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МЕЖДУНАРОДЕН ЕКСЛИБРИС КОНКУРС ВАРНА  

КРЪГЛА МАСА „ФЕНОМЕНА АТЕЛИЕТА „ВУЛКАН” И 
НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗКУСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В 

КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК” 

12 август 2014 г. 18.00 – 20.00 ч. Арт салон на Радио Варна 
 
 От 08 август до 06 септември 2014 год. във Варна се провежда първото издание на Международен 

Екслибрис Конкурс Варна. Събитието се организира от Арт Галерия Ларго и се реализира с 

финансовата подкрепа на Община Варна като част от програмата, подкрепяща кандидатурата на Варна 

за Европейска столица на културата 2019. В рамките на съпътстващата събитието програма галерия 

„Ларго” организира кръгла маса на тема "Феномена "Ателиета Вулкан” и неговото влияние върху 

творческите процеси в областта на изобразителното изкуство в България в края на миналия век". 

Кръглата маса ще се проведе днес, 12 август 2014 г., от 18.00 часа в големия арт салон на Радио Варна. 

Модератор на кръглата маса е проф. Владимир Иванов. 

 Каним всички варненци, които се вълнуват от спомена за „Вулкан”, които милеят за града ни, 

които искат и имат воля да променят нещата – да дойдат тази вечер в арт салона на Радио Варна. Тази 

дискусия няма да е само за миналото, но и за бъдещето. Темата е ателиета „Вулкан”, но целта е да 

потърсим моста от миналото към бъдещето. Каква е била тази магия, която е създала  феномена 

„Вулкан”, възможна ли е тази магия днес, художниците причина ли са за това явление или само негов 

проводник, времето днес може ли да роди такова явление, кои са най-важните предпоставки за 

възникването на феномена „Вулкан”, къде е мястото на обществото в този процес? Много въпроси, на 

които едва ли има или ще можем да намерим еднозначни отговори… Но целта ни е по-скоро да 

предизвикаме откровен разговор, да започнем дебат по темата за приемствеността, за скъсаната връзка 

между поколенията, за липсата на вдъхновяващи и обединяващи личности, какъвто е бил Стоимен 

Стоилов по време на съществуването на ателиетата „Вулкан”. Може би това е само  началото на един 

дълъг разговор… Очакваме ви в салона на радиото тази вечер от 18.00 часа.  

          Нели Вълчева, галерист 
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