габровските художници”. Три от тях са в сътрудничество и с 

награда на Община Габрово. Галерията е организатор на Международен пленер по 

живопис „Боженци”. 

Тази година след близо три десетиления прекъсване галерията е домакин на 

Национално триенале за съвременна живопис „Мостове”. В него участваха 101 автора 

със 174 творби. Съставен и отпечатан е каталог с творбите, участвали в изложбата. 

През тази година екипът на галерията разработи интернет сайт: 

http://gallerygabrovo.com/  
Материалната база е в добре поддържано състояние, което я прави предпочитано 

място за организиране на различни по рода си събития. 

 

ДЕЙНОСТИ НА ХГ „ХРИСТО ЦОКЕВ”: 

 

I. Експозиционна дейност: 

През годината се организираха и проведоха 30 изложби, изразяващи се в 

цялостна организация по подбор, аранжиране и реклама, изработка и разпространение 

на плакати и покани. Изготвяне на експозиционни планове, етикети, екскурзоводни 

беседи. 

 

 17.01.2017 г. – 1.02.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

Изложба живопис „Миклош Маджарофф” 

 
Милкош Мажарофф (1929-1997) е унгарски живописец с българско 

потекло по бащина линия, гостува с творби създадени през втората 

половина на XX в. Жанрово и сюжетно, носещи характеристиката на 

традиционната унгарска живопис от този период. Художникът е 

последовател на най-добрите традиции от прогресивната школа на 

БАУХАУС, която оставя трайни следи в унгарското изкуство. 

Експозицията е доминирана от пейзажи и натюрморти в експресивен 

колорит, динамична мазка и обощени форми. Изложбата е резултат от 

плодотворното сътрудничество между ХГ „Христо Цокев” и Унгарски 

културен институт „Балаши“ – София.  

http://gallerygabrovo.com/
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 7.02.2017 г. – 24.02.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 

 

Изложба „Живопис” на Иван Георгиев – Дългия 
 

Експозицията включва 20 творби от фонда на ХГ „Христо Цокев“ и 

частни колекции. Иван Георгиев – Дългия е свързан чрез живота и 

творчеството си с Габрово. Запомнен е като художник, който не прави 

компромиси с творбите си, изключително талантлив. Перфекционист не 

само в творчеството си. Естет, човек със специфична чувствителност, 

одухотворен и възвишен – качества които са осезаеми и за тези които не 

са го познавали. 

 

 

 

 

 14.02.2017 г. – 2.03.2017 г. 

Зала „Япония” 
 

Изложба живопис „Цветове, светлини и...” на 

Димитър Касъров 

 

Настроение и усмивки предизвика откриването на самостоятелната 

изложбата на Димитър Касъров в ХГ „Христо Цокев” - Габрово.  

 

 

 

 28.02.2017 г. – 13.04.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 
 

Изложба „Акварел” от фонда на Художествена галерия 

„Христо Цокев” 

 

В изложбата участват 43 произведения на 27 автора. Акварелите са на 

известни имена - майстори на тази техника Йордан Гешев, Васил 

Стоилов, Павел Фрацалийски. Една част от творбите са от дарението на 

Ботьо Бараков (от нач. на 90-те год.). Също много добре представен е 

художникът Никола Николов. Сред по-младите автори е Надежда 

Кутева, Калия Йорданова, Цанко Панов и др. Експозицията е един опит 

да се обхванат творците от първомайсторите в жанра до последните 

млади художници. 

 

 

 7.03.2017 г. – 21.04.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

„Пролетен салон” на жените художнички 

 
Традиционна изложба на жените художнички от Област 

Габрово. Експонирани са творби на Димитринка 

Грънчарова, Галина Христова, Йорданка Шиякова, Пепа 

Минчева, Дида Бочева, Таня Камбуруди, Драгомила 

Дойкин, Андреана Дойкин, Ема Вертерова, Анелия 

Бояджиева и Елиза Ковачева-Цокова. 
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 27.03.2017 г. – 5.05.2017 г. 

Малка зала 

Изложба „Живопис” на Иван Христов 
 

Художествена галерия „Христо Цокев“ отбелязва 30-годишнината 

от кончината на големия български художник с изложба, 

представяща 12 творби от фонда.  Иван  Христов е роден през 1900 

г. във Видин, но е потомък на тревненски еснафски род. Целият си 

живот художникът посвещава на живописта, за него рисуването е 

не само дарба -  то е съдба. В едно от последните си интервюта 

Иван Христов споделя: „58 изложби в Европа. Стига толкоз. 

Доволен съм, че живях, че бях млад, че оставих картини на млади 

години. Не е хубаво човек да се стреми към невъзможното, когато 

остарее. Оправдано е само изкуството, което се твори с 

вдъхновение, с настроение. Художникът не трябва да упражнява 

насилие над себе си. Но трябва да е всеотдаен – да живее и твори с 

цялото си същество... Животът не е удоволствие. Цветовете са 

удоволствие. Живописта започва с цвета и завършва с мъдростта. А 

остава само онова изкуство, което съдържа мъдрост. Изкуството е вечната трайна следа на 

човека.“ 

 

 4.04.2017 г. – 18.04.2017 г. 

Зала „проф. Кънчо Цанев” 
 

Изложба „Художниците на Стара Загора” 
 

Художествена галерия Стара Загора гостува на ХГ „Христо 

Цокев“, Габрово с изложба „Художниците на Стара Загора“. 

Експозицията е съставена от 57 живописни произведения, дело на 

36 автора. Включените в нея художници от Антон Митов, Васил 

Маринов и Атанас Михов през Димитър Гюдженов, Никола 

Кожухаров и Марио Жеков, поколението на Петър Славов, 

Димитър Караджов, Петър Русков и Димитър Чехларов до 

Любомир Цакев, Иван Попчев и Янаки Кавръков представят 

основната част от творците определящи облика на художествените 

процеси на Стара Загора от края на 19 до края на 20 век. Тя е 

своеобразен реверанс към паметта и таланта на четири поколения 

художници, утвърдили своя град сред духовните центрове на 

страната ни. Повод за гордост за нас, като габровци е присъствието 

в експозицията на оставилият трайни следи в културния живот на 

града ни, но роден в Стара Загора художник Минчо Минчев.  

 

 11.04.2017 г. – 25.04.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

Изложба пленери на фондация Янза-арт 2017 

 
 Международна изложба на Фондация „Янза“ (Румъния) с 

творби от пленери и симпозиуми, проведени през 2016 г. 
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 18.04.2017 г. – 12.05.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 

 

Изложба „500 – 29 г. по-късно“ на Благой 

Господинов 

 
Самостоятелна изложба – живопис, графика и рисунки. 

Художникът Благой Господинов е роден през 1963 г. в 

Димитровград, но живее и твори в с. Поповци, Габровско. 

Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност 

„Живопис” при проф. Ал. Терзиев. Има 10 самостоятелни изложби. Работи в областта на 

масовата живопис, рисунка, пастел, акварел и офорт. 

 

 21.04.2017 г. – 5.05.2017 г. 

Зала „проф. Кънчо Цанев” 

 

Изложба „НЕ/ПОЗНАТИ” от 

златния фонд на колекцията на 

ОББ и детско ателие на ОББ 

 
Проект на ОББ по повод 25-годишнината 

на банката. Цялата колекция включва 

225 творби. Освен живописните платна и 

графики, в изложбата са представени и 

ценни предмети от колекцията на 

банката. 

 

 9.05.2017 г. – 9.06.2017 г. 

Зала „проф. Кънчо Цанев” 

 

Изложба „Между Алжир и София в търсене на 

светлината” на Георги Железаров 

 
Изложбата е посветена на 120 г. от рождението на художника 

Георги Железаров (1897-1982). Експозицията представя над 190 

произведения: живопис, графика, рисунки, ескизи, приложни 

проекти и цели да покаже богатото и разнообразно творчество на 

художника. В нея са включени творби от двата значими цикъла, 

наречени условно „алжирски“ и „български“, разкриващи таланта 

и възможностите му от времето на активното участие в 

художествения живот в страната през 20-те, 30-те и нач. на 40-те 

години на ХХ в. За първи път се представят и рисунки на 

художника. Проектът се реализира от Софийска градска 

художествена галерия с участието на семейството на художника. 

 

 9.05.2017 г. – 5.06.2017 г. 

Малка зала 

 

Изложба „Офортите на Рембранд” 

 
Изложбата „Офортите на Рембранд” е създадена от 

Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив през 2016 г. 

по повод 410 години от рождението на световния 

художник (1606-1669). Пътуващата изложба гостува на 

библиотеки, музеи и галерии в страната. 



Отчет на ХГ „Христо Цокев” 2017 г. Page 7 
 

 16.05.2017 г. – 30.06.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

Изложба „Живопис, графика, скулптура”,  

посветена на Празника на Габрово. 
 

Изложбата има конкурсен характер. Тридесет и 

четирива автори се състезаваха за наградата на Кмета 

на Община Габрово. Наградата получи Георги 

Балабанов. Авторът бе отличен за творбите си: Сатир, 

Кибела и Купидон (малка пластика). Експозицията 

представяща 58 творби в жанровете - живопис, 

графика, скулптура и приложно изкуство, радва посетителя с изключителен колорит.  

 

 1.06.2017 г. – 16.06.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

Изложба рисунки „С очите си видях 

бедата” 
 

Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна 

превантивна инициатива на Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението” при 

Министерство на вътрешните работи с партньорство 

на Министерство на образованието и науката, 

Националния дворец на децата и е под егидата на 

Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета 

на Европа. Деца и ученици от всички общообразователни училища, школи и центрове за 

подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищно и училищно образование от град 

Габрово участваха в Международен конкурс. Изложбата бе открита на 1 юни - Международния 

ден на детето. Наградени бяха участници в две категории от три възрастови групи. 

 

 13.06.2017 г. – 31.07.2017 г. 

Малка зала 

 

Изложба „Рисунка и скулптура” на Деян Боев 

 
Представяне пред габровската публика на младият автор. 

Изложбата включва 24 художествени произведения. 

 

 

 

 

 20.06.2017 г. – 31.07.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

Изложба „Преминаване” на Дан Попович  

 
Изложба на румънския художник проф. Дан Попович, изцяло от стъкло. 

Състои се от пет арт инсталации и десет композиции, с над 290 обекта 

от прозрачен материал. Проф. Дан Попович преподава в катедра 

,,Стъкло-керамика” в Национален Универститет по изкуствата, Букурещ 

от завършването си през 1975 г. до сега, като се стреми да съхранява и 

доразвива традициите на румънското художествено стъкло и 

технологично обновява с нови изразни средства - фюзинг и гравиране. 

Изложбата показва визиите на един от най-интересните румънски 
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художници, изразени чрез трудния за работа материал стъкло. Тя е нетрадиционно експонирана 

в залата, което допълнително създава усещането за трансформация на пространството. 

 

 4.07.2017 г. – 22.07.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 

 

Изложба „Габрово през погледа на 

художника” 

 
Изложбата включва 34 творби от фонда на галерията, 

предимно пейзажи. Експозицията е една интересна 

ретроспекция на града с визия от първата четвърт до 

края на XX век. Една част са картини от 20-те год. на 

XX в. Сюжетите на творбите са стара архитектура и 

пейзажи от VI-ти участък. Друга част са картини на 

художници от страната, след 60-те години на XX в., представящи по съвременния облик на 

Габрово.  

 

 11.07.2017 г. – 16.09.2017 г. 

Зала „проф. Кънчо Цанев” 
 

Ретроспективна изложба „Живопис” на Георги 

Василев 

 
Ретроспективна изложба на родения в Габрово художник. 

Експозицията представя  49 творби от различни периоди от 

творчеството на автора. Сред ранните творби са пейзажите му с 

конкретен сюжет, маркирани от характерни елементи на рисуваното 

място – „Куманово”, „Кюстенджа” и др. Основната част на 

представените творби се състои от пейзажи, които независимо че 

носят името на дадена местност, тя не присъства в самото 

изображение –  „Край град Трявна”, „Край Габрово”. Георги 

Веасилев се отличава като майстор на натюрморта. Този най-

интимен за художника жанр е представен чрез поредица от картини, 

изобраяващи цветя и плодове, рисувани с педантична точност и с 

типичния за художника приглушен колорит. Експозицията завършва 

хронологично с творбите: „Изглед от Дома на културата” и „Площад 1 май” – последната се 

откроява като сполучлива авторска реализация с добре изграден колорит и атмосфера, 

характерни за възрожденския град. 

 

 25.07.2017 г. – 18.08.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 
 

Фотоизложба „Избрано от четвърти международен 

фотосалон Пловдив 2017 г.”  
 

В тазгодиното издание на конкурса участват 388 професионалисти и 

любители фотографи от 52 държави, от 6 континента с общо 

постъпили 4979 фотографии в шест раздела – отворен черно-бяла, 

отворен цветна, природа, фотожурналистика, портрет и тяло, моят 

град –основна тема, с подтема Европейски столици на културата 

1985 – 2020, с петчленно жури от двама българи и трима чужденци, 

с председател Йоанис Лукорис. Във финалната селекция се класират 

343 участници от 50 държави с 1410 творби (общо в шестте раздела), 

най-добрите от които печелят общо 150 награди. В галерията са 

представени избрана селекция от 86 фотографии. Изложени са 

фотографии и на автори от гр. Габрово и Севлиево. 
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 8.08.2017 г. – 28.08.2017 г. 

Зала „Япония” 
 

Изложба „Между Индонезия и Европа” приложно 

изкуство от фонда на галерията  
 

Експонирани са творби от 21 автори, култови и украсни предмети 

от индонезийския бит. Керамиката и стъклото доминират и 

определят облика на изложбата. Присъстват творби на Георге 

Фъркашиу, Алфред Ипсер,  Илия Янков, Христо Йонков, Младен 

Младенов, Коста Данев, Иван Кънчев, Евгени Недев, Стефан 

Монев. Специално място е отделено на композицията ,,Изтичане” -  

дарение на ХГ „Христо Цокев” от румънския художник проф. Дан 

Попович. За разнообразието на изложбата допринасят творбите на 

Иван Иванов – декоративни форми от бронз; творбите от дърво на 

Кънчо Цанев и Никола Калче. Предметите от керамика и стъкло 

отчетливо се определят от своята анти утилитарност - самостойни и 

нефункционални в своята същност, с чисто кавалетни стойности. 

Повечето керамични произведения са от Международния симпозиум АРТ Керамика Враниловци 

2013 г., организиран от галерия „Христо Цокев“. Показано е и дарението на Агенцията за 

международно сътрудничество ДЖАИКА, представляващо кукли, показващи традиционна 

японска сватба. 

 

 22.08.2017 г. – 6.10.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 

 

 

Изложба „Избрано” от международни пленери, с 

творби от фонда на галерията 

 
В изложбата са включени 29 автори с 31 картини от 12 страни. 

Представени са творци-участници от първия пленер на „Боженци” 

през 1975 г. до последните пленери, основно художници от други 

страни. Една от идеите на изложбата е да запознае настоящите 

участници със създаденото в миналите издания на форума, за да има 

една по-добра приемственост и надграждане. 

 

 

 

 

 

 23.08.2017 г. - 29.08.2017 г. 

МАИР „Боженци” 

 

Международен пленер по живопис 

„Боженци” 2017  
 

Тази година участници в пленера са Виктор 

Ранджелович - Сърбия, Катерина Ортвайн – 

Полша, Цветан Колев - Трявна, Амалия Минчева – 

София, Мартина Карайванова – Велико Търново, 

Иван Русев – Горна Оряховица. Пленерът се 

организира от Художествена галерия „Христо 

Цокев“ Габрово и СБХ София. Авторите ще творят 

сред атмосферата на с. Боженци. Пленера завършва 

на 29 август със заключителна изложба в ХГ „Христо Цокев“. 
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 29.08.2017 г. – 29.09.2017 г. 

Зала „Япония” 

 

Изложба от Международен пленер 

„Боженци”2017 

 

Експозицията представя 21 картини нарисувани в 

периода от 23 до 29 август в творческия дом на 

СБХ в с. Боженци, Габрово. Виктор Ранджелович 

от Сърбия, Катерина Ортвайн от Полша и Амалия 

Минчева от София са представени с по две творби, 

Цветан Колев от Трявна с три, а Мартина 

Карайванова от Велико Търново, Иван Русев от Горна Оряховица и Евгени Недев участват с по 4 

картини. 

 

 21.09.2017 г. – 27.10.2017 г. 

Зала „проф. Кънчо Цанев” 

 

Изложба „Майстора и Кюстендилската 

изобразителна школа” 

 
Гостуваща изложбата на Художествена галерия „Владимир 

Димитров – Майстора” – гр. Кюстендил. Експозицията включва 

както емблематични, така и по-рядко показвани творби на Майстора. 

Другите автори, представени в експозицията са Богомир Лазов, 

Кирил Цонев, Мориц Бенционов, Любен Бояджиев, Стоян Венев, 

Никола Иванов – Шаната, Борис Елисеев и Райна Евтимова. 

 

 

 

 

 

 

 10.10.2017 г. – 27.10.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев” 

 

Изложба „Икони” 

 
Изложбата „Икони“ от фонда на галерията и от Майсторската 

надпревара – Иконопис от Международен панаир на традиционните 

занаяти „Етър“ 2017, включва  24 творби от фонда на галерията и 15 

от надреварата в ЕМО „Етър”. 

Експозицията е по повод Празника на духовната покровителка на 

Габрово Св. Петка. Организатори на изложбата са Община Габрово, 

ХГ „Христо Цокев” и ЕМО „Етър”. 

 Включени са икони от Тревненската иконописна школа като 

„Кръщение Христово”, „Св. Иван Рилски”, „Обрезание Христово, 

„Свети Йоан Кръстител”, „Св. Петка и Св. Неделя”, „Въздигане на 

честния кръст”, „Св. Великомъченик Василий”, „Св. Атанасий на 

трон”, „Св. Спиридон”, „Св. Сава Освещений”, „Св. Безсребърници 

Козма и Дамян”, както и иконата „Събор на Светите апостоли” от 

Христо Цокев. 
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 3.11.2017 г. – 17.12.2017 г. 

Зала „проф. Минчо Минчев”, зала проф. „Кънчо Цанев”, зала „Япония” 

 

Национално триенале за съвременна живопис 

„Мостове” 2017 

 
Организатори на събитието са Община Габрово, Министерство 

на Културата, Художествена галерия „Христо Цокев” и Съюза 

на българските художници. 

Възстановена е една близо тридесетилетия прекъсната традиция 

Габрово да е организатор и домакин на национална изложба. 

Общо в триеналето участват 101 автора със 174 творби. След 

подбор от жури за изложбата са класирани 99 творби на 64 

автора (от Габрово – 12 автора, Севлиево – 4, Трявна – 2). 

Номинирани за награда – 24 автора. 

Триеналето се провежда под патронажа на кмета на Община 

Габрово. 

Връчени са следните награди: 

Награда на Община Габрово – 1 000 лв. и диплом. Право на 

самостоятелна изложба в Художествена галерия ,,Христо Цокев” 

през следващата календарна година - за Коста Дончев „Задушница”. 

Награда от Министерство на културата – 1 000 лв. и диплом - за Цветан Колев „Светлини”. 

Награда на Художествена галерия ,,Христо Цокев” – 800 лв. и диплом - за Дона Неделчева 

„Субекти”. 

Награда на ХГ ,,Христо Цокев” за млад автор (до 35 години) - 500 лв. и диплом - за Явор 

Костадинов „Дунав мост I и II. Вариант VII”. 

Награда на Областен управител Габрово – плакет - за Ема Вертерова „Пеперуда”. 

Наградa на Дирекция ,,Национален парк Централен Балкан” - за Тодор Захариев „Тиха земя”. 

Награда на СБХ - за Румен Дешев. 

Съставен е и издаден каталог на изложбата. 

 

 19.12.2017 г. – 30.01.2018 г. 

 

Годишна изложба живопис, графика и 

скулптура на габровските художници. 
 

В експозицията са включени творби на Янко Янев, 

Божидар Ковачев, Николай Батов, Димитър Георгиев, 

Павлина Василева, Росен Дончев, Васко Василев, 

Цвета Христова, Ема Вертерова, Пепа Минчева, 

Десислав Пънчев, Максим Маринов, Иван Христов, 

Димитринка Грънчарова, Борислав Настев, Румен 

Трифонов, Роберто Йонков, Николай Цветанов, 

Мартин Каличков, Валентин Атанасов, Миньо Бонев, Цветан Колев, Никифор Апостолов, 

Анелия Бояджиева, Симеон Абанос, Пепа Църова, Добромир Венков, Евгени Недев. 

 

Гостувания на ХГ „Христо Цокев”: 

 

 31.01.2017 г. 

Галерия „Средец”, София 

 

Юбилейна изложба „Никола Николов” 
 

Министерството на културата, Галерия „Средец” и Художествена галерия „Христо 

Цокев” - Габрово, представят изложба по повод 90 години от рождението на 

габровския художник Никола Николов. Експозицията, включваща 30 живописни 

творби от фонда на Художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово, е 
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представителна извадка на творчеството на художника. Изложбата бе открита от Евгени Недев, 

директор на ХГ „Христо Цокев“ в присъствието на дъщерята на художника Ива Николова, зам.-

министъра на културата Боил Банов, акад. Светлин Русев, творци, знаменитости и почитатели на 

изкуството. Куратор на изложбата е акад. Светлин Русев, който потвърди високата оценка за 

творчеството и личността на Никола Николов. 

 

 4-19.05.2017 г. 

Художествена галерия Стара Загора 

 

Изложба „Избрани произведения от фонда на 

Художествена галерия „Христо Цокев” - Габрово” 

 
В експозицията са включени 42 живописни платна от четири 

поколения художници, творили между 60-те години на 19-ти и края 

на 20-ти век. Сред тях са картини на Христо Цокев, Иван Мърквичка, 

Ярослав Вешин, Борис Митов, Владимир Димитров - Майстора, 

Никола Танев, Дечко Узунов, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, 

Стоян Венев, Давид Перец, Ненко Балкански, Васил Стоилов, 

Димитър Киров, Георги Божилов, Емил Стойчев и др. 

 

 

 

 

 7.07.2017 г. 

Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” - Кюстендил 

 

Изложба „Избрани произведения от фонда на 

Художествена галерия „Христо Цокев” - Габрово”  
 

В експозицията са включени 42 живописни платна от четири 

поколения художници, творили между 60-те години на ХІХ и края на 

ХХ век. Сред тях са шедьоври на Христо Цокев, Иван Мърквичка, 

Ярослав Вешин, Борис Митов, Никола Танев, Дечко Узунов, Златю 

Бояджиев, Цанко Лавренов, Ненко Балкански, Васил Стоилов и др. 

Изложба по повод 170 години от рождението на художника Христо 

Цокев. Акцент в изложбата са две от най-ранните му картини, 

рисувани през 1870 г. Той е един от първите български художници с 

академично образование. През 1859 година учи иконопис в Атон, а в 

края на 1860-те години завършва успешно Московското 

художествено училище за живопис, скулптура и архитектура. През краткия си земен път – 

житейски и творчески, Христо Цокев успява да се наложи с портретите си, особено на красивите 

женски образи. Галерията в Габрово притежава пет от неговите творби от общо 30 известни 

произведения, притежание на три галерии в страната.  

 

 4.09.2017 г. – 15.09.2017 г. 

Унгарския културен институт 

 

Изложба „Състояния” на 10 габровски художници 

 

Унгарският културен институт и Художествена галерия „Христо 

Цокев“ представят изложба „Състояния“ на 10 художника от 

Габрово. „Състояния” е изложба живопис представяща 20 

живописни творби на десет съвременни габровски творци. 

Участват художници от различни възрастови групи, всеки със 

собствен характер и маниер на творец, използващ собствен стил 

в живописта. Това са Анелия Бояджиева, Галина Христова, Евгени Недев, Ема Вертерова, Иван 

Христов – Грога, Максим Маринов, Мартин Каличков, Миню Бонев, Пепа Минчева, Цветан 
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Колев. Строгият индивидуализъм и силно развитото чувство за свобода са едни от основните 

характеристики на габровеца, помогнали му да оцелява в не леките условия на балкана. Именно 

тези черти са определили облика на града и местната култура. Настоящата изложба показва, че те 

са живи и днес. Куратор на изложбата е Евгени Недев, директор на ХГ „Христо Цокев“ и 

председател на СБХ Габрово. 

 

Общо реализирани изложби за 2017 г.: 30 изложби, от които: 

Национална изложба: 1 

Изложби от фонда на галерията: 11 

Авторски изложби: 3 

Традиционни изложби: 3 

Изложби с международно участие: 4 

Фотоизложби: 1 

Изложби от детски конкурси: 1 

Други: 6 

 

Участия на творби от фонда на ХГ „Христо Цокев” в национални изложби: 

 

 2.02.2017 г. – 26.07.2017 г. 

ХГ „Недялко Каранешев” – Горна Оряховица 

 

„140 години от рождението на Недялко 

Каранешев” 

 
Изложбата включва 14 платна на Недялко Каранешев, 

разположени в Художествената галерия в Горна Оряховица. 

Платната са предоставени от галериите „Борис Денев” във 

Велико Търново и „Христо Цокев” в Габрово (шест картини). 

 

 16.06.2017 г. – 6.08.2017 г. 

Софийска градска художествена галерия 
 

Изложба „Посоки” Иван Милев (1897-1927)  
 

Настоящата изложба е организирана и се показва пред 

публиката като израз на пиетет към едно от най-

оригиналните естетически явления в българските визуални 

изкуства от 20-те години на ХХ-ти век, Иван Милев. 

Същевременно, както и при редица досега осъществени 

мащабни изложбени проекти, тя отбелязва поредната кръгла 

годишнина – в случая 120 години от рождението на 

художника и 90 от ранния край на неговия житейски и творчески път. ХГ "Христо Цокев" е 

представена в изложбата с творбата: "Тишина". 

 

 17.07.2017 г. – 31.08.2017 г. 

Художествена галерия – Ловеч 

 

Изложбата „Образът на Апостола” 

 
Експозицията представя близо 40 творби от фондовете на 

различни галерии и музеи, някои от които дълго време 

непоказвани пред публика. „Радвам се, че четири града – 

Ловеч, Плевен, Габрово и Троян, са събрали своите усилия, 

за да представят толкова много интерпретации на този 

светъл образ“, каза при откриването кметът на Ловеч 
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Корнелия Маринова. Сред експонатите вниманието привлича голямото платно на Васил 

Стоилов, наречено „Васил Левски сред шопите“ (притежание на ХГ – Габрово). Могат да се 

видят още картини на Емил Попгенчев („Не се завърна, притежание на ХГ- Габрово), Емил 

Георгиев, Владимир Диновски, доц. Добри Добрев, Иван Василев и много други, посочи 

директорът на галерията Владимир Узунов. Събитието е посветено на 180-годишнината от 

рождението на Васил Левски. 

 

 14.09.2017 г. – 26.11.2017 г. 

Софийска градска художествена галерия 

 

„В сянката на Ориента”. 

 Образите на Другия и Балканите в изкуството на художниците от България, 

Гърция, Румъния и Сърбия.  

Художествена галерия „Христо Цокев” участва в изложбата с творбата на 

Георги Василев „Селянки”. 

 

 

 

 

 

 

 19.09.2017 г. – 22.10.2017 г. 

Софийска градска художествена галерия 

 

„Илия Бешков – свян и страсти” 

 
Художествена галерия „Христо Цокев” участва в изложбата с творбата 

„На прозореца”. 

 

 

 

 

II. Арт ателие за деца: Проведени 30 ателиета. 

 

Художествена галерия „Христо Цокев“ отваря 

врати за работа с деца на възраст от 7 до 10 

години. От 3 юни (събота) стартира Арт ателие 

за деца, което включва интересни, разнообразни 

и занимателни творчески дейности. 

Арт ателието при ХГ „Христо Цокев участва в 

Третия фестивал „Патиланско царство” – 

Габрово на 30 септември 2017 г. на полянята в м. 

Градище. 

 

III. Летни занимални: 23 занимални. 

 

Летните занимания, на ученици от всички 

габровски училища, са организирани от Община 

Габрово с участие и на ХГ „Христо Цокев”. 

Целта е все повече деца се докосвнат до 

изобразителното изкуство. 
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IV. Акцент на месеца в ХГ „Христо Цокев”: 

 

ЯНУАРИ:  Изложба живопис „Миклош Маджарофф”  

 

ФЕВРУАРИ: „Италиански пейзаж” на Христо Кутев 
 

Колекцията на габровската галерия, трупана 

десетилетия наред, се е обособила като своеобразна 

съкровищница на миналото, в което пребивават десетки 

артефакти, а защо не и реликви. Потънали в мрака на 

фондохранилищата, много от тези творби отдавна са 

изгубили блясъка си, а срещата им с публика, навярно 

никога не се е състояла. Именно като опит да се 

противопоставим на тази ситуация избрахме за акцент на месец февруари творбата „Италиански 

пейзаж“. Автор е познатият на малцина в България Христо Кутев. Според изкуствоведа Марин 

Добрев: „За три поколения поляци обаче той е големия майстор на пейзажа, образният певец на 

Татрите. 

 

МАРТ: „Трети март” на Йордан Лазаров 

 
Йордан Лазаров е изявен габровски художник. Завършил 

Априловска гимназия (1959) и Художествена академия 

„Николай Павлович”, специалност - декоративно-

монументална живопис при проф. Гочо Богданов (1967). 

Член на СБХ. През 2001 г.  прави голяма  самостоятелна 

юбилейна изложба „Моят град”. Първата художествена 

изложба изпълнена изцяло с мотиви от Габрово. „Пейзажът 

трябва да има дух. Иначе става само нещо нарисувано”, 

убеден е  художникът. 

 

АПРИЛ: „Моето семейство” на Гатьо Миневски 

Гатьо Миневски е роден на 12 май 1860 г. в Габровско. Картината 

„Моето семейство“, не е датирана, но без съмнение е една от 

последните творби на Гатьо Миневски. Младостта и неопитността 

не е попречила на автора да ни остави една забележителна творба. 

Живописта е на завидна висота, особено ако се има предвид 

факта, че автора е бил лишен от възможността за контакт с 

академизма и с живописните традиции обхванали Европа по това 

време. Впечатляваща е лекотата, с която е пресъздадена младата 

дама на преден план (сестра на художника), реализма в 

обстановката на стаята. Разглеждайки творбата проф. Асен 

Василев пише: „Техническото изпълнение е на висота и по-

нататъшното обработване на картината би било в ущърб.“ 

МАЙ: Изложба „Между Алжир и София в търсене на светлината” на Георги 

Железаров 

 

ЮНИ: Изложба „Преминаване” на Дан Попович 

 

ЮЛИ: Изложба „Избрани произведения от фонда на Художествена галерия 

„Христо Цокев” - Габрово” в ХГ „Вл. Димитров – Майстора” - Кюстендил 

 

АВГУСТ: Международен пленер по живопис „Боженци” 2017  

 

СЕПТЕМВРИ: Изложба „Майстора и кюстендилската изобразителна школа” 
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ОКТОМВРИ: „С мотики на полето” на Георги Железаров 

 
Картината „С мотики на полето” на Георги Железаров е дарена 

през м. септември 2017 г. на ХГ „Христо Цокев” от неговата 

внучка Радост Железарова. С пейзажа фонд „Живопис”, 

наброяващ над 1 500 произведения на изкуството, е попълнен с 

още една картина с висока стойност. Особено ценното за нас е 

това, че фондът е обогатен с творба на художник, непредставен 

до момента. Пейзажът е рисуван върху картон със смесена 

техника и засяга една тема широко застъпена в творчеството на 

автора, а именно българската природа и селския бит. 

 

НОЕМВРИ: „Портрет на Априлов” от неизвестен автор. 
 

Фондът на ХГ „Христо Цокев” включва художествени 

произведения на редица изявени български творци като Владимир 

Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Златьо Бояджев, Иван 

Мърквичка, Давид Перец, Цанко Лавренов и други. Опазването и 

съхраняването на това наследство е една от основните задачи на 

галерията. През годината са дадени за реставрация 8 картини 

(творби на Георги Кашев, Петър Димчев, Никола Николов, Гатю 

Миневски, Иван Захариев и други). 

Една от реставрираните творби е „Портрет на Априлов”, платно с 

маслени бои, от неизвестен автор. Реставрирана е от Стефко 

Аенски, председател на секция „Реставрация” към Съюза на 

българските художници. Интересна е историята на картината. Тя е 

поръчана през 1889 г. в Одеса от душеприказчитите на Априлов – 

Н. Х. Палаузов и В. Н. Рашеев. Поводът е 100 години от рождението 

на Васил Евстатиевич. Била е предназначена за подарък на Габровската реална гимназия. 

 

ДЕКЕМВРИ: Скулптурата ”Портрет на Емил Розин”от Димитринка Грънчарова 
 

На вниманието на ценителите на изкуството Художествена галерия 

„Христо Цокев” представя един лъчеразен и положителен творец - 

габровската скулпторка Димитринка Гърнчарова и нейната творба 

„Портрет на Емил Розин”. 
Емил Розин (псевд. на Петър Ив. Петров) е журналист, поет и 

драматург. От 1957 г. живее и работи в Габрово. През 2010 г. 

посмъртно е отличен с Априловска награда за цялостно творчество. 

Авторът на скултурата Димитринка Грънчарова е родена в с. 

Чехлевци, Габровско. Завършва Великотърновския университет, 

специалност „Скулптура”. Нейни творби са релефите на Андрей 

Германов и Орлин Василев в с. Боженци; в Габрово – релеф на 

Цанко Дюстабанов,  Христо Смирненски и други. Редовен участник в Международното биенале 

на хумора и сатирата в Габрово. 

 

V. Екскурзоводно обслужване: 

 

През тази година отбелязваме ръст в посещенията в галерията, които са 10 416 

(през 2017 г. са били 8 793). Виртуалните посещения на фейсбук страницата са 3 476. 

Съставени са една беседа и две презентации. 

Темата на разработената беседа е „История на изкуството” и е предназначена за 

ученици. Изнесена е пред 5 групи деца, участвали в летните занимални, организирани 

от Община Габрово. 

Презентацията „Съвременно изкуство” е представена пред 6 групи деца, 

участвали в летните занимални, организирани от Община Габрово: 
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Презентацията „Национално триенале „Мостове”. Номинирани” е представена 

на откриването на едноименната изложба в галерията на 3 ноември: 

 

                
 

Участие в обучителен семинар: 
 

Илиана Петкова, екскурзовод в Художествена 

галерия „Христо Цокев” – Габрово, взе 

участие в двудневния семинар 

„Образователни знания в музея” на 20-21 

ноем. 2017 г. в Учебен музей към РИМ – 

Варна. Целта на семинара е да представи 

теоретическа и методологическа рамка на 

съвременните подходи на образователните 

програми в музеите, и практически 

работилници, на които ще се решават педагогически задачи свързани с музеите. 

Организатори са Двустранната българо-американска комисия за опазване на 

българското културно наследство и Българо-американската комисия за 

образователен обмен „Фулбрайт” с финансовата подкрепа на Посолството на 

САЩ. В семинара учатваха музейни специалисти от Габрово, Русе, Горна 

Оряховица, Търговище, Добрич, Варна, Велико Търново, Ямбол, Сливен и 

Плевен. 

 

VI. Фондова дейност: 

1. Заседания на художествен съвет: 

- 6 заседания 

2. Заседания на фондови комисии: 

- 19 заседания 

3. Исторически справки : 

- Изготвени  – 91 (Живопис), 4 (Скулптура), 2 (Приложно изкуство), 1 

(Графика), 6 (Международни пленери), 7 Спомагателен фонд) – 111 (общ 

брой) 
4. Паспортизация : 

- Изготвени – 432 (Живопис), 4 (Скулптура), 2 (Приложно изкуство), 1 

(Графика), 6 (Международни пленери), 7 (Спомагателен фонд) – 452 (общ 

брой) 
5. Регистрирани дарители : 
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- 5 дарителя 
6. Протокол от инвентаризация: 

- 1 (репрезентативна) 
7. Дарения и откупки (стойност): 

- 17 дарения (12 400 лв.) 

- 10 откупки (5 000 лв.) 

 27 общо 17 400 лв. 

8. Фонд (единици): 

- Живопис (1548) 

- Графика (545) 

- Скулптура (194) 

- Приложно изкуство (78) 

- Международни пленери (285) 

- Икони (84) 

- Временни икони (206) 

- Спомагателен (2) 
9. Реставрационна и консервационна дейност – реставрирани 8 картини 

10. Рамкиране – 70 картини 

11. Заснимане (общ брой снимки) – 2 338 снимки (двустранно – живопис, 

графика, икони, пленери, от две положения – скулптура, приложно 

изкуство) 
12. Подредба на хранилищата : 

- Пренареждане и почистване на клетките във фондохранилище I и II в 

рамките на пълна инвентаризация на фондовете 

- Констатиране на необходимост от рамкиране, освежаване и реставрационна 

дейност 

- Изготвяне на нови табели и обозначителни знаци по клекти във 

фондохранилище I и II 

- Частична ремонтна дейност на стари клетки във фондохранилище I и II 

- Обогатяване на фонда чрез нови попълнения от откупки и дарения 

13. Брой шифровани единици – 1 169 

 

През 2017 г. галерията бе домакин на редица културни събития - общо 127: 

Концерти на Габровски камерен оркестър – 23 бр. 

Концерти – 3 бр. 

Детски концерти – 9 бр. 

Мероприятия на образователин институции – 34 бр. 

Други културни събития – 4 бр. 

Политически партии – 7 бр. 

Религиозни организации – 29 бр. 

Други – 18 бр. 

 

VII. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

През 2017 г. Художествена галерия „Христо Цокев” продължи успешното си 

сътрудничество с Унгарския културен институт „Балаши”, Центъра за визуални 

изкуства в Търгу Жиу - Румъния, Фондация „Янза – АРТ”, Румъния и творците, взели 

участие в Мeждународен пленер „Боженци”. 
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ИЗВОД 

Художествена галерия „Христо Цокев” се утвърждава като предпочитано място 

за среща на публиката със значимите творби на изобразителното изкуство от фонда на 

галерията, с гостуващи изложби от сродни институции, популяризиране на национално 

значими автори от миналото и съвремието, подпомагане на млади творци в изявите им. 

Обогатява фонда със стойностни творби на съвременното изобразителното изкуство и 

развива международното партньорство и сътрудничество с други културни институции.  

 


