
НА 24 АПРИЛ, В ГАЛЕРИЯТА НА 
БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИ-
ТУТ В ПРАГА, БЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖ-
БА НА ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИН 
ПОПОВ. НАЗВАНИЕТО Й „МАЛКИ 
БОЛКИ“ ПОДСКАЗВА СИЛАТА НА 
УДАРА, С КОЯТО АБСУРДНОСТТА 
НА ЧОВЕШКОТО БИТИЕ Е ЗАСЕГ-
НАЛА ТВОРЕЦА И Е СТАНАЛА 
ПРИЧИНА НЕГОВИЯТ ВИК ДА ИЗ-
ТЕЧЕ ПРЕЗ ФИНИЯ ВРЪХ НА ХУ-
ДОЖНИЧЕСКАТА ЧЕТКА. ИЗЛОЖ-
БАТА Е ПО ПОВОД НА НЕГОВАТА 
60-ГОДИШНИНА, ОТБЕЛЯЗАНА 
ПРЕДИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

Проникновената изповед
 на един творец

„Бях се зарекъл никога да не пра-
вя изложба на приятел – каза дирек-
торът на института Боян Панчев по 
време на вернисажа. – За първи път 
нарушавам това правило и на първо 
място защото смятам, че Валентин 
е истински, голям творец.“

Валентин Попов е завършил Ху-
дожествената гимназия (1966 г.) 
и Художествената Академия (1973 г.) 
в София. През 1975 г. се запозна-
ва с настоящата си съпруга Тамара. 
Двамата сключват брак и той се пре-
мества да живее и работи в Прага. 
Днес зад гърба си има над 50 излож-
би. Както пише на страниците на 
БКИ за последната: „От видяното се 
разбира, че пред нас е един истински 
общоевропейски художник, станал 
такъв още много преди времето, ко-
гато се заговори с такива понятия. 
Българин с европейски измерения.“

Може ли да кажем, че някоя от 
изложбите е специална, по-важна 
от останалите? Може би изложба-
та в Ню Йорк през 1998 г.?

За мен важна е първата ми излож-
ба в Прага, в театър „Рубин“. И това 
е така, защото беше първата в Чехия 
и защото вече имах десетина карти-
ни, нарисувани тук. Важна, разбира 
се, е и тази, последната.“

Говориш за „цикли“ в творчест-
вото си. Какво влагаш в думата?

Започнах да мисля по този начин 
чак през 90-те. Това е тема, мисъл, 
която се стремя да изчерпя с поре-
дица от картини. Като казвам „из-
черпвам“, имам предвид изобрази-
телното изразяване. Имам няколко 
цикъла и в тази изложба се появя-
ват четири – пет.

Един от най-големите ти ци-
кли, представен и на тази излож-
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ба, е наречен „Повърхности отвъ-
тре“. Какво имаш предвид?

Това беше един период, който 
продължи над 10 години. Изразя-
ваше  някои художествени вижда-
ния и представи за повърхността, 
която се вижда отвътре – нещо, ко-
ето в действителност е невъзможно. 
Възможно ли е да вземем една ръка, 
например и да я погледнем отвътре? 
Сякаш самите ние сме вътре? Сякаш 
сме несъществуващо, вътрешно око? 
Невъзможно.

Българската общност в Чехия 
те познава и като дългогодишен 
творчески служител в Българския 
културен център в Прага, където 
си работил от от 1975 до 1992 г. 
Какво ще кажеш за това време?

Бяха интересни години. Вярно е, 
че бяхме подчинени на официалната 
пропаганда, но успявахме да про-
караме и някои много добри неща. 
Именно благодарение на  Българ-
ския център, след задължителната 
информация за Съветския съюз, 
в Чехословакия се пишеше най-
много за България. Заслугата беше 
основно на хора като Яна Марко-
ва и Властимил Маршичек, които 
имаха възможност и правеха онова, 
което беше необходимо. Пропаган-
дираха България по най-различни 
и много удачни начини: представяха 
поезията ни, прожектираха филми, 
организираха фестивали и канеха 
известни режисьори и артисти. По 
едно или друго време в Центъра са 
гостували най-прочутите творци от 
всяка област и съм щастлив, че имах 
щастието да се запозная с тях. Гово-
ря за хора като Радой Ралин и Рангел 
Вълчанов, Бохумил Храбал, Ярослав 
Сайфърт, Ярослав Дитл и редица 
други.

През 70-те години се създаде 
една специфична ситуация, в коя-
то от една страна в Чехия започна 
нормализацията, а творците в Бъл-
гария получиха – релативно, разби-
ра се – свобода. Ето как в Центъра 
парадоксално идваха чехи, които 
бяха забранени (или полузабране-
ни). Дисиденти, които Яна Маркова 
и Властимил Маршичек познаваха 
и канеха. Имаха връзка и с медиите 
и редакциите – Маршичек познава-
ше тези хора, защото беше работил 
в Съюза на писателите, до 70-те го-
дини, когато го изключиха и стана 
дисидент.

Чест гост в Центъра беше бърнен-
ският театър „Divadlo na provázku“, 
един от най-известните театри на 
Чехия. Когато пристигаха, полиция-
та ограждаше сградата, защото пра-
жани научаваха, че са пристигнали 
я обсаждаха. На представленията им 
винаги беше пълно.

Лично аз бях и график на списа-
ние „Bulharsko“, което се издаваше 
до 1992 г. Екипът се състоеше от по-
етесата Магда Ваньова, Властимил 
Маршичек и мен. 

Нямахме галерия и работехме 
в сътрудничество с чешки институ-
ции и галерии в цяла Чехословакия.

Как се ражда една картина, каква 
мисъл те кара да вземеш четката?

Някъде от 1981/82 година си водя, 
както ги наричам, записки. Правя го 
именно за да не забравя мислите, 
хрумнали ми докато работя в атели-
ето, чета книга или слушам радио. 
Тъй като са датирани, могат да бъ-
дат наречени и дневник. В началото 
бяха на български, после започнах 
да редувам български и чешки и на-
края стигнах до чешките изразни 
средства, макар че много неща и до 
днес пиша на български. В записки-
те си имам и свои вицове – пак на 
чешки. Достатъчно нахален съм, 
за да измислям на чешки и игри на 
думи. Някои неща се харесват, други 
не. Повечето са от сферата на така 
наречения черен хумор.

В думите си за една своя излож-
ба си казал, че „предимството 
на творците е, че имат начин да 
споделят с другите своите чув-
ства“. Би ли споделил някои чув-
ства и събития, повлияли твор-
чеството ти?

Това са всички неща, които за-
белязвам. Във всеки момент, който 
прекарвам извън ателието си, ко-
гато пътувам с метро или трамвай, 
аз разглеждам хората и невероятно 
много е онова, което ми прави впе-
чатление и което другите подми-
нават. Конкретен пример от преди 
няколко месеца: пътувах в метрото. 
Срещу мен седеше джудже. Лицето 
му не изразяваше нито щастие, нито 
нещастие, беше индиферентно. Се-
дейки срещу него, преди да изляза 
му се усмихнах, махнах му с ръка. 
В същия момент то се разплака. Аз 
се усмихнах, а то се разплака. Какво 
бих могъл да кажа повече? Тези сре-
щи са хиляди. 
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