
Първата среща на Тома Томов 
в  Прага, на 19 март, беше 
със студентската публика 

и се състоя в Карловия университет. 
На нея, както и  на втората среща, 
на 21 март в  Американския център 
в  Прага, той представи документал-
ния си филм „Кристо на 75“, за све-
товноизвестния творец от български 
произход, Кристо Явашев. Джесика 
Стервард, американски изкуствовед, 
представи творчеството на Кристо, 
а  Мирослав Конвалина, директор на 
Американския център, представи 
самия Тома Томов и изрази задовол-
ството си от съвместната българо-
американска проява.

Изкуството на Кристо се категори-
зира като Environmental Art, изкуство 
на средата. Кристо работи със съпру-
гата си, Жан Клод, с която са родени 
на една и  съща дата. Създава прос-
транствени художествени инстала-
ции. Негови работи са опаковането на 
сградата на Райхстага в  Берлин и  на 
най-стария мост, Пон Ньоф, в Париж, 
опъването 38-километрови платнени 
завеси в Калифорния и разполагане-
то на платнени портали в  Сентръл 

парк в Ню Йорк.
А  защо Тома Томов представи 

точно Кристо? Малко известен факт 
е, че изключителният творец е  по-
ловин чех – по майчина линия. И че 
напускайки България на 21-годишна 
възраст, първата му спирка е именно 
в Чехия.

На последната си среща, която се 
състоя на 22 март в залата на Българ-
ския културен институт, Тома Томов 
представи филма си „Tъй рече Ванга“.

Тома Томов е  един от най-добри-
те български журналисти, комента-
тор и  наблюдател на международни 
събития. Автор на десетки филми 
и  интервюта с  най-известните лич-
ности на нашето време. Завършил 
е  СУ „Климент Охридски“, специал-
ност журналистика. Стажувал е  при 
Уолтър Кронкайт и  в  ВВС. Редактор 
в новините на БНТ, водещ на култо-
вите предавания „Панорама“, „Светът 
в действие“ и „Наблюдател“. Като ко-
респондент е обиколил САЩ, Европа, 
Япония, Азия, Близкия изток, Съвет-
ския съюз. Заснел е падането на Бер-
линската стена. Сред събеседниците 
му са Джими Картър, Фидел Кастро, 

Ричард Никсън, Хенри Кисинджър, 
Едуард Кенеди, Михаил Горбачов; 
Марлон Брандо, Джак Никълсън; Рей 
Бредбъри, Умберто Еко, Алън Сили-
тоу, Кърт Вонегът, Хенри Мур; Тед 
Търнър. И много други. През 1982 г. 
Индира Ганди го кани в Индия и той 
снима пълнометражния филм „Ин-
дия, моя любов“.

За работата си говори простич-
ко и  без самовлюбеност. „Когато 
харесваш някого – искаш да разка-
жеш за него. Започваш да работиш 
и понякога се получава – а понякога 
не. Това е съдба. Късмет.“ И за Крис-
то: „Срещнах Кристо през 1974 г. За 
мен той е  необикновен човек, един 
от най-влиятелните личности през 
втората половина на миналия век, 
фантастичен.“ А как приемат Кристо 
в  България? „Всички мои приятели 
го приемат. Много хора го приемат. 
Мнозинството – не. Може би, защото 
не познават творчеството му. За съжа-
ление, нашето правителство не е  ку-
пило нищо от него. Но дори и френ-
ското правителство е купило първия 
си Матис след смъртта му. Е, може би 
и България ще купи нещо от Кристо 
през следващото десетилетие...“

Един пример за всички: проектът 
„Завеса в долината“, 1970–1972 г., Ри-
фъл Гейп, Колорадо, САЩ.

Изпълнението поразява със своите 
размери. Около 25 000 квадратни ме-
тра специална плетена найлонова ма-
терия в оранжев цвят прегражда пътя 
на ветровете. Ширината на завесата 
е 460 метра, а височината при центъра 
64 метра. Завесата коренно променя 
екологията в каньона и просъществу-
ва само 28 часа. В резултат на надиг-
нал се силен вятър тя е прибрана. �

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МАРТ, 
ПО ПОКАНА НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛ-
ТУРЕН ИНСТИТУТ, В  ПРАГА ПРИС-
ТИГНА ИЗВЕСТНИЯТ БЪЛГАРСКИ 
ЖУРНАЛИСТ, КОМЕНТАТОР И  ДО-
КУМЕНТАЛИСТ ТОМА ТОМОВ. 
ПРОГРАМАТА НА ПОСЕЩЕНИЕТО МУ 
ВКЛЮЧВАШЕ ТРИ ОСНОВНИ ТОЧКИ: 
СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИТЕ В  КАРЛО-
ВИЯ УНИВЕРСИТЕТ И  ДВЕ СРЕЩИ 
С  ШИРОКАТА ПУБЛИКА – В  АМЕРИ-
КАНСКИЯ ЦЕНТЪР В  ПРАГА И  В  ЗА-
ЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ.

Тома Томов  
разказа за Кристо  
и баба Ванга
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