
И зкуството на Ясен Гюзелев се 
характеризира с  брилянтна 

техника, вдъхновена от Ренесан-
са, добрите реалистични школи 
от XIX  век и  Сецесиона. В  същото 
време неговите творби са модер-
ни по своята концепция за дизайн, 
гледни точки и  игра между свет-
ло и  тъмно. Работил е  за издате-
ли като „J.F.Schreiber“, „Esslingen“, 
„Grimm Press“, „Taipej“, „Aufbau-
Verlag“ – Berlin, „Simply read books“ – 
Vancouver, „Walker books“ – London.

В  списъка на книгите, които 
е  илюстрирал, фигурират заглавия 
като „Алиса в страната на чудесата“ 
на Луис Карол, „Пинокио“ на Карло 
Колоди, „Дама пика“ на А. С. Пуш-
кин и „Оливер Туист“ на Чарлз Ди-

кенс; приказки от братя Грим, Оскар 
Уайлд и  Джон Ръскин; митологич-
ните истории за „Артур и Екскали-

бур“ и „Орфей и Евридика“, разкази 
за живота на личности като Сократ 
и Микеланджело и др.

Голямото си признание получа-
ва за „Алиса в  страната на чудеса-
та“. Канадското издание на книгата 
е  удостоено със сребърен медал на 
„Американското общество на илю-
страторите“, както и  с  Голямата на-
града за оформление на корица на 
Американския институт за графич-
но изкуство. Американското списа-
ние за научна фантастика и фентъзи 
„Locus“ пише, че „това е една от най-
блестящите визуални интерпрета-
ции на Алиса“.

„Гледал съм стотици издания 
на „Алиса в  страната на чудесата“ 
– казва Ясен Гюзелев. – Истината 

беше в това да намеря моя визуален 
превод. Идеята ми почива върху 
някои творби на холандския ху-

дожник Ешер. Аз просто доразвих 
някои от неговите идеи за нелогич-
ното пространство и  след това ги 
изпълних с  моя стил. И  това при-
даде особена сюрреалистичност на 
цялата книга“.

Чавдар Гюзелев е  илюстратор, 
сценограф, фотограф и  графичен 
дизайнер. Един от онези универсал-
ни артисти, които умело поддържат 
баланса между класическа традици-
онна култура и  съвременна визия. 
Занимава се с  илюстрация и  оф-
ормление на книги и  периодични 
издания. В  областта на графичния 
дизайн е  сътрудничил на списания 
като Vogue, Vanity Fair, Max. Сцено-
граф е на три постановки на извест-
ния режисьор Теди Москов: „Май-
стора и  Маргарита“, „Сирано дьо 
Бержерак“ и „Малкият Цахес“.

В противовес на названието си – 
„Няма шанс за любовта“ – новият му 
цикъл от близо 25 рисунки с пастел 
свидетелства за носталгично-ро-
мантичното му настроение. „Самот-
ни, отнесени персонажи обитават 
странен геометричен свят с  безраз-
борно разпилени правоъгълници, 
кълба и  неземна растителност“ – 
обобщава по време на вернисажа 
на цикъла в  България медийният 
експерт доц. Георги Лозанов и  оп-
ределя 25-те платна като „първото 
живописно неоромантично фентъ-
зи в  България“. Чавдар Гюзелев не 
признава да е романтичен. Напомня 
по-скоро онези неспокойни духове, 
които вечно търсят промените и но-
вото. �

ЯСЕН И ЧАВДАР ГЮЗЕЛЕВИ СА ЗАВЪРШИЛИ „ОФОРМЛЕНИЕ НА КНИГАТА“ 
В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ В СОФИЯ И СА СИНОВЕ 
НА ГОЛЕМИЯ ОПЕРЕН БАС НИКОЛА ГЮЗЕЛЕВ. ЯСЕН ГЮЗЕЛЕВ Е ЕДИН ОТ 
ПЕТТЕ НАЙ-ДОБРИ ИЛЮСТРАТОРИ НА ДЕТСКИ КНИГИ В СВЕТА ДНЕС. ЧА-
ВДАР ГЮЗЕЛЕВ Е СЪТРУДНИЧИЛ НА СПИСАНИЯ КАТО VOGUE, VANITY FAIR 
И MAX. НА 16 ЮНИ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА ОТКРИ 
СЪВМЕСТНА ТЯХНА ИЗЛОЖБА.

Братя Гюзелеви  
                   – двама различни творци
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