Светът на приказките оживява в парк Ксилифор
За седма поредна година ТД "Трапезица 1902" – Велико Търново и катедра
„Скулптура“ при ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" представиха завършените скулптурни
фигури от ежегодния пленер „Младежка скулптурна колония“, Ксилифор – 2017. Тази
година темата беше "Светът на приказките в скулптура". Пленерът беше подкрепен
от програма "Изкуство и култура" на великотърновската община. Тринадесет млади
творци представиха свои любими приказни и анимационни герои. Ръководител на
пленера е проф. Стефан Лютаков, а помощник-ръководител - ас. Венко Тонков.
Гости на откриването бяха зам. -кметът на Община Велико Търново - Ганчо
Карабаджаков, директорът на "Дирекция култура и туризъм" - Нелина Църова,
директорът на РИМ Велико Търново - доц. Иван Църов, зам. -деканът на факултет
„Изобразително изкуство“ - доц. д-р Владимир Аврамов, преподаватели и много
приятели. На участниците в пленера бяха връчени грамоти.
С този пленер партньорите реализираха първия етап от създаването на
пешеходна туристическа алея В. Търново - парк Ксилифор - с. Арбанаси - с.
Шереметя.
В последните 7 години, благодарение на талантливата творческа намеса
на младите скулптори от Великотърновския университет и активната,
последователна работа на Туристическо дружество „Трапезица 1902”, парк
Ксилифор се превърна в любимо място за отдих сред природата и изкуството.
Паркът вече е скулптурна галерия на открито, събрала креативни пластични
решения с чисто естетически, функционален и декоративноприложен
характер. Паркът привлича все повече посетители, а много от тях избират да
достигнат до него пеша, разхождайки се сред природата. Проект „Светът на
приказките в скулптура” постави началото на една артистична, творческа
намеса в определена зона по пешеходната алея от кв. „Асенов” до парк
„Ксилифор”. Инициативата е мотивираща покана за разходка сред природата, за
движение и здравословен живот.
Композицията от приказни скулптурни персонажи ще бъде идейно ядро на
бъдещото доизграждане на тази част от пешеходната алея, където се предвижда
изграждане на беседка, приказна къщичка, пейки, барбекю и др. Пленерът от 2016 г.
„Паркова скулптура и функция” беше национален с участие и на студенти от
Националната художествена академия.
Проект „Светът на приказките в скулптура” - 2017 г. бе международен с
участие на млади творци от Полша. Проблемите на художествения синтез и
естетизацията на градската среда са заложени в учебните програми и в този
смисъл проектът ще бъде много полезен за самия учебен процес по скулптура.
Предвижда се проект Младежка скулптурна колония да продължи да се
провежда ежегодно. Темите и пластичните проблеми всяка година са различни.
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