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Людмил Иванов Блажев
I.ОБРАЗОВНИЕ:
1981 – завършва “Скулптура” в НХА “Н. Павлович”
1984 – завършва школа по “португласки език” в ИЧС
1984 – член на СБХ
II.ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
Музей “Земята и хората” – гл. художник
“Руен спорт” – гл. художник,художествен директор
НАТФИЗ “Кр. Сарафов” – преподавaтел-главен асистент
III.ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ:
Участва във всички ОХИ от 1980/2001г. на СБХ
1.САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:
1987 – “Раковски” 108 А
1988 – в Р. Македония
1989 – в Турция – Истамбул
1994 – хотел “Витоша” – София
1995 – Полски културен институт
1996 – “Три поколения” – София
1997 – галерия “Лео Камен” – Торонто
2005 –галерия, музикален център „Борис Христов”
2006 –градска художествена галерия град Сивлиево
2006-галерия „Миневра” ГРАНД ХОТЕЛ „СОФИЯ”
2.УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ:
1991 – Италия
1992 – Турция
1993 – Белгия
1995 – САЩ
1997 – Германия
1998 – Южна Корея
2001 –Париж
2007 – М-во на културата на Р Б-я ценър по изкуствата във Виена
Автор е на наградите от “24 карата” и балетни фестивали в Америка , Почетен ключ-награда на
гр.Чирпан
Негови произведения са собственост на галеристи от: САЩ, Канда, Германия, Норвегия, Англия,
Белгия, Швейцария, Испания, Португалия, Гърция, Южна Корея, Япония, Русия, Швеция.
3.СКУЛПТУРНИ МОНУМЕНТИ:
Паметници на Кольо Фичето, В. Левски, Д.Благоев, Л. Живкова – релеф, бюст-паметник на В.
Левски в гр. Солун, паметник на В.Левски в гр. Чирпан, бюст –паметник на В.Левски в гр.
.Сивлиево,гр. Белово, барелеф на П.Яворов Белгия, Брюксел, релеф Кирил и МетодиЛюксенбурк, печели престижни конкурси в страната и чужбина за портретна скулптора и други,
4.НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ:
1997 – Бостън – САЩ – за малка пластика
1998 – Сиатъл – САЩ – Първа награда “малка пластика”

Лична
информация

Фамилия (ии),
Собствено (и) име
(на)

Блажев Людмил 30.08.1955 г. София

Адрес София 1113, ул.”Юрий Гагарин”№12, община „ИЗГРЕВ”
Телефон 0897.340.598
Факс
E-mail
Националност българин
Дата на раждане 30.08.1955 г. София
Пол мъж
Предпочитана Преподавател по изобразително изкуство
длъжност / Сфера Изобразително изкуство, компютърна графика, скулптора, рисуване,
на работа фотография
Трудов стаж 26 години
Дати
Заемана длъжност Преподавател по изобразително изкуство, главен художник на музеят „ЗЕМЯТА И
или позиция ХОРАТА”, художник на ЦНИВМИ, художествен директор на „РУЕН СПОРТ”„ДЕСИ”, преподавател по изобразително изкуство, преподавател по теория на
композицията, рисуване, цветознание, пластика в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”
Художник-скулптор, преподавател,заемал длъжността „художествен директор”

Основни дейности
и отговорности
Име и адрес на Свободна практика СБХ
работодателя
Вид на дейността Изобразително изкуство, преподавател по изобразително изкуство
или сферата на
работа

Образование и Висше художествено НХА „Николай Павлович”, ИЧС-Софийски университет”Езиков
обучение департамент”португалски език
Дати
Наименование на
придобитата
квалификация
Основни предмети/
застъпени
професионални
умения
Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация

1978/81 НХА, 1984/5 ИЧС
Главен асистент в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”

Рисуване, скулптора, теория на композицията, цветознание, графичен дизайн
фотография,
Реализиран творец в областта на съвременната българска скулптора
НХА „Николай Павлович”

Ниво по Преподавател по изобразително изкуство, главен асистент по изобразително изкуство
националната в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”
класификация
Лични умения и Фотография, спорт
компетенции
Майчин (и) език
(езици)
Чужд (и) език (езици)
Самооценяване

Европейско ниво (*)
Език
Език

Социални умения и
компетенции
Организационни
умения и
компетенции

български

Немски, португалски, руски, английски
Разбиране
Слушане

Четене

Разговор

Участие в разговор

1
немски
да
2
английски
да
(*3) Единни европейски критерии за познания по езици

да
да

Организационен опит с ръководни умения /художествен директор на водеща фирма,
главен художник на музей, председател на жури, жури от СБХ, жури на модни
форуми, член на университетски комисии, член на специализирани художествени
съвети, и научни съвети/
Фотография, техническа художествена дейност в областта на скулптурата,
пространственото оформление, предметната среда

Компютърни умения
и компетенции

Word,Excel, Adobe Photoshop, Coreldraw

Други умения и
компетенции
Свидетелство за
управление на МПС

да

Лоялност, коректност, работа в колектив, реализация на студентски проекти, проекти в
областта на висшето образование

Технически умения и
компетенции

Артистични умения и
компетенции

Писане

Самостоятелно
устно изложение
да

Организиране на изложби, конференции семинари, конкурси, шоу спектакли,
авторски изложби в страната и чужбина, реализация на спечелени скулптурни
конкурси, паметници, автор на рецензии, участие в предавания и дискусии в
областта на изобразителното изкуство, председател и член на жури ,
университетски събрания, комисии, катедри ,водещ на изложби в леката
промишленост на Р Б-я в чужбина /Япония, Германия/
Писане, музика и спорт

Да от 1978 година

