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 ТаланТ и ТворчесТво 

В изказването си за списанието, 
Атанас Стоянов сподели, че обича 
– чрез творчеството си – да кара 

хората да се замислят. Към не по-малко 
замисляне води и името на изложбата, 
имаща предвид „Лица” не само в най-пре-
кия смисъл на думата, но и в онзи дълбо-
ко преносен, на места отвлечен, на места 
поетичен смисъл, който включва душата, 
разума и сърцето. В този аспект „Faces“ 
– както изтъква поканата на Института – 
представя богатството на човешката душа 
в красивата, но сериозна игра, наречена 
живот. Изправен пред различни предиз-
викателства и ситуации, човек приема 
различни образи. Именно тяхната уни-
кална комбинация го прави такъв, какъв-
то е, а стремежът му да бъде свободен го 
кара да избира и приема роли.

Георги Андонов дълги години живее в 
Бейрут. В изложбата участва със серия от 
портрети на клоуни, които са и  автопорт-
рети. Идеята за клоуните, които като фе-
номен лежат извън времето (или са рожба 
на всеки един от етапите му), се ражда по-
степенно. В основата лежи голям проект 
за серия картини с ренесансови рокли без 
тела. В процеса на творчеството се ражда 
малко по-различна картина – ренесансов 
дуел насред гората. „За да избегна времето 

Извечната игра, наречена „живот”
На 11 септември, Георги Андонов и Атанас Стоянов – двама утвърдени български творци от Бургас, 
представиха в Българския културен институт в Прага специално създадената за случая изложба „Faces”. 
Проектът представи пластични творби от дърво, метал и камък, и живописни картини, изпълнени в 
масло и акрил. Изложбата е резултат на сътрудничеството, зародило се между Института и художниците 
през пролетта, когато заедно създават прословутия фар за Книжното изложение в Прага.

и пространството – споделя Георги Андо-
нов – реших да облека дуелистите в дрехи 
на клоуни. При тях никога не може да се 
определи от кой век идват. Концепцията 
за безвремието е залегнала в основата 
на цялото ми творчество. Творбите ми 
са timeless.”

Когато мениджърът на Георги Андонов 
вижда картината, възкликва: „Това е! Това 
са нашите клоуни, новата ни идея!” Ху-
дожникът създава серия картини и прави 
изложби, първата от която е в Бейрут, а 
следващата – в хотел „Хилтън” в София.

Има ли отклик необикновената ви-
зия? „Има нещо много лично – споделя 
худоникът – в това да окачиш портрет 
на друг човек в къщата си. В България, за 
съжаление, хората сякаш се страхуват. В 
Бейрут е друго. Ливанците са с фин усет, 
ерудирани и начетени, деца на френския 
дух. Там изложбата имаше успех. Очаквах, 
че в България ще е различно, но това не 
ме спря. Намирам се в етап, в който мога 
да си го позволя.”

В Прага прави изложба за първи път. 
„Беше много спонтанно. Имах само един 
месец за реакция и това е реминисценция 
от големия цикъл.”

Както споменава по време на верниса-
жа, с изложените си творби Атанас Сто-

янов иска да направи контрапункт на 
творчеството на колегата си, да покаже 
по-дълбокото, понякога по-тъжното, но 
вечното в човешките търсения. „Винаги 
вмъквам подтекст в творбите си – казва 
художникът. – Хората лесно се отегчават. 
Но ако под някаква форма създам хар-
мония и ги накарам да се замислят (все 
пак!) – ще се получи онова невероятно 
усещане, когато харесваме нещо без да 
знаем защо. Просто го харесваме. Като 
влюбването.”

Атанас Стоянов живее в Бургас, пре-
подава в Художественото училище там. 
Никога не е живял в чужбина. „Когато бях 
по-млад, измисляхме всякакви щуротии, 
но никога не съм се замислял сериозно 
да живея навън. Може би защото съм 
един на майка и татко. Не можех да ги 
оставя. Вярно е, че повечето от нас, които 
живеехме заедно на квартира по време на 
следването, са навън. Но един от тях раз-
нася пици в Германия. Е, защо? Освен това 
навън художник е онзи, който се изхранва 
с картините си. У нас, за щастие, все още 
не е така. Творя според усещането си и ако 
продам – продам, ако не – не!” 




