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Творческа работилница на студио Kapitanov design,с основател един от най-добрите и реализирани български дизайнери -„Обществени интериорни пространства“, Водещ: Красимир Капитнанов - Зали и ателиета на НБУ . Място:
София, бел. Монтевидео 21, НБУ - 2 корпус, ателие 08, арт център.
На 14 -19. 05.2018 от 16ч. един от най- интересните и работещите български интериорни дизайнери ще проведе
творческа работилница в НБУ , 2 корпус ателие 08 и арт център.
Красимир Капитанов носител на наградата "Човек на XXI век", ще постави задача на участниците в посока която
може да бъде наричана неординарна. Като творец Капитанво в началото на своя творчески път е автор работещ в
областта на живописта и изящните изкуства, след което се реализира, като дизайнер на интериори, благодарение
на уникалните си проекти, работени ден след ден в продължение на 15 години. Паралелът с големи имена като
Уилям Морис- създал облика на шотландския интериор или Васил Стоянов, който завършва образованието си в
Художествената академия -София в ателието на проф. Дечко Узунов, специалност "Живопис" се налага от само себе
си. Красимир Капитанов, както и Васил Стоянов, разгръщат широка практическа и популяризаторска дейност, Капитанов основава групи и фирми за интериорен дизайн, последната от които е „Капитанов дизайн
„ (www.kapitanovdesign.com ) с тази си дейност полага основите на едно необходимо по това време сливане между
бизнес и творчество, между изящни изкуства и интериор, сливане, което е по- хармонично и адекватно според критериите за класическа естетика, красота и хармония от сливането между промишлени форми и домашен интериор,
промишлени форми и увеселителни интериори…
Подобно огромно значение има създаването и организирането на специалност "Промишлени форми" в Национална художествена академия , през 1964 г. от Васил Стоянов с което полага основите на дизайнерското образование в
България и в нея се обучават кадри, които да регулират промишлената естетика в съществуващите тогава държавни
заводи и държавни предприятия в тази именно специалност са следвали голяма част от съвременните български
дизайнери, без работата на завършилият „Живопис“ доц. В.Стоянов, но и без работата на завършилия „Живопис“
К.Капитанов, до голяма степен лицето на съвременния български дизайн не би било такова каквото е днес и това
размиване между границите на различните форми на изобразително изкуство, толкова характерно за днешния европейски културен пейзаж, не би съществувало.
Роден на 21.02.1968 г. Красимир Капитанов завършва Художествена гимназия през 1986 г. след което е приет специалност “Живопис“ в Художествената академия в София , класа на проф. Светлин Русев завършва висшето си образование през 1990 г. работи в областта на Интериорния дизайн повече от 15 години.
„На 30 октомври 2014 г. в Резиденция Бояна, на тържествената XІІІ официална церемония за връчването на международните награди на Сдружение "Програма: Произведено в България" - "Човек на XXI век", приза за авангардно и
креативно мислене е присъден на интериорния дизайнер Красимир Капитанов .
Наградите на церемонията бяха връчени лично от вицепрезидента на България - г-жа Маргарита Попова.
Този приз е оценка и признание за човека, който живее, работи и създава днес и сега в условията на съвременна
България. Това е наградата за човека, който не държи на всяка цена да стои на първите страници на вестниците, не
се ласкае да бъде канен в телевизии, това е човекът, който здраво стои на земята, това е човекът, който е поел кормилото на своя живот, защото успехите в този живот идват с много труд, упоритост и вяра.“ Източник : http://
www.ka6tata.com/actualno/novini/article/1810

