
16   pоден глас 05 / 2012   17

  Портрети  

Ирена е родена в Пловдив. 
До 10-годишна възраст 
живее в България. След 
това, заедно с родите-
лите си, се премества 

в Чехия. Успешно полага приемните 
изпити и е приета първо в Универси-
тета по приложните изкуства в Прага 
(UMPRUM) , а след един месец – и в 
Академията на изобразителните из-
куства v Praga (AVU), специалност 
„Рисуване” („Malířství“). Измежду 400 
кандидат-студенти приемат двама и 
единият от тях е тя и избира да следва 
в Академията. От 2008 г. работи като 
художествен дизайнер на ЛЕГО.

В Кладно не се произвеждат всеиз-
вестните конструктори, а няколкомет-
рови скулптури, които се монтират в 
увеселителните паркове LEGOland по 
света. Вярвате или не (а някои от вас 
може пък и да са ги виждали), всички 
атракции и впечатляващи с размерите 
си скулптури в LEGOland са изработе-
ни от познатите мънички ЛЕГО-тух-
лички, сглобени и залепени една след 
друга, ред след ред.

Как се създава LEGOland? 
Всичко започва с поръчката за из-
граждането на увеселителен парк (без 
значение в кой край на света), която 
пристига в централния офис на компа-
ния ЛЕГО в Дания. Оттам препращат 
заданието в Кладно и мениджърите 
разпределят работата между дизайне-

Кой и как вдъхва  
на ЛЕГО форма и живот

Който има в къщи малки момченца (а по мои лични наблюдения 
и момиченца), със сигурност познава голямата конструкторска 
компания ЛЕГО, която разглобява света на малки тухлички  
и оставя децата да го сглобят отново, по своему. Известната 
търговска марка разполага с офиси и заводи по цял свят  
и един от тях се намира в Кладно. В неговите производствени халета 
работниците строят няколкометрови скулптури, които след това 
украсяват увеселителните паркове на ЛЕГО по света. Един от 
членовете на малкия дизайнерски екип  
е художничката от български произход, Ирена Станева.

Текст: Ели МандажиЕва

рите. При една от последните поръчки, 
Ирена и нейният приятел Патрик, кой-
то също е дизайнер в ЛЕГО, получават 
задача да измислят сафари-парка. Два-
мата предлагат кои животни да бъдат 
застъпени – а клиентът отрезвява раз-
вихрената им фантазия и постеснява 
параметрите. Постепенно се договарят 
за конкретните проекти и творческата 
работа може да започне. „Измисляме 
и рисуваме – споделя Ирена. – Как ще 
изглежда животното, в какви цветове 

ще бъде решено и позицията, в която 
ще се намира – покой или движение. 
Заобикалящата среда обикновено е ор-
ганична – ЛЕГО предпочита живата 
растителност.”

Колкото и странно да звучи на пръв 
поглед, Ирена живее в Ческе Будейо-
вице и пътува до Кладно най-много 
веднъж – два пъти в месеца. Цялата ко-
муникация се извършва от разстояние, 
по интернет. Това не е проблем, защото, 

както казва, основната комуникация 
е визуална, въпросът е в скиците и в 
рисунките, които изпраща и чака от-
говор. „Клиентът и без това също не е 
в Кладно, а някъде по света.”

Първото, с което Ирена започва 
проекта, е скица, която най-общо по-
казва нейното виждане за фигурата на 
скулптурата и позицията й. Мениджъ-
рите я изпращат на клиента и започва 
диалог. Вторият етап е моделирането 
на 3D вариант, благодарение на който 
клиентът добива пространствена пред-
става за крайния резултат. Финалът е 
превеждането на скулптурата в ЛЕГО-
тухлички, което пресмята специално 
създадена фирмена програма на ЛЕ-
ГО. След като тя направи основното 
прехвърляне, дизайнерите започват 
да нанасят корекции. „За да бъде ре-
алистична, скулптурата трябва да за-
пази вътрешната си динамика – което 
компютърната програма не може да 
прецени. Тази последна фаза е зароб-
ваща! Пипваме повторно почти всяка 
тухличка. Но ако искаме да е хубаво, 
няма друг начин!”

След като дизайнерската работа 
приключи, идва ред на работниците в 
завода в Кладно. Скулптурите се запис-
ват на специални компютри, които по-
казват фигурата слой след слой – така, 
както постепенно трябва да се изгради. 
И започва строежът.

Една скулптура се състои от хиляди 
тухлички. „Веднъж колегата, който ги 

вторият етап е 
моделирането на 3D 
вариант, а финалът 
е превеждането на 
скулптурата в лЕГО-

тухлички
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Мениджърът ни 
хвърли ни във 

водата за да види 
как ще се справим. 

и се получи.

леонтинка коренно 
промени виждането 

ми и отвори  
нова страница в 

живота ми.

поръчва, сбъркал с две нули и вместо 
един камион бежови тухлички прис-
тигнаха пет. След това поръчките, уж 
между другото, се подреждаха така, че 
да се използва въпросния цвят” – смее 
се Ирена.

Цветовете се решават на базата на 
установена фирмена таблица - малки 
тухлички, всяка със свой цвят и номер, 
на базата на които клиентът уточнява 
изискванията си. Тухличките се изли-
ват по оригинален калъп в Унгария. 
„Когато правехме семейството жи-
рафи за сафари-парка във Флорида, 
клиентът поиска да бъдат в основните 
цветове на ЛЕГО, жълто и кафяво, за 
да е по-евтино. Казахме му, че за да 
са реалистични, животните трябва да 
са в естествени цветове. Защитихме 
позицията си, той разбра, съгласи се и 
работата беше приятна.”

Увеселителните паркове на ЛЕГО са 
тематични: морското царство, заедно с 
епични пиратски битки за изгубени съ-
кровища; кораби и герои от „Междуз-
вездни войни” или средновековна 
крепост, пълна с дракони,чудовища 
и викинг. Изграждането на един парк 
отнема няколко години.

„Последните поръчки бяха за увесе-
лителен парк в Малайзия и една вълна 
– „The Wave“, за международната из-
ложба EXPO 2012 в Корея. Сега чакаме 
следващата. Въпросът е, че в ЛЕГО, 
когато някой парк (или статуя) вече е 
изработена, клиентът може да избере 
направо нея и да спести от бюджета за 
дизайн. В днешно време много често се 
прибягва до това решение.”

ЛЕГО присъства в живота  
на Ирена вече четвърта година. 
Работата все още ли й харесва? „Мно-
го. С Патрик обичаме да измисляме 
чудовища и искрено се забавляваме. 
Най-хубаво е, когато клиентът ни ос-
тавя по-широко поле за творчество 
– тогава работата е направо мечта. 
Но се случва рядко. Някои клиенти 
са по-склонни да се вслушат в пред-

ложенията ни. Постепенно вникват в 
проблематиката и разбират, че детай-
лите са важни и статуите трябва да 
са изпипани. Ако е планина – просто 
трябва да има дървета, трева и цветя. 
И се съгласява с нас, дори ако предло-
женията ни оскъпяват проекта. Има 
обаче и такива, които държат на бук-
вичката и отказват всякаква дискусия. 
Парадоксално е, че дизайнът е най-
малкото перо в бюджета. Най-скъп 
е транспортът. Логистичният отдел 
преценява как е най-изгодно готовата 
статуя да бъде пренесена до парка – на 
колко части, в какво и с какво – кораб, 
влак и т.н.”

Играе ли си с ЛЕГО някой ваш бли-
зък? „Да – смее се Ирена. – Аз и дъ-

щеричката ми Леонтинка. Винаги съм 
обичала ЛЕГО.”

Животът на Ирена е ЛЕГО  
от три елемента: Леонтинка,  
Патрик и живописта.
Живописта и Ирена вървят хванати за 
ръчичка още от детството й. „Стана ня-
как спонтанно, още когато бях съвсем 
малка. Обичам животните и в началото 
рисувах именно тях. Бях омагьосана от 
охлювите – смее се. – Спомням си, че по-
кривах целия двор на баба с рисунки.”

Пристига в Прага на единайсет годи-
ни. Иска да следва биология, но още не 
знае добре езика и леля й Луиза съвсем 
логично стига до заключението: Можеш 
да рисуваш – ще рисуваш!” Смело реше-
ние, но явно удар в десятката.

В ЛЕГО започва да работи случайно. 
„Приятелка от Академията ми каза, че 
мениджърът на дизайнерския отдел в 
ЛЕГО  търси дизайнер и с Патрик можем 
да проверим условията. Така и направи-
хме. Мениджърът веднага ни възложи 
поръчка – хвърли ни във водата, за да 
види как ще плуваме. И се получи.”

„С Патрик се запознахме в Акаде-
мията. Той следваше специалност „Мо-
нументална скулптура”. В ЛЕГО рабо-
тим заедно. Всеки от нас получава своя 
поръчка, но си ги прехвърляме. Когато 
се изморим, например, губим реален 
поглед и предаваме проекта на другия. 
Той много ми помагаше, когато бях в 
майчинство: аз разработвах основата, 
казвах му кое как си представям и той 
продължаваше нататък. Аз, като худож-
ник, нямах опит в моделирането. Това ме 

научи Патрик. Така че в това отношение 
беше и мой учител. Той е не само мой 
партньор, но и приятел. Това е много 
ценно за мен!”

Никакви кавги ли няма? Ама съвсем 
никакви? „Разбира се, че понякога се 
караме! Например аз предлагам големи 
очи, а той – малки. В такива случаи едва 
изчакваме Леонтинка да заспи и започ-
ваме спора” – смее се Ирена.

А живописта? „Тя е моята мечта – да 
съм художник, да се занимавам само с 
живопис и да правя изложби. Това е най-
близо до сърцето ми. Но когато човек 
има семейство, изборът е предрешен. 
ЛЕГО е моята застраховка и сигурност.”

Четиригодишната  
й дъщеричка се казва Леонтина. 
Тъй като същото име носи главната ге-
роиня в известна приказка за духове, 
всички смятат, че Ирена е взела името 
оттам, но не е така, прочита го в лекси-
кон на собствените имена. Харесва го, 
Патрик – също и решението е взето. Са-
мо дето са били твърдо убедени, че ще 
бъде момченце – Габриел.

„Леонтинка отвори нова страница 
в живота ми. Преди да се роди, никога 
не съм изпитвала специално отноше-
ние към децата. Тя коренно промени 
виждането ми. Невероятна е! Обича да 
открива новото – както е при всички 
деца. Много е любознателна. Удават й 
се езиците, което ни радва.”

Знае ли български език? „Родители и 
приятели ме укоряват, че не говоря с нея 
на български език, но това ми се струва, 
меко казано, странно. Да, може би гре-

ша. Но човек трябва да го изпита върху 
себе си. Ако един ден страната и езикът 
я привлекат – никой няма да й пречи, 
напротив, с радост ще й помагам.”

Въпреки, че българският език не е еже-
дневният и Леонтинка не обсъжда закус-
ката си на български език, тя редовно раз-
говаря на български език с баба и дядо, 
които я учат стихотворения и песнички. 
И при всяка среща в Прага най-напред 

нетърпеливо проверяват какво помни. 
А от мама знае най-хубавата песничка: 
„Мила моя мамо, сладка и добричка, как 
да кажа мамо, колко те обичам!”

„Не съм забравила България!“
Наистина не съм я забравила. Но не 
живея там. За последен път я посетих 
преди да се роди Леонтинка, бях заедно 
с Патрик. Много харесахме планините. 
И манастирите. Веднага бихме си напра-
вили още една екскурзия.”

След толкова години в Чехия, повече 
чехкиня ли се чувства или българка? „И 
двете. Всъщност не разсъждавам така. У 
дома съм там, където се чувствам добре. 
Когато някоя среда ми допадне – чувст-
вам се уютно и комфортно. Със сигурност 

светът днес е по-мултикултурен отпреди. 
А и творците винаги са били по-отворени 
спрямо разнообразието. Самата среда в 
Академията беше международна – заедно 
с мен там следваха японци, китайци, хър-
вати, американци, англичани, руснаци и 
други. Много от тях останаха да живеят 
в Чехия и днес помагат за създаването на 
връзки с родните им страни. И мисля, че 
има ефект.”

Неотдавна открива интереса на свои 
колеги от Академията към идеята за съ-
трудничество между Чехия и България 
и възможностите да излагат там свои 
творби. Самата тя има такова желание и 
смята някой ден да потърси начини да го 
осъществи. „В Чешкия център в София 
– подхвърля – има великолепна галерия 
с много добри условия. Мисля си за нея.” 
Още не е имала време да се занимае по-
обстойно с идеята, но тъй като интернет 
помага за намирането на отговори от 
разстояние, Ирена не се съмнява, че ще 
открие информацията и свързващите 
звена, които й трябват.

Postav dům, zasaď strom!
От няколко години, Ирена, Патрик и Ле-
онтинка живеят близо до Ческе Будейви-
це. Преместват се там след раждането на 
детето – за да му осигурят по-човечната 
среда на провинцията. Родителите на 
Патрик им предоставят своя дом близо 
до Ческе Будейвице. През миналата есен, 
двамата купуват парцел и започват стро-
еж на собствен.За отговор на въпроса 
кога ще се преместят да живеят в него, 
Ирена ме препраща към звездите. И ра-
ботодателя. 

Първата работа на Ирена и Патрик за ЛЕГО: дракон, който реве и изпуска дим. На първата снимка е 3D варианта, на втората – процесът на 
изграждането на скулптурата, а на третата – реалното й място в парк в Англия.


