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Столична община район „Банкя“, Община Божурище, Сдружение 

„Неронци“ и Издателство „Библиотека България“ Ви канят на:  

 

СЪВРЕМЕННИ БУДИТЕЛИ 2020: 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИНИЦИАТИВА  

„НЮАНСИ НА СМУЩЕНИЕ“ 

 
Инициативата е инспирирана от едноименния разказ на Марисиана 

Влашева, спечелил приз и включен в антологията „Речник на 

страданието“. Разказът е достъпен тук: https://www.biblioteka-

bulgaria.bg/bg/nyuansi-na-smushtenie-marisiana-vlasheva/ 

Събитието е част от Календара с културни събития на Столична 

община за 2020 г. 

 

Основна цел и устойчивост на инициативата: 

 Първото издание на настоящата инициатива целѝ да популяризира 

български писатели и художници, показвайки градивната подкрепа и 

взаимното вдъхновение при миксиране на изкуствата. Флуидно фокусът на 

арт-инициативата може да бъде изместван приоритетно върху различни 

изкуства чрез провокация към жанровете: например разказ по картина, 

лирика по картина, скулптура по стихотворение и др. Чрез привличане на 

водещи специалисти и творци, инициативата ще популяризира и 

подпомага участващите чрез награди и поощрения.  

  

 Краткосрочни цѐли за 2020 г.:  

 По повод Деня на Народните будители, 1 ноември, писателката и 

художничка Марисиана Влашева, подкрепена от СО Район „Банкя“ и 

Община Божурище, заедно със Сдружение „Неронци“, Издателство 

„Библиотека България“ и представители на бизнеса в Банкя и Божурище, 

ще покажат едно възможно лице на съвременните български будители – 

художници, изкуствоведи, фотографи, писатели, графични дизайнери - 

обединени от арт инициативата на тема „Нюанси на смущение“. 

 В смутните времена, които културата днес преживява, „Нюанси на 

смущение“ ще даде възможност за популяризиране, подкрепа и 

солидарност към български творци-художници, куратори и гост-лектори, 

които ще се включат в своеобразен конкурс с картина по едноименния 
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разказ на Марисиана Влашева. Благодарение на подкрепата на местния 

бизнес, целта на организаторите е всички участвали да бъдат поощрени 

чрез награда. 

  

 Тържествена изложба-церемония „Нюанси на смущение“ в 

Банкя: 

 Тържествената изложба-церемония ще се проведе на 07.11.2020 г. 

(събота) от 17:00 ч. в Музея към 78. СУ „Хр. Смирненски“ – Банкя, при 

стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Събитието ще бъде 

заснето и излъчено на живо. 

 Специално участие като гост-лектор ще вземе писателката Здравка 

Евтимова.  Картините, изпратени за участие в арт-инициативата, ще бъдат 

оценени от следните специалисти: 

- Проф. Теофана Матакиева – изкуствовед (Галерия „Тандра“ – Банкя)  

- Проф. Свилен Стефанов – историк на изкуството, критик, куратор, 

/нео/концептуален художник, зам.-ректор на Националната 

художествена академия 

- Мариела Маламатенова – изкуствовед към Националната 

художествена галерия 

- Диана Шингарова – дизайнер в списание „EVA“ 

- Валя Станкова – фотограф и графичен дизайнер на вестник 

„Божурище - общината и хората“ 

  

 Условия за участие: 

- В инициативата могат да участват както професионални, така и 

непрофесионални художници от цялата страна, навършили 18 

години. 

- Картините трябва да са с размер не по-малък от 30/40 см. 

- Всеки автор има право да участва само с една творба 

- Няма ограничения за използваните техники 

  

 Срокове: 

- Участниците могат да изпращат картините си до 01.11.2020 г. до 

двата офиса на Еконт и Спиди в гр. Банкя за своя сметка. Картините 

да се адресират до Михаил Михайлов, 0898 508 170. 

- На гърба на всяка картина трябва да са изписани трите имена на 

участника, възраст, населено място, телефон за контакт и e-mail 

- Всяка картина трябва да е придружена от подписана декларация за 

дарение в полза на Сдружение „Клуб „Неронци“. Дарените 

картините ще бъдат използвани за развитието и целите на 

Сдружението, а част от тях ще станат дарение на фондовете на 

Столична община район „Банкя“ и Община Божурище.  
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- По желание участниците могат да изпратят на e-mail адресите по-

долу видеоклип, в който да разкажат за своята художествена 

интерпретация на разказа и по този начин да се представят по-

атрактивно. Всички картини ще бъдат качени във Фейсбук на 

страницата на инициативата, където ще бъдат харесвани и 

коментирани. Картината, спечелила най-много харесвания, ще 

получи наградата на публиката. 

- За допълнителна информация и въпроси можете да ни пишете на 

следните адреси: marisiana_@abv.bg, bankya@bankya.bg 

 

 Оценяване: 

 До 06.11.2020 г. участниците ще бъдат оценени от професионално 

жури. На 07.11.2020 г. ще се състои изложба-церемония по награждаване 

на премираните участници в присъствието на кмета на Банкя, кмета на 

Божурище, представители на Столична община, спонсори, участници и 

тесен кръг гости. Събитието ще бъде излъчено на живо он-лайн. 

  

Призови награди: 
Първа награда – 300 лв. и статуетка 

Втора награда – 200 лв. и статуетка 

Трета награда – 100 лв. и статуетка 

 

Специални награди 

Награда на кмета на Столична община район „Банкя“ Рангел Марков за 

най-оригинална интерпретация на разказа – 100 лв. 

Награда на кмета на Община Божурище Георги Димов за най- креативна 

техника – 100 лв. 

 

Поощрителни награди на бизнес организации от Банкя и Божурище: 

Награда на „ Реал Трейд СК“ Божурище– 100 лв. и предметна награда 

Награда на мебели „Станков“– 100 лв. 

Награда на хотелски комплекс „Белвю“ - Банкя – 100 лв. 

Награда на „Гардена стил“ ООД – романтичен уикенд за двама в гр. Банкя 

Награда на Кафе „Сатирата“ – предметна награда. 

Награда на доц. Ценова и проф. Съйнов – 150 лв. 

Награда на „Автомотор Корпорация Citroen“ ТСЦ Божурище - предметна 

награда 

Награда на „DR“- предметна награда 

Награда на торти „Лияна“ - гр. Божурище - 150 лв. 

Награда на оптика „Леон“ гр. Божурище – очила „Polaroid“ 

Награда на книжарница „Веркам“ - гр. Божурище – предметна награда 

Награда на преводаческа агенция „Нов век“ – предметна награда 
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Награда на „ESPRESSO  NEWS“ – предметна награда 

Награда „Аванти“ - гр. Божурище – предметна награда 

Награди на издателство „Библиотека България“ – три предметни награди 

Награда на Сдружение „Неронци“ – предметна награда 

Награда на „Нова мес“ - гр. Банкя – предметна награда 

Награда на къща за гости „Вероника“ – Кърджали – предметна награда 

 

 

Всеки участник ще получи почетна грамота за участие в 

инициативата. 

 

Всички картини ще бъдат изложени в музея на 78. СУ „Христо 

Смирненски“ - гр. Банкя - от 06.11. до 06.12.2020 г. 


