Уважаеми дами и господа,
И през тази година ТД „Трапезица-1902“ ще проведе Младежка
скулптурна колония – парк Ксилифор, Велико Търново по проект
„Паркова скулптора и функция“ от 13 до 25 юни с център туристически
учебен център „Момина крепост“ в местност Ксилифор съвместно със своя
партньор катедра „Скулптура” от факултета по изобразително изкуство на ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий. Тазгодишното задание за скулптурите е изработване
на функционални предмети в обществена среда.
ТД „Трапезица -1902” – В.Търново осигурява:
 Пребиваването на младите скулптори, храна, нощувки, транспорт
 Място за работа и експониране на завършените творби
 Програма за отдих
 Медийно популяризиране
 Материали за работа (около 3 куб. дърво – акация, дъб и орех), основни
инструменти и консумативи (бензинови резачки, бои, лакове,
импрегнанти,крепежни и др. материали)
Катедра „Скулптура” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ извършва:
Чрез куратора на проекта проф. Стефан Лютаков - цялостна организация на
творческия и работен процес.
 Селекция на участниците
 Предварително разработване на идейни проекти съобразени със средата, с
тяхната функция и роля
 Реализиране в материал и краен формат на произведенията,
 Трайно експониране в среда на готовите скулптурни творби
 Осигуряване останалите специфични инструменти за работа и
индивидуални предпазни средства,
 Осигуряване на безопастността на работния процес.
Организиране на уъркшоп по дървопластика с ученици от Велико Търново и
гости в парк Ксилифор.
До момента са проведени пет скулптурни колонии, в които са изработени
следните голямоформатни функционални пластики от дърво:
 “Добрият змей“ - 2011г.;
 “Златната ябълка” - 2012 г.
 “Къщата на Баба Яга“ - 2013г.
 “Сцена Библиотеката“- 2014г.
 „Входен знак“ и заслон „Дълбок дол“ – 2015 г.
“Младежка скулптурна колония - Велико Търново” логично ще бъде
средище за съвременна монументална скулптура създавана от млади творци,
лаборатория за нови идеи и пластични решения, а Велико Търново, градът
където те ще могат да се видят в оригинал . Предвижда се ежегодно

провеждане в рамките на 10 до 14 дни с 10 – 12 участника на възраст до 35 г.
В определен период от време Туристически учебен център „Момина
крепост” чрез “Младежка скулптурна колония - Велико Търново” ще събере
за съвместна работа и творческо общуване изявени млади скулптори от
страната и чужбина, преподаватели във висши учебни заведения и техни
студенти, куратори. Ще бъдат поставени основите на една нова и уникална
по своя замисъл колекция от съвременни скулптурни творби с екстериорен
характер, които ще бъдат ситуирани перманентно в урбанизирана градска
среда на В. Търново и парк Ксилифор. Съвместно със специалистите на
Община Велико Търново ще бъдат посочени най – подходящите за всяка
творба места за трайно експониране (паркова среда, жилищни комлекси,
зони за отдих и т. н.) В творчески план “Младежка скулптурна колония Велико Търново” ще се организира на кураторски и конкурсен принцип.
Всяко нейно издание ще има специфична тема, характер на участниците
(национална, международна, с участие на млади скулптори, студенти и т. н.),
материалите за работа (камък, дърво, метал, и др.) и принципите на
творческия процес (колективна или индивидуална творба). Създадените и
трайно експонирани в публичното пространство скулптури по същество ще
преставляват младежка скулптурна галерия на открито. С творбите от тази
галерия ежедневно ще контактуват стотици с различна степен на интерес
към изкуството граждани, а самите творби ситуирани в градското
пространство ще естетизират и удохотворяват жизнената среда. Ежедневният
непосредствен контакт с произведения на изкуството ще повиши качеството
и културата на бита на хиляди хора.
И тази година Община Велико Търново и програма „Изкуство и култура“
подкрепиха финансово Младежката скулпторна колония и проекта
„Паркова скулптора и функция“. Надяваме се, че Община Велико Търново
ще го включи трайно в културната си програма.
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