
„Работата на Камен Старчев – 
цитира критиките за автора ди-
ректорът на Института, Галина 
Тодорова, – като технически пох-
ват е  нематериално, дигитално 
пространство. По природа е  гра-
фика, а  като резултат e по-скоро 
живопис. В  случая новата земя 
произхожда от съзнанието на ав-
тора и  времепространството на 
софтуера, защото електронното 
пространство няма нищо общо 
с  нашето физическо. Това е  от ре-
шаващо значение за изобразител-

ния жест. Старчев е изразил свое-
то съзнание или идеи за едно свое 
въображаемо пространство. При 
това го е  направил, без да профа-
низира медията, в  случая компю-
търа, което най-малкото говори за 
висок и  дисциплиниран интелект. 
Ако ми е  позволено да направя 
аналогия с музикалния синтезатор 
и  неговите безгранични възмож-
ности да генерира теми, струва си 
да се отбележи, че едва ли ще са 
много тези художници, които ще 
имат интелекта и  въображението 

да използват визуалния софтуер 
наистина като художници.“

Композиии като „Реквием“, „Ли-
мон“, „Натюрморт с кутия“ са не само 
деликатни пластични изследвания 
на границата между абстрактното 
и фигуративното. Този вид визуални 
следствия от търсене на автентична 
експресия предават един магически 
аспект на баналната действителност.

С изпълнението си на пиано, ве-
рнисажа обогати младата, чаровна 
и позната в българските среди Тани-
та Янкова. 

на 10 ноемВРи, бълГаРският култуРен институт В пРаГа откРи изложбата „ГРафика“ на бълГаРския 
тВоРец скулптоР по обРазоВания, В пРаГа камен стаРчеВ пРедстаВи диГитална ГРафика.

очаква „прехвърляне от българския 
в чешкия хаос“. От което вадим за-
ключение, че спрямо чешката реал-
ност се отнасял също тъй критично, 
както и към българската.

От 1893 година до смъртта си 
е  професор по история на славян-
ските народи във Виенския универ-
ситет. Вниманието му е  насочено 
главно към историята на славянски-
те народи и основно към историята 
на българския и сръбския народ.

Големи са заслугите на Констан-
тин Иречек за организиране на 
учебното дело в  България, за съз-
даване на редица културни инсти-

тути и  опазването на българската 
старина. Той е един от инициатори-
те за възобновяването на дейност-
та на Българското книжовно дру-
жество в София и от 1884 г. е негов 
редовен член. Извършва няколко 
обиколки из страната с научна цел. 
Благодарността на българите се 
е  изразила и  в  това, че български-
те села Иречеково и Иречек, както 
и връх Иречек в Рила, са наречени 
на негово име.

Би било хубаво да има човек 
като Константин Иречек и  в  наши 
дни. Човек, който не се страхува да 
каже истината, човек, който въпре-

ки критичните си възгледи, насоче-
ни към една чужда страна, съумява 
да я  опознае и  заобича. В  днешно 
време рядко се срещат хора, готови 
да заминат нанякъде, без да имат 
понятие къде, при кого, просто да 
си съберат багажа и  да отпътуват. 
Днешната действителност не е  тол-
кова по-различна от миналото, но 
сега всеки преосмисля решенията 
си по няколко пъти и се страхува да 
преприеме рискове, неочакваното 
ни плаши. Затова е  хубаво, че има 
кой от време на време да ни припом-
ня за хората от миналото, за хората 
като Иречек. 

Въображаемите пространства 
на Камен Старчев
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