
16 Роден глас

„Богомилите” – нетрадиционна
интерпретация
Да даряваш е трудно умение, а да дариш сътвореното от теб в продължение на почти 40 години, може да 
бъде дело само на голямо и родолюбиво сърце. Творчеството на такъв човек представи Българският кул-
турен институт на 12 март – Виолета Гривишка-Танева, прекрасен художник, жив класик на българската 
графична школа. 
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“Богомили” е основна 
творческа тема на ху-
дожничката от 1968 г. 

и формира цяла колекция, вкюч-
ваща 85 гравюри, 55 екслибриси 
и пастели. По думите на худож-
ничката: „Идеите на богомилите 
не представляват само част от 
миналото на човешките обще-
ства. Те и днес занимават наро-
дите не само на Европа, но и на 
цялата земя. И днес те съграждат 
здрава основа под краката на чо-
веците и набелязват нови хори-
зонти и небе над главите им.” 

Виолета Гривишка-Танева 
е родена през 1937 г. в Плевен. 
Завършва Художествената ака-
демия, специалност „Графика” 
при проф. Евтим Томов. От 1966 
г. участва във всички изложби 
на СБХ не само в България, но 
и в чужбина: Чехия, Германия, 
Кипър, Швеция, Дания, Норве-
гия, Финландия, Япония, САЩ 
и мн. др. От 1964 е работила 
като сценарист в различни теа-
три. Представената в галерията 
на БКИ изложба „Богомили” е 
подготвена в сътрудничество с 
ХГ „Илия Бешков” и пътува на 
европейско турне. 

Прави впечатление, че Бъл-
гарският културен институт си 
е спечелил много чешки почита-
тели, които редовно присъстват 
на вернисажите му, проявяват 
траен интерес към българското 
изкуство. Непознатият култур-
но-исторически феномен на бо-
гомилството видимо бе много 
приятна провокация за чешките 
ценители на изящните изкуства. 
Сред присъстващите имаше пре-

подаватели от Висшето училище 
по приложни изкуства „Мико-
лаш Алеш”. 

 Подреждането на изложбата 
в Прага подчерта като контраст 
преднамерено търсените разли-
ки между богатството на цветове 
(в творби като „Свалянето на по-
знанието” и цикъла „Блудният 
син”) и привидната безцветност 
на литографиите – доминира-
щата техника в представените 
работи. Нетрадиционната трак-
товка на едно теологическо по 
своя характер учение впечатли 
публиката с ненатрапчивите 
внушения на авторката. Почер-
кът на Виолета Гривишка-Танева 
се разпознава в рядкото съчета-
ние на един от любимите й мо-
тиви (човешкото лице, вплетено 
например в „ребуса” на „Притча 
за лозата”) с прецизната рабо-
та върху детайла (наложена от 
техниките на литографията). 
Културната идеология на сред-
новековната ерес предоставя 
изключителната възможност на 
една съвременна художничка 
да се вгледа в човешкото лице и 
да ни припомни, че човешкият 
копнеж да пресъздава по свой 
образ и подобие не е обвързан с 
ограниченията на времето. Така, 
както старозаветният Сатанаил 
– пример за подражание в учени-
ето на богомилите, създава свое 
небе и свой свят и се обръща за 
помощ към Бог едва, когато осъз-
нава, че сътворението на човека 
не е по силите му.

Вернисажът показа как човек 
може по нов, различен начин да 
гледа на света.  ◆
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