
                          „Архитектурен фестивал – Бургас 2021г.“

                                             СТАТУТ 

      на II Национална изложба „Изкуства на обществения форум” 

                                    31.09 – 5.10.2021г.

     Организатори: Община Бургас, САБ, СБХ и КАБ
     Поканени партньори: МРРБ, МК, Столична община, УАСГ, ВСУ 
„Л. Каравелов”, ВСУ „Черноризец Храбър“, НХА, НХГ 

   Присъствието на пластичните изкуства в цялото им многообразие в
обществената среда е една от най-устойчивите и важни форми за диалог
на творците с обществото, за обогатяване на естетическите качества на
средата и реализация на социалните функции на изкуствата. Водени от
тези  принципи  ръководствата  на  САБ  и  СБХ   възстановяват
организирането  на  представителните  широкообхватни  национални
изложби  под надслова “Изкуства на обществения форум” /Решение на
УС на СБХ 30.01.20г./. 
  Първата такава изложба бе през 2006г. Време е да се представим пред
обществото  с  едно  ново,  второ  издание,  а  оттук  нататък  да  положим
усилия тези изложби да са с ясна периодика от 3-4 години.

Цели:  Чрез  изложбата  ще  се  даде  обща  представа  за  съвременната
практика  на  изкуствата  в  градската  и  ландшафтната  среда,  ще  се
привлече вниманието на обществеността и институциите към този важен
за  съвременната  българска  култура  проблем;  ще  се  стимулира
професионална дискусия по темата.

Функции  на  организаторите  САБ  и  СБХ:  САБ  и  СБХ  ще  осигурят
партньорски средства,  помещения и други пространства за изложбата,
цялостна  организация  на  събитието  като  за  целта  сформират
организационен комитет,  кураторски и  журьорски екипи,  съгласно  този
статут.
САБ и СБХ ще съдействат за организацията на изложбата чрез своите
структури: творчески секции, клубове, дружества и др.
САБ и СБХ ще организират публичност на изложбата чрез средствата за
масова информация и специални издания.

Партньори:  Партньорите  подпомагат  организационно  и  финансово
изложбата според възможностите си. Те могат да участват по желание в
Организационния  комитет. Те могат да издават награди на свое име и да
участват в наградния фонд. 

Спонсори  и  рекламодатели:  САБ  и  СБХ  ще  организират  комисия  за
спонсори и рекламодатели. Тяхното участие ще бъде документирано и



публично популяризирано. Те могат да предлагат награди, на свое име и
да участват в наградния фонд. 

Тематика: Изложбата трябва да обхваща максимално широк спектър от
художествени  изяви  в  градската  и  ландшафтната  среда:  скулптура,
архитектурен  пластичен  декор,  монументална  живопис,  храмово
оформяне,  полихромия  и  художествено  осветление,  градкси  дизайн;
ансамблови реализации в ландшафтна среда, открити и покрити градски
пространства;  концептуално  изкуство,  ландарт,  графити,  3D мапинг,
реклама  и  визуална  комуникация,  временни  акции  и  др.;  критични
анализи и теоретични проучвания. 

Участници: Участници могат да бъдат отделни творци, творчески екипи,
отделни инвеститори, общини, НПО и институции, които да представят
света своята практика от последните години или творчески намерения.
Препоръчва се на висшите учебни заведения да стимулират участие на
студенти. 

Фотопанорама:  Организаторите  ще  представят фотодокументиране  на
обекти от  последното десетилиетие,  което ще бъде отделен раздел в
изложбата.

Проучване и творчески мероприятия: Като съпътстващи мероприятия се
предлагат лекции и дискусии по проблемите на изкуствата в средата. Ще
бъде дадена възможност за докладване на научни изследвания, студии
по отделни теми и постери с концептуално-изследователски характер на
специален семинар на 4.10.2021г..

Представяне  на  материалите:  Участниците  трябва  да  представят
материалите  си  а)  в  дигитален  вид  (чертежи,  художествени  проекти,
фотоси), по одобрения и приложен тук формат; б) като макети и модели.
Разпечатването  и  аранжирането  се  осигуряват  от  организаторите.
Участието  в  изложбата  е  свободно,  не се  предвижда  журиране  и
награждаване.

Време и място на изложбата: 
1. Ядрото на изложбата ще бъде в „Дома на Нефтохимика“ и  
съседните пространства около пл. „Тройката“.
2. Изложбата ще се състои от 01.10. до 10.10.21г. 

Публична  разгласа.  Публикуване  на  материалите  от  изложбата:
Предвижда се разгласа в СМИ, издаване на каталог и специален брой на
сп. „Архитектура”, посветен на изложбата.

                                     / П./                                                       / П./

   Председател на УС на СБХ              Председател на УС на САБ

/Любен Генов/            /проф. д-р арх.Тодор Булев/


