
И ва Владимирова е родена в Со-
фия. Завършила е  живопис 

в  Националната художествена ака-
демия. След завършването си тво-
ри и  преподава в  няколко училища 
и  академии. Днес работи като щатен 
преподавател по живопис в Нов Бъл-
гарски Университет. Автор е на самос-
тоятелни изложби в  София, Париж 
(1991 г.), Виена (2001), Каварна (2002), 
Братислава (2005), Берлин (2005), Тро-
гир, Хърватия (2008). Участва в над 60 
колективни изложби из цяла Европа 
от 1988 г. Нейни творби са собстве-
ност на галерии не само в България, но 
и в Швейцария, Австрия и Франция.

В Художествената гимназия сте 
била шампион на математическите 
олимпиади. Наистина ли виждате 
връзка между математиката и из-
куството?

Рисуването и  матаматиката имат 
много общо. Съответствията в  мате-
матическите закони са много близки 
до съответствията на тоновете в кар-
тината. Можем да възприемаме хар-
монията като музика за сетивата, но 
в  същност това е  едно решено мате-
матическо уравнение. Математиката 
е съответствието и численият израз на 
дадено произведение в изкуството.

Какво е  онова, което Ви кара да 
посегнете към четката?

Изкуството, както и всичко онова, 
с  което се занимаваме, нашите про-
фесии, са начинът да изразим себе си. 
При мен този начин е рисуването. За 
мен освен това то е и опит за диалог 
с хората. Картината е съчетание между 
твореца и зрителя. В процеса на съз-
даването й има един момент, в който 
трябва да я видя с  очите на зрителя. 
Това не е толкова лесно, защото я виж-

дам със собствените си очи, в  които 
някои разстояния са скъсени и  виж-
дам неща, които остават скрити за 
другите. Ако искам да упражня диалог, 
трябва да я видя чрез техните очи.

Хората обаче не „виждат“ света 
еднакво. Към кого отправяте пока-
ната?

Всеки художник има различна 
публика. Колкото по-наподобително 
рисува, колкото повече клишета из-
ползва – толкова по-голяма публика 
има. И обратното – колкото по-нераз-
гадаем и сложен за разчитане е светът, 
който изгражда – толкова публиката 
намалява. Общото е, че трябва да има 
чувство. Когато има чувство, тогава 
ключът е  налице и  зрителят може да 
влезе в  картината. Друг е  въпросът 
дали ще го направи – дали няма да я 
отмине, дали ще си направи труда да 
я разбере. Според това, което виждам 
в  днешното общество, мисля, внима-
нието на зрителя се концентрира вър-
ху ужаса, шока, труповете и бликащата 
кръв – в общи линии все патологични 
отклонения. Онова, което аз изповяд-
вам е, че трябва да привлечем зрителя 
чрез живота и  светлината, тъй като 
именно животът, а не смъртта, е част 
от неговата божествена същност.

Живот и смърт – силни понятия. 
Откъде черпите вдъхновение, за да 
ги превъплътите?

От природата – засега. Не знам как-
во ще стане в бъдеще. Ходя на пленери 
и ставам зрител на някакво необикно-
вено явление – завалява дъжд, изгря-
ва слънце, духва вятър. И виждам как 
нещата се променят. Стават красиви, 
значими, пречистващи и  в  този сми-
съл започвам да рисувам. Един от мо-
ите цикли се нарича „Не се обръщай 

назад“, защото мисля, че човек трябва 
да живее не в миналото, а в сегашно-
то. Друг цикъл – „Часът на елфите“ – 
отразява моментите, когато нещата 
са придобили известна приказност. 
Зашеметяват ме панорамните гледки, 
в  които мощта на природата действа 
така величествено, че понятието Бог 
става реален факт.

Има ли го? Бог имам предвид.
Да. Аз вярвам. Директно мога да 

кажа, че вярвам в Бог, в онази суперси-
ла, която сътворява света.

Каква лична емоция вложихте 
в тази изложба?

Тя е  много важна за мен, защото 
е нещо като мой рапорт пред Ян Мър-
квичка. Завършила съм Художестве-
ната академия, където той е препода-
вал и в работите си развивам нещо от 
онова, което той ни е  завещал. Мър-
квичка е  невероятна личност, която 
означава много за мен. Изложбата ми 
в Прага е като отчет пред него и аз съм 
взела, както по-стари свои картини, 
така и  последни писъци и  няколко 
съвсем непоказвани. Реших да ги из-
ложа тук не само предвид личните 
си вълнения, но и предвид нивото на 
Прага. Това е европейско ниво и явя-
ването тук, въпреки клишето, което 
ще използвам, е провокация. �

НА 2 НОЕМВРИ, БЪЛГАРСКИЯТ 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В  ПРАГА 
ПРЕДСТАВИ ПРЕД ЧЕШКАТА ОБ-
ЩЕСТВЕНОСТ ТВОРЧЕСТВОТО НА 
ОЩЕ ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАР-
СКИ ТАЛАНТ – ХУДОЖНИЧКАТА 
ИВА ВЛАДИМИРОВА. ИЗЛОЖБАТА 
Й „КООРДИНАТИ И  ИЗМЕРЕНИЯ“, 
ОТКРИТА В ГАЛЕРИЯТА НА ИНСТИ-
ТУТА, ВКЛЮЧВАШЕ 25 ПЛАТНА 
С  ПЕЙЗАЖИ И  АБСТРАКТНИ КОМ-
ПОЗИЦИИ.

Диалог  
със зрителя 
и с неговата 
същност
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