
„Макулатурата – разказва с  ус-
мивка художникът – е  отпадъкът, 
бракът при печата. Той е  опитът – 
докато се нагласят цветовете. Започ-
нах да я правя преди 22 години с на-
деждата, че това ще бъде един много 
хубав опит, след който ще започна 
с  истински хубавото. За тези 22 го-
дини имам 3 изложби „Макулатура“ 
и все още не съм стигнал до хубаво-
то. Явно ще я правя, докато изчезне 
и другата макулатура – онази около 
нас.“

За Панайот Панайотов Прага не 
е  далечно понятие. През 1967/68 
следва специалността „Kovová socha“ 
в UMPRUM в Прага, но по време на 
Пражката пролет е  задължен да се 
върне обратно. „Имам много хуба-
ви спомени от Прага. За съжаление, 
следвах тук само една година, но за-
пазих хубавите спомени за профе-
сорите и наученото тук. Прага е моя 
любов. Един истински европейски 
град. Имах щастието да пътувам и да 
видя доста, но Прага е  уникална – 
и за Европа, и за света.“

От какви гледни точки можем да 
погледнем изкуството? „Благодаря за 
хубавия въпрос, както казват – отно-
во се усмихва художникът. – Според 

мен, изкуството може да изразява две 
неща: едното е  чисто художествено, 
погледнато от естетическата страна, 
да бъде красиво, да радва хората. Са-
мият аз съм влюбен в красотата като 
цяло и  искам да създавам красота, 
която да радва. Това е кредото ми като 
художник. От друга страна, погледна-
то философски, изкуството откликва 
на опитите на човечеството да прави 
нещата по-добре. За съжаление, по 
всичко изглежда, че засега тези опити 
се превръщат в макулатура.“

Абстрактната живопис ли е жан-
рът, който предпочитате? „Аз съм 
академичен художник и  имам не-
обходимата школовка, за да правя, 
каквото поискам. Ако се замислим 
обаче, фотографията до голяма сте-
пен отмести академичното изкуство 
– няма нужда да се предава събитие 
по начин, по който фотографията 
ще се справи по-добре. Докато аб-
страктното изкуство е  онова, кое-
то се прави от ръката. Докосването 
е  като естетика, която зрителят по-
лучава от художника. Мисля, че аб-
страктното изкуство е  много демо-
кратично и освобождаващо. Можем 
да го гледаме и  да си представяме, 
каквото искаме. Няма конкретен об-

раз, който да ни обвързва, който да 
разнищваме – и  да забравяме след 
това. В  абстрактното винаги можем 
да открием желаното. Затова и  без 
название – то е украса. Старая се да 
доставя удоволствие на онзи, който 
го гледа.“

„Компромиси с  изкуството си? 
Струва ми се, че нищо не може да ме 
изкуши. Защото вече съм на годи-
ни, когато е глупаво човек да прави 
компромиси и то със самия себе си. 
И ако нещата в живота се променят – 
ще правя чиста живопис и смело ще 
кажа, че правя живопис.“ �

ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – ПАНЕТО, Е ХУДОЖНИК, ПРЕПОДАВАТЕЛ И ПРОФЕСОР ПО ДИСЦИПЛИНАТА „РИСУВАНЕ“ 
В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ В СОФИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ. 
ЗАВЪРШИЛ Е АКАДЕМИЯТА ПРЕЗ 1972 Г. И РАБОТИ В ОБЛАСТТА НА ЖИВОПИСТА, СТЕНОПИСТА, КЕРАМИКАТА И РИ-
СУНКАТА. РАБОТИТЕ МУ СА СОБСТВЕНОСТ НА ЧАСТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СБИРКИ КАКТО В БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ЗАД ГРА-
НИЦА. НА 11 АПРИЛ В ЗАЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА СЕ СЪСТОЯ ВЕРНИСАЖЪТ НА НЕГОВАТА 
ИЗЛОЖБА „МАКУЛАТУРА“.

„Макулатурата“ като светоглед

Петима художници-пушачи: Тодор Янков, 
Панайот Панайотов, Николай Станев. Борис 
Бранков и Антон Петров
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