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С излъчване на духовна енергия
На 18 април, Българският културен институт в Прага откри в галерията си вернисаж на младия живописец 
Петър Пиронков, който има зад гърба си вече над 30 самостоятелни изложби. 

Художникът бе представен на 
публиката от директора на Ин-
ститута Галина Тодорова, която 

предложи кратка биография на творе-
ца, шеговито подчертавайки „праж-
ката му връзка” - авторът израства в 
София, в така наречения артистичен 
блок, заобиколен от певци, музикан-
ти, артисти, режисьори, художници. 
Голяма част от детството си прекарва 
с известния български кинооператор 
Димо Коларов, завършил в един от 
първите випуски на Пражката филмо-
ва академия. Петър Пиронков гостува 
в Прага заедно с Мариaна Каракосто-
ва, галерист в галерия „Средец” към 
Министерството на културата. 

 В изказването си госпожа Кара-
костова подчерта, че за своето 65-го-
дишно съществуване Българският 
културен институт в Прага следва по-
литика да представя само стойностно-
то в българското изкуство и пластична 
култура, а такава е и настоящата екс-
позиция. Тя предложи на вниманието 
на публиката рецензия на изкуствове-
да Красимир Ленков, за да се разбере 
и осмисли по-добре творчеството на 
художника Петър Пиронков. „Него-
вите персонажи с лекота преминават в 
различни пространствени измерения, 

със съзнанието, че техните чувства не 
са такива, каквито познаваме, а други, 
дълбоко лични. Издължените пропор-
ции им придават възвисеност и под-
чертават хармонията между външна и 
вътрешна красота.” 

Дарбата на Петър Пиронков веро-
ятно е генетично заложена – син е на 
големия български художник Енчо 
Пиронков, но естествено всеки след-
ващ творец надгражда предишния, 
създава нещо ново, по-съвременно, 
уникално. 

В картини като: „Родопска приказ-
ка”, „Зима”, „Самота”, „Венецианска 
нощ” ще видите композиции, изгра-
дени със смели мазки, в ярки тонове 
и силни контрасти, експресивни и не 
оставящи шанс за безразличие. В тях 
винаги има едно искрящо бяло, бо-
жествената светлина. 

„Пиронков познава езика на веч-
ността - пише авторитетният италиан-
ски изкуствовед Кармине Бенинказа. 
- Неговите удължени фигури са поч-
ти като проявление на божествените 
фигури. Те са форми, които напомнят 
ангелите, защото имат тихата, изплъз-
ваща се и скромна задача да възраж-
дат материалната субстанция в бои от 
светлина. Това е поезия.”  ◆

Петър Пиронков е роден на 8 септември 
1977 г. в София. Завършва Национална 
гимназия за изящни изкуства „Илия 
Петров” през 1996 г. Дипломира се през 
2002 г. в Академия за изящни изкуства 
в Рим при проф. Алесандро Тротти. В 
периода 1997-2013 г. прави над триде-
сет самостоятелни изложби, участва 
в множество пленери и арт форуми в 
България и чужбина. Носител е на първа 
награда за живопис „Перикле Фацини” 
(1999 г.) и „Златно перо” (2011 г.). Работи 
в областта на камерната фигуративна 
живопис. Негови творби са притежание 
на частни колекционери в България, Ита-
лия, Белгия, Франция, Англия, Германия, 
Австрия, Китай, САЩ и др.

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас”
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