Изложба с резултати от творческо ателие Николай
Табаков. Галерия “Лампион”, Културен дом “Средец”
София 5.05.2018 -15.05.2018
Майски дни на арт- дизайн НБУ 2018.
В рамките на майски дни на арт- дизайн НБУ 2018, ще се проведе:
творческо ателие за създаване на лампи Николай Табаков – начало 8.05.2018 от 16.30, ателие 08/2 корпус
НБУ
В пресата Табаков е представен като, „Артист. Дизеайнер.Перкусионист. Учител. Самоучител. Мечтател.
Идеалист. Това са само някои от чертите на най-шантавия творец подвизаващ се наоколо. Ники Табаков
отскоро обикаля страната с тайфа от перкусионна група Сладки дренки - проектът е част от SOS детско селище. В основното време усмихнатият музикант рисува, прави уникални хартиени лампи и обучава десетки
ентусиасти от цялата страна и чужбина как се опитомява огънят, откраднат от Прометей.
Дори и да звучат на пръв поглед малко детски, идеите на Ники Табаков имат невероятната способност да се
осъществяват - просто всичко, което му хрумне, дори най-невероятното, става реалност.“
Така започна и творчеството му с вълшебните авторски лампи, които той се научи да прави съвсем сам,
след като изгори очите си с електрожен, но дори и това не го отказа. Днес хартиените лампи на Табаков са
толкова популярни, че той обикаля страната и организира уъркшопи, в които учи другите как се изработват
тези уникални светещи тела. Уъркшопи за авторски лампи имаше още в Лондон и Париж, а догодина ще има
и в Барселона. Колкото до София, светещите акции на Николай Табаков през октомври ще бъдат няколко:
очакваме нов уъркшоп, както и флашмоб с готови лампи на ул. „Самуил". И един нов концерт. Междувременно, Табаков продължава да свири активно и често обикаля страната с групата си, а от време на време
участва и в по-нетрадиционни пърформанси.“ В рамките на Майски дни на дизайна, Табаков ще проведе
творческа работилница за създаване на лампи със студенти от НБУ. Начало 08.05.2018 от16.30 в ателие
08/2 корпус НБУ.

