
„Кой може да каже как се раждат 
идеите? Просто се случват – раз-
казва за оригиналното си хрумване 
главният виновник, художникът 
Стоян Стоянов. – Тримата се позна-
ваме и сме приятели от деца. Идеята 
узря, когато се появи шансът, място-
то, където да представим творбите. 
Прага безспорно е една от културни-
те столици на Европа, а Българският 
културен институт – невероятен ор-
ганизатор!“

Началото на проекта е поставено 
преди около година. Стоян Стоянов 
се свързва с фотографа Росен Руси-
нов и двамата търсят и избират мес-
тата, които да изобразят в бъдещите 
си творби.

„Фотографията – казва Росен Ру-
синов, – е  визуална техника, която 
отразява реалността, но аз не обичам 
буквалното пресъздаване и моят тип 
фотография е  малко по-различен. 
Искам да получа един по-авторски 
поглед, с цветове, със специални из-
кривявания и с ефекти. Този поглед, 
разбира се, е само първата степен на 
абстракция. Графиката е  следваща-
та, а маслото е най-високата. Мисля, 
че чрез тези три визуални техники 
всеки зрител може да намери своето 
ниво, своя начин, по който да въз-

приеме и да усети темата – морето.“
В  крайна сметка, Росен Руси-

нов представя пред Стоян Стоянов 
и  Валентин Шалтев около шейсет 
фотографии, от които те избират 
дванайсет и  на свой ред започват 
да работят. „Не съм ги огранича-
вал – набляга на думите си Стоян 
Стоянов. – Един творец има нужда 
от свобода, за да развие фантазията 
си. А нашето желание беше да оста-
вим пространство и за зрителя за да 
може той да си доразкаже историята 
чрез собствения поглед.“

„Прегърнах идеята с  удоволст-
вие – споделя графикът, Валентин 
Шалтев, – защото ми позволи да 
внеса елементи и моменти, които ми 
харесват. Не се придъжам стрикт-
но към снимковия материал, правя 

НА 1 АПРИЛ, С  ВЕРНИСАЖА НА 
ИЗЛОЖБАТА „ЧЕРНОМОРСКИ ИС-
ТОРИИ“, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ В  ПРАГА ПРЕДСТАВИ 
ОРИГИНАЛНОТО ХРУМВАНЕ НА 
ТРИМА ТВОРЦИ ОТ БАЛЧИК ДА 
ПРЕСЪЗДАДАТ ЕДНИ И СЪЩИ МЕС-
ТА (И МОМЕНТИ) СЪС СРЕДСТВАТА 
НА ТРИ РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ: РО-
СЕН РУСИНОВ – С  ФОТОГРАФИИ, 
ВАЛЕНТИН ШАЛТЕВ – С  ГРАФИКИ 
И  СТОЯН СТОЯНОВ – С  МАСЛЕНА 
ЖИВОПИС. ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМА-
ХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗГЛЕДАТ 
ТРИ РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗА НА ЕДНА 
И СЪЩА ИСТОРИЯ – ТАЗИ ЗА МОРЕ-
ТО, ХОРАТА, ЛОДКИТЕ И  ПТИЦИТЕ. 
И ДА Я СЪПОСТАВЯТ С ОНАЗИ, КОЯ-
ТО ЗВУЧИ В САМИТЕ ТЯХ.

“

ТРИ погледа,  
ТРИ техники  

– и ЕДНА 
история
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негова интерпретация, която да на-
кара зрителя да се замисли за онова, 
което е  зад видяното, зад фактите. 
Трябва да се отбележи също така, 
че графиките ми не спазват точно 
понятието графика, тъй като идея-
та ни беше да не отделяме визуално 
работите. Искахме те да стоят като 
цветни петна, които да носят едно – 
друго и да носят едно друго. Ако бях 
спазил принципите на класическа-
та, чернобяла графика, работите ми 
щяха да се отличават от цялостната 
визия на изложбата.“

Съставна част на изложбата беше 
и мултимедиен филм, дело на Росен 
Русинов, който от още една гледна 
точка да представи изложбата и ве-
чната тема за морето.

„Центърът на тежестта“ на целия 
проект е... Балчик. И обичта на три-
мата автори към родния град. „Мно-
го обичам Балчик – споделя Стоян 
Стоянов. – Влюбен съм в  града си. 
Затова живея и работя там. Скитам 
по света, но винаги се връщам и ра-
ботя там.“

 „Да, живея и  работя в  Балчик – 
заявява Валентин Шалтев. – Балчик 
не може да не се обича. Той е дух, той 
е присъствие. Той има някаква даде-
ност, която другите градове нямат. 
Даденост като морето, хълмовете 
и хората – като присъствие. Балчик 
винаги е бил интелектуален град. Ви-
наги е носел нещо повече, отколкото 

се съдържа 
в  едно равно 
пространство 
с  шест къщи. 
Хилядолетна-
та му история 
е  такава, че 
не се поддава 
на съкратено 
о б о б щ е н и е . 
Заедно с  това 
е вечно млад.“

„Застъпник 
съм на идеята – продължава Ва-
лентин Шалтев, – че всичко, което 
е правено в Балчик, всички идеи, ро-
дени в него, трябва да бъдат събрани 
и описани. Това е колосален труд, но 
е необходим. Ще дам конкретен при-
мер. Аз съм учител. Заедно с учени-
ците, исках да отбележим с рисунки 
националния празник Трети март. 
Не бях, обаче, вдъхновен от идеята 
да рисуваме изтърканите и общоиз-
вестни сюжети. Затова събрах уче-
ниците от по-горните класове и  им 
възложих да се опитат да възпро-
изведат атмосферата и онова, което 
е представлявал Балчик по времето 
на онези големи събития – да се за-
мислят за пейзажите, хората, вой-
ниците. Получиха се около 12 добри 
работи, връзка между настоящето – 
на нашия вечно млад град – и мина-
лото, което не трябва да забравяме. 
Това е идеята ми и мисля, че е важно 

да се реализира, тъй като много от 
нещата вече ги няма.“

Както споделиха творците, основ-
ната им цел е  да събудят интереса 
на чешката публика – към миналото 
и културата на България и към своя 
град. „Ако го направим – значи сме 
си свършили работата – казва Стоян 
Стоянов. – Балчик може и да е мъни-
чък, но е с древна история, земя на 
седем цивилизации. И  много искам 
неговата култура и  наследство да 
станат достояние на света. Встъпва-
нето ни в Европейската общност ни 
дава възможност да постигнем това, 
да покажем пред света красивия 
си град. И трябва да го направим – 
именно ние, няма кой друг. Култу-
рата е  важна, тя върви две – три 
крачки преди политиката и туризма. 
Тя е  най-добрата реклама. И  наша 
задача. Ако успеем – за мен ще бъде 
чест.“ �
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