КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА

КИРИЛ ШИВАРОВ - ПИОНЕР НА АРХИТЕКТУРНИЯ СИНТЕЗ В БЪЛГАРИЯ
Станчо Веков

Abstract: The sculptor Cyril Shivarov (1887/1938)
Biographical data/ Life and Artistic Career.
Inherited artistic talent; solid professional education (Prague/ Viena ;
Eminent creative intuition (tradition/ modernism.
The first Bulgarian author, who:
- has an individual sculpture exhibition in the country.
- makes a bust of Paisius of Hilendar;
- decorates buildings with sculptures;
- creates monumental memorial sculptures;
- uses manufactured stone and mosaic in sculpture.
Varied creative work (cavalet/decorative/monumental)
Piety for architecture and environment ( sensible/sensitive).
Parallel reading of his creative work in local, global and historical contexts (examples/illustrations from Varna
etc.)
Innovator in the field of sculpture (technique/technology).
Examples of the synthesis of plastic arts with environment (city/ landscape)
Key words: Sculpture, architecture, plastic arts, synthesis.

Kирил Шиваров е един от най-значимите
български скулптори, работили в областта на
монументалната и декоративна скулптура и
оставили забележителни творби, при това в
самото начало на XX век, когато в страната
навлизат новите идеи на Сецесиона/Модерна.
Не е случаен пиететът на Шиваров към
архитектурата, формиран навярно още в
ранните години, под влияние на баща му виден варненски дърворезбар и мебелист, и
неговия чичо – известен лютиер. Това
обяснява ориентацията на неговото специално
образование, получено в известни европейски
центрове на изкуството.
Роден е на 15 юли 1887 г във Варна, където
завършва Мъжката гимназия през 1907 и
първоначално работи в ателието на баща си.
По-късно е изпратен да учи в Чехия и
завършва Пражкото художествено училище.
Завръща се в Родината през 1913 г. и е
първият български автор, който прави
самостоятелна скулптурна изложба у нас,
през май 1917 г. във Варна. Започва да
ръководи курс по декоративна скулптура във
родния си град (1919) и създава първите си
самостоятелни скулптурни творби.

Продължава образованието си във Виенската
художествена академия през 1920/23 г., като
ученик на проф. Едмунд Хелмер (1859/1935),
автор на паметника на композитора Йохан
Щраус II във градския парк на Виена.
Творческата съдба на Кирил Шиваров е
белязана от срещата и с друг голям скулптор украинецът Михайло Парасчук, който през
1921 г. се установява постоянно в България.
Парижки възпитаник, ученик на самия Огюст
Роден, той донася в България наред с
модерния пластичен език и класическите
италиански
техники
на
мозайките
(венецианска, римска и др.), както и нови
технологии за работа с изкуствен камък и
бетон, който прилага в скулптурата и
архитектурата.
От него Шиваров усвоява новия за времето
материал и е първият български скулптор,
приложил го в монументалната и декоративна
пластика, oще с появата му у нас. Голямата
заслуга на Парасчук е препоръката, която дава
на Шиваров, за възлагане и реализиране на
двете седнали фигури пред сградата на
Софийския университет.
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Многостранно е творчеството на този наш
автор, незаслужено пренебрегван и останал за
дълго непознат. Започнал с малкоформатни
(кавалетни) работи, преминал през по-сложни
фигурални композиции и решения, за да
достигне до едромащабна монументална
скулптура, но винаги в контекст на
конкретната архитектурна среда.
Предмет на настоящата тема е творчеството
на Кирил Шиваров в областта на
монументалната и декоративна пластика,
реализирано във Варна, София и на други
места в страната.
Веднага
следва
да
се
отбележи,
универсалността на неговия талант, проявен
още в ранните му опити, да обхване всички
възможни проявления на пластичното
произведение
с
конкретната
средаархитектурна, ландшафтна, мемориална.
Защото макар скулптурата да е самостоен
жанр в областта пластичните изкуства, самата
и пространствена същност, неминуемо
рефлектира в сложни взаимовръзки със
средата и най-вече архитектурната, като
основополагащ антропогенен фактор.
Не е необходимо да се привеждат примери в
подкрепа, предвид на това, че цялата културна
история на човечеството, от древността до
наши дни, свидетелства по категоричен начин
за сложната динамика в развитието на двете
изкуства – скулптура и архитектура.
От египетските, почти двумерни релефи и
монументална скулптура, все още подвластна
на монолитния материал, през високата
гръцка класика – Мирон и Скопас, които
освобождават
скулптурата
от
камъка,
придавайки и пространствена завършеност, до
разточителната монументалност на античния
Рим. Италианският Ренесанс, преоткрива
красотата и силата на класическата античност,
а последвалият Барок я довежда до пределна
динамика и маниеризъм, който постепенно
потъва в бездушен академизъм, по времето на
класицизма и неостиловете. Появата на
Сецесиона/ модерна/ар нуво/ар деко, отрича
ретрограднте неостилове и намира извори на
нова стилистика, инспирирана от пластичната
свобода и уникалност на природата.

Достатъчно е да се спомене дори само името
на каталунеца Антонио Гауди, за да се
илюстрира единството на пластичното
начало, като архитектоничен принцип и
естетичечска цел на този стил.
Колкото до съвременното изкуство на XX век,
то колоси като Роден, Бранкузи и Мур,
дефинират нови стойности в модерния
пластичен език и очертават непознати
хоризонти за двете пространствени изкуства –
архитектурата и скулптурата.
Разгледани в контекста на българското
пластично наследство, най- ранните следи
водят до дворците в Плиска и Велики
Преслав, с каменните образци на лъвски
фигури и други зооморфни мотиви, както и
уникалния скален релеф на Мадарски конник,
от времето на хан Тервел (IX век). Именно в
дворцовата архитектура на първите български
столици, може да се открие, според проф.
Станчо Ваклинов, истински синтез на
приложните и монументални изкуства.
Последвалата късна средновековна, предимно
сакрална архитектура (XII- XIV в.), с нейната
по-скоро живописна декоративност, има
скромен дял в развитието на българската
скулптура, прекъсната от петвековното
господство
на
Османската
империя,
разпростряла се по нашите земи и целия
балкански полуостров.
Възраждането, като върхов етап в развитието
на българската строителна и художествена
култура, става оня мост, който пренася
забравените творчески постижения на
първите българи. Макар и в голяма степен
анонимно дело на колективния български дух,
скромните, на пръв поглед творби на
народните майстори, оставят трайни знаци в
пластичната
памет
на
българската
идентичност.
Изразители на тази идентичност са
майсторите/архитектони Кольо Фичето, Генчо
Кънев и Алкси Рилец, чиито поетични
откровения от камък и дърво, красят църкви,
параклиси и чешми из цялата страна.
Така например, традиционните за ранната
българска
средновековна
пластика
изображения на лъвове и орли, символи на
силата/победата/властта, намират далечен
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отглас в творбите на гениалния майстор
Кольо Фичето:
- каменни релефи, със зооморфни изображения, върху големите устои на моста на
Янтра, при Бяла , 1868 [1];
- фигурите на соколи, върху колонките на
осмостенната чешма на Соколския манастир,
до Велико Търново, 1868 [2];
- малката пластична фигура, дала името на
Къщата с маймунката във Велико Търново,
1849 [3] и много други.

доколко могат да се търсят художествени и
стилови паралели с неговото творчество,
когато се разглежда наследството му, голяма
част от което се намира във Варна[4, 5].
Следващите примери, крият възможни
отговори, колкото и да са разнопосочни
неговите
интереси
и
разностранни
творческите му реализации.

1. Релеф на лъв/ Моста на Бяла, Кольо Фичето, 1968
4. Скален релеф на Мадарския конник, IX век

2. Фигура на сокол/ Соколски манастир (ляво)
3. Фигура на маймунка/ едноименната къща Велико
Търново ( дясно), Кольо Фичето.

Макар да са по-скоро знаци за един пробуден
творчески потенциал, отколкото самостойни
пластични творби, тези примери, все пак
разкриват интуитивния усет на майстора към
красота, извън достатъчната предметна
полезност на
обекта(съоръжение/сграда/
елемент/детайл).
В този смисъл, може да се открие връзка с
подобни теми и мотиви, които срещат
творческата инвенция на Кирил Шиваров и
той
пръв
разработва
в
българската
монументална и декоративна скулптура.
Би могъл да бъде поставен въпроса, познавал
ли е Шиваров тези историческите корени и

5. Релеф на Шиваров по Мадарския конник,
Жилищна кооперация „Хан Крум”/ ул. „Македония”
24 Варна, 1935/ арх. Ж. Богданов

Работил в областта на почти всички
скулптурни жанрове, най-характерни остават
все пак, постиженията му в областта на
монументалната и декоративна скулптура,
където използва богатата символика на
различните фигури - човешки и животински.
Предпочитани от него са тези на лъва и орела,
заради устойчивата мемориaлна семантика на
образите,
разработени
в
множество
паметници и граждански обекти.

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2011
62

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА
Освен
обръщане
към
българските
исторически корени, по отношение на
пластичния синтез, Шиваров се опира и на
европейската културна традиция, която добре
познава (Виена, Прага).
Декорирането на архитектурата със скулптура
е особено характерна за
Барока и,
продължава чак до късните/нео/стилове,
които достигат и в България края на XIX и
началото на X век [6, 7 ].

8. Паметникът на връх Шипка

6. Скулптурна група с орел, Павилион „Глориета”
Дворец Шьонбрун, Виена/ арх. Фишер фон Ерлах 1775
(горе)
7. Мeркурий на Шиваров, Софийска банка Варна,
ул. „ Преслав” 24, арх. Дабко Дабков, 1922 (долу)

Безспорно постижение на Кирил Шиваров е
огромния бронзов лъв от величествения
паметник на Шипка (1934), който реализира
по проекта арх. Атанас Донков и скулптора
Александър Андреев, спечелили конкурса за
паметника [8].

Мощният силует на пирамидалната кула,
изградена от доломит, е подчертана от
изправената лъвска фигура( дължина 8 и
височина 4 метра), в едно съвършено
единство, което побира цялата емоционална
сила на паметника, израз на преклонение пред
подвига на българските опълченците и
руските войни.
Преди това скулпторът е завършил друг
паметник с подобна символика, този на
падналите във войните от 1912/13 и 1915/18
година, във Враца (арх. Петър Дограмаджиев/
1932 [9]. По-скромен по размери, според
неголямото
предгарово
пространство,
паметникът е увенчан с лъвска фигура,
поставена
върху
развит
пирамидален
пиедестал със стели и пластичен зъборез,
наподобяващ корона.

9. Паметник във Враца ( ляво)
10. Паметник на Граничаря, Варна (дясно)

Тук декоративното начало взема превес в
третировката на архитектурните елементи и
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фигурата, изпълнена oт местен врачански
камък
(майстор
каменоделец
Найден
Тодоров/с. Върбешница).
Следват множество войнишки паметници, с
цели фигури, върху скромни постаменти (с.
Бдинци/Варненско; с. Царевец/ Врачанско) и
други, както и на Граничаря, в Морската
градина Варна/ 1918/22 [10].
Още един паметник, посветен на тези
катастрофални за новата българска история
войни, е показателен за мемориалната
скулптура на Шиваров - Паметникът-портал
на Осми Приморски полк във Варна [11].
Изграден по проект на един от найоригиналните български архитекти - Георги
Овчаров (1936), този мемориал, остава
изолиран пример в нашата архитектурна
история, по няколко причини:
- необичайно ситуиране в разделителната
ивица, успоредно на двете платна на
едноименния булевард;
- оригинално решение – арка/портал, с три
островърхи, триъгълни отвора, нетипични за
българската архитектура и
- декориране на главната фасада с релефни
щитове и две скулптурни фигури на войни.

Майсторството на Овчаров проличава в
начина, по който преодолява двумерността на
портала, наложен от ситуацията, с изграждане
на стъпаловиден силует, подсилен от два
централни
пилона.
Шиваров
разчита
спецификата на архитектурната композиция и
включва обемна скулптура от две войнишки
фигури [12]. Апликирани към пиластрите на
пилоните, те подкрепят решението и се
възприемат максимално тримерно, извисени
върху високи призматични пиедестали.
Подобен принцип на синтез, откриваме в
скулптурата на готическата архитектура,
която макар и непозната по нашите земи,
навява подобни романтични асоциации и е в
унисон с търсеното внушение на почит, към
саможертвата на падналите за Родината
войни. Всичко тук, от премерените
пропорции, до статичните пози и спокойната,
обобщена третировка на лицата и силуетите,
внушават първична сила и респект. За това

12. Едната войнишка фигура (ляво) и детайл от втората
(дясно), К. Шиваров

11. Паметник-портал на Осми Приморски полк Варна,
арх. Георги Овчаров, 1936

Въздействието на паметника е монументално,
благодарение на сдържаната, едра пластика на
архитектурата, подчертана от напречните
пиластри/пилони, които действат като
контрафорси и напомнят средновековната
крепостна и дворцова архитектура от времето
на Симеон I и по-късно, на Втората българска
държава.

спомага обичайния за Овчаров, единен
материал за изграждане - облицовка от
врачански камък на вертикален глиц, който
съчетан с предпочитания от Шиваров
изкуствен камък (бетон) за фигурите, придава
скулптурна завършеност на мемориала.
Когато става въпрос за мемориалната
скулптура му, не могат да се отминат първите
опити в тази област, които са такива и въобще
за страната, както вече беше изтъкнато до тук.
Макар и да са твърде различни като мащаб и
жанр, общото в тях е опита да се направи
пластичен прочит на две определящи, за
нашата история събития - основаването на
Българската държава от хан Аспарух и
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написването на История славяно- болгарская
от хилендарския монах Паисий.
В статичната фигура на Аспаруховия войн в
едноименния варненски квартал (1935), ясно
проличава вече утвърденият монументален
художник, като мащаб и пластично
изграждане. [13].

14. Бюст- паметник на Отец Паисий (ляво) и детайл от
бюста, Алея на Възрожденците, Варна

13. Паметник на Аспаруховия войн, кв. Аспарухово

Разбира се, не може да се отрече известна
тромавост и архаичност на фигурата на
Аспаруховия войн – скъсени пропорции и не
недостатъчна изразителност, но може би
тъкмо те, придават първична сила на образа.
От особено значение за въздействието на
паметника е била средата – голия хълм, от
който войнът обхваща цялата морска шир и
далечната прародина, добре пресметнат от
автора прийом за по-силно монументално
внушение на идеята. Днес обаче, след
залесяване на хълма, тази визуална връзка е
загубена, поради високата растителност и с
това нарушен заложения синтеза на
монумента и околната природна среда.
Съвсем различно е въздействието на камерния
бюст на Паисий, разположен в Алеята на
Възрожденците( 1922), в който Шиваров
постига един задълбочен и убедителен
портрет на монаха [14].
Това е може би най-силния скулптурен образ,
създаден от него, чиято наситена пластична
форма, напомня за мощната тектоника на
бронзовите глави и фигури на Огюст Роден.

Все пак най-силно въздейства една късна
реализация на Шиваров, която без да е
свързана с мемориалната скулптура, има
качества
на
цялостен
архитектурнохудожествен ансамбъл.
Става въпрос за Съдебната палата в София,
където неговият талант се разгръща в
декоративното оформление на сградата и в
екстериора на околното градско пространство
[13].

15. Съдебна палата София, арх. П. Койчев и екип

Дълга е историята на сградата, предмет на
голям международен конкурс, спечелен от
арх. Никола Лазаров (1914). Неговият проект
е преработен от арх. Пенчо Койчев, който я
завършва
(1928/40)
с
участието
на
архитектите Петър Загорски,
Георги Папазов и Георги Русев, разработили
богатите интериорни решения.
Заслугата на Шиваров се състои в
оригиналната декоративна каменна пластика
на капители, корнизи и орнаментални рамки
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на врати и прозорци, специално проектирани
от него [16].

16. Фрагменти от входа и ордера на сградата,
К. Шиваров, 1928/40

Едно сравнение с монументалната пластика
от Велики Преслав, от времето на Първата
българска държава, показва явно инспиране
от пластичните образци на Кръглата църква,
манастира в Аврадака и др. Скулпторът
безспорно е проучил и успява по един
изразителен начин да свърже историческата
традицията и монументалната архитектура на
сградата, с помощта на майсторското
изпълнение на скулптора Иван Ненов и
каменоделците Г. Хършев и Л. Караджов [17].

истински
художествен
синтез,
рядко
постижим не само у нас.
Името на Кирил Шиваров се свързва преди
всичко с двете седнали фигури на братята
Евлоги и Христо Георгиеви, дарили
средствата за построяването на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”.
Основният корпус на Ректората, построен
едва след войните (1925/34), по планове на
арх. Н. Лазаров, е променен по-късно
значително от арх. Йордан Миланов, а
построяването на двете крила (северно и
южно), става с участието на арх. Л.
Константинов. Още първоначалният проект
на арх. Анри Бреасон, спечелен също с
конкурс (1906), предвижда декориране на
главния вход с две симетрични скулптурни
групи (лъвски фигури), поставени върху
масивни постаменти [18].
Новото тук е включването на две портретни
фигури
в
обемно
пространствената
композиция на сградата [19], така че освен
мемориалния характер, те имат и декоративна
роля - подчертават тържествената монументалност на университета.

17. Каменен корниз от Крглата църква, Велики Преслав
(ляво) и детайл от орнаментирана рамка на входните
врати на сградата (дясно)

Монтираните, при конверсията на сградата за
Национален исторически музей (арх. Никола
Николов, 1980), две лъвски огледални
бронзови фигури, фланкиращи тържественото
стълбище, завършват по един завладяващ
начин, монументалния образ на сградата,
заложен още с проекта на арх. Койчев. Всичко
тук, от мащаба до категоричния пластичен
образ и сдържаната национал-романтична
архитектура, са в завиден синхрон, пример за

18. Конкурсен проект за Софийски университет,
арх. Анри Бреасон, 1906 (горе) и сградата днес (долу)
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19. Фигурата на Евлоги Георгиев (ляво от входа)

Това е първи подобен опит у нас, когато
едромащабна
скулптура
се
включва
органично в архитектурната рамка на сграда,
с точно премерен мащаб и отношение към
характерното градското пространство.
Освен монументална скулптура, Кирил
Шиваров оставя множество примери и на
декоративна скулптура и фасадна пластика в
София и Варна, като работи с най-изтъкнати
архитекти на своето време. Тъкмо успехите в
декоративната скулптура, предхождат и
стават основата, върху която стъпва, покъсната му изява на завършен монументален
художник.
Особено характерен е варненския период на
неговото творчество (1917-1928), белязан от
оригинална декоративна скулптура, която и
днес може да се види по фасадите на някои от
образците на Сецесиона/Модерна в града.
Два са неговите определени приноса в тази
област:
- включване на цели фигурални композиции в
архитектурните фасади/силуети на сградите и
прилагане
на
нови
за
времето
материали/технологии - бетон и мозайки,
вместо обичайния за скулптурата, но по-скъп
монолитен материал (гранит, мрамор и др.).
Предпочитани от него са композициите с
човешки фигури (мъжки, женски, и детски),
често в комбинация с пластични декоративни
атрибути/символи, илюстриращи социална,
функционална,
или
професионална
принадлежност на институцията/собственик
или на поръчителя институцията/собственик
или на поръчителя.
Колкото до композиционните и пластични
принципи, които развива в повечето свои

творби, може да се направи класификация,
според следните три критерия:
1. Ситуиране
- свободно стоящи
- фасадни/апликирани и/или
- покривни/атични
2. Пластичен маниер
- плоскостни (орнамент)
- двумерни (релеф) и/или
- тримерен (скулптура)
3. Изобразителен принцип
- реалистични (натурни),
- абстрактни и/или
- смесени/комбинирани.
Посочените критерии, се откриват в различни комбинации, в зависимост от конкретната градска/ландшафтна среда и архитектурна
специфика на обекта.
По отношение на първия критерии, който
отчита позицията на пластичното произведение спрямо градската/ландшафтна среда,
интерес представлява работата му в
конкретна архитектурна рамка, която се
явява едновременно предмет и средство за
изразяване.
В този случай, верният мащаб е факторът,
който Шиваров разчита много точно, във
всеки отделен случай. Показателен е
начинът, по който той интегрира своите
произведения в непосредствената околна
среда, отчитайки дистанцията и ъгъла на
зрителното възприемане на пластичното
произведение.
Тук все пак следва да се разграничат два
различни подхода, продиктувани от начина
на обвързване на пластичното произведение
с архитектурното тяло, което рефлектира
съответно в начина на възприемане на цялата
архитектурна композиция. В първия - се
касае за апликиране на пластична творба
в/върху фасадната плоскост, а във втория –
за нейното монтиране над покривния корниз,
като декорация или част от атика [20, 21].
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20. Скулптурна декорация на К. Шиваров/ Дом на Д.
Манов, бул. „ Княз Борис I” 53 Варна

21. Ажурни пластични композиции Гранд Хотел
Ню- Йорк, арх. Н. Костов, 1925

Разновидност на фасадната/апликирана
пластика е разполагането на пластични
произведения
(релефи/скулптура),
като
софити/тавани на балкони и еркери [21, 22].
Това е един от специфичните начини на
Шиваров за синтез на архитектурата и
скулптурата, чрез дублиране на тяхната
пластичност.

22. Балкон с орел от Дома на Ст. Капитанов,
ул.”Ст. Караджа” 24, арх. Д. Дабков, 1920

23. Пластично оформяне на еркер/ Дом на
ул.”Воден” 14, арх.

Тънкият усет на Шиваров към формата, може
да се открие и в начина по който той
интегрира творбата си в архитектурния обем,
дешифрирайки неговата изразителност.
Така например по- пластичните архитектурни
тела ( конкавни/ конвексни и/или овални, той
подкрепя с подобна третировка на своите
композиции.
Поставени
високо,
над
корнизното/атично
ниво,
те
сякаш
продължават
и
завършват
цялостния
пластичен порив на архитектурата, чиито
оригинален силует придава неповторима
специфика и се възприема знаково.
За това спомага и самото моделирането на
фигурите – по-статично и компактно, когато
са в полето на етажните фасади и подинамични, с повече ажурност и отчетливи
просвети,
когато
са
разчетени
за
завършващи/покривни акценти.
Такива са реализациите на творбите му в
следните сгради във Варна и София:
- Търговска гимназия (сега Икономически
университет), арх. Н. Лазаров, 1914;
- Софийска Банка, ул. „Преслав” 24,
арх. Дабко Дабков, 1922;

- Гранд хотел Ню-Йорк (сега СИбанк),
арх. Георги Костов, 1925;
- Дом на Данаил Манов ( сега Mac Donald’s),
арх. Дабко Дабко, 1925;
- Дом на Никола Ненов (сега MKB
Unionbank), пл. „Екзарх Йосиф” 3,
арх. Антон Франгя/ арх. Стефан Бенев, 1932;
- Григор Пейчев, ул. „ Петко Славейков” 46
(сега Булбанк), арх. Ст. В. Попов/ 1923;
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- Министерство на благоустройството и
комуналното стопанство (сега Градска
библиотека), пл. „Славейков” София,
арх. Виктория Ангелова, 1926.
В изброените по-горе примери, Шиваров
показва дълбоко разбиране за ролята на
архитектурата,
като
функционален,
структурен и формообразуващ фактор, който
дефинира възможната интеграция на двете
начала – утилитарно и художествено. Затова
неговите пластични акценти са органично
включени
в
цялостната
визия
на
сградата/обекта, едновременно подчинени и
достатъчно завършени, за да се възприемат,
като едно интегрално цяло.
В заключение, ако трябва да се използва
точния термин за неговото творчество в тази
област, то би следвало да го определим като
синтез - синтез на пластичните и
пространствени елементи на градската/
архитектурна среда, творчество, което оставя
трайни образци в архитектурния облик на
Варна, София и много други места в страната.
Монументалната и декоративна скулптура на

[24],

25.Пластична фасадна декорация, Дом на Гр. Пейчев
бул; „Сливница” 20, арх. Ст. Венедикт Попов, 1920

27. Декоративна скулптура от фасадата на Софийска
библиотека, арх. В. Ангелова, 1926

24. Бронзов автограф на скулптора

постига оня баланс между пластика,
тектоника и архитектура, който е белег на
високо майсторство. Той поставя началото на
по-високи критерии в композиране визуалния
образ на града, разбиран като единство на
пространствените изкуства [25, 26, 27, 28].

25. Скулптурна група от фонтана в Морската градина,
Варна, 1928

С пълно основание може да се твърди, че
Кирил Шиваров [24], е пионер на синтеза в
българското монументално/ декоративно
изкуство
и
архитектурата.

28. Една от двете фигури на Дом на Н. Ненов
( СИбанк), пл. „Екзарх Йосиф” 3, арх. Антон Франгя,
1932

Да се продължи неговия опит в съвременното
развитие на града, би бил най-добрия начин,
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забележителното творчество на този голям
български художник, да бъде оценено и
намери своето заслужено признание.

29. Шиваров в ателието си
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