
С лед кратките встъпителни 
думи на Боян Панчев, про-

изнесени на български и чешки 
език, бе дадена думата на профе-
сор Мирослав Кудрна. Професо-
рът говори с обич за своя приятел 
Течи и представи пред публиката 
изключителен анализ на неговото 
творчество. Стана ясно, че за Ми-
рослав Кудрна, Течи е безспорен 
авторитет и е удоволствие, че този 
български график е бил между 
приятелите му.

След емоционалното слово на 
професора, публиката получи въз-
можност да разгледа изложените 
творби. Освен типичните графики 
в черно и бяло, чийто цветови кон-
траст отвежда към противоборство-
то между доброто и злото, можеха 
да се видят и много цветни лито-
графии. Според специалистите те са 
изпълнени на високо професионал-
но ниво, а работата по тях е тежка 
и трудоемка.

Интересите на художника очевид-
но са били разнопосочни, но като че 
ли трайно са го вълнували „страсти-
те човешки“ – злоба, завист, клюка, 
раздяла, сласт и похот, апатия. Про-
явявал е интерес към митологията 
– „Раждането на Венера“ или пък 
реминисценцията на мъките на Св. 
Себастиян. Стоян Стоянов не оста-
ва безразличен и към проблемите на 
нашето съвремие, рисувайки апока-
липсиса на бомбените атентати в Ню 
Йорк, застрашените птици. Внима-
телният наблюдател усеща навсякъ-
де присъствието на човешките очи. 
Те ни гледат от творбите на Течи – 
като огледало на чувствата, като все-
виждащото око на художника или 
може би като погледа на природата!

Пишещата тези редове не е изкус-
товед и възприема видяното най-ве-
че чрез интуицията и собствения си 
емоционален свят. Дали това е сила-
та на творчеството и способността 
му да надживее автора си? 

на 11 ноемвРи, в ГалеРията на 
БълГаРския култуРен институт 
в пРаГа, Бе пРедставена излож-
Ба на известния БълГаРски 
ГРафик стояН стояНов – теЧи, 
с неГови изБРани ГРафически 
твоРБи. култуРното съБитие Бе 
откРито от диРектоРа на Бки- 
Боян панчев, почетни Гости 
Бяха съпРуГата на художни-
ка – маРия кунчева и дъщеРя 
им –ливия, която в момента 
живее в паРиж и се занимава 
с мода.

Течи се завърна 
 в Прага

Стоян Стоянов – Течи, 
е роден на 28.08.1941 г. в София. За-
вършва Художествената гимназия 
в Братислава, а след това следва графика 
и илюстрация в Художествената акаде-
мия при проф. Винсент Хлажник. След 
това се завръща в България, където се 
изявява в художествения живот на стра-
ната с ускореното овладяване на модер-
ните похвати.
Работи като редактор на списания за 
изкуство, директор на Националната ху-
дожествена галерия в София. Професор 
и декан на факултета по изящни изку-
ства към Националната художествена 
академия в София. Един от създателите 
на конкурса за художествено творчество, 
организиран в България, с участието на 
чуждестранни творци.
Представя свои изложби по цял свят, 
включително в Братислава и Прага.
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