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На официалното откриване 
директорът на Българския 
културен институт, госпо-
жа Галина Тодорова, изрази 

радостта си, че може да представи този 
красив международен проект и удоволст-
вието от работата с местните институции. 
Госпожа Тодорова изказа особената си 
благодарност към господин Ян Райлих, 
изработил с любов плаката с буквата Л. 
Чешкият художник, който живее и твори 
в Бърно, беше официален гост на изложба-
та. Той вижда за първи път „своята буква 
Л“, с която на много езици започва думата 
любов в контекста на цялата изложба от 
плакати. За българската общност в града 
експозицията бе истинско събитие: съна-
родниците ни си бяха взели отпуск или 
разрешение за отсъствие от работа заради 
изложбата, като не пропуснаха възмож-

ността за снимка до началната буква от 
личното си име. 

Проектът „Буквите на България— 
Азбука на Европа“ възниква във връзка с 
приемането на България в ЕС по идея на 
Международното триенале на сценичния 
плакат в София. Това е частна културна 
организация, създадена преди 14 години 
от Божидар Икономов, Божидар Йонов и 
Албена Спасова. Освен с организацията 
на периодични прегледи (през 3 години) 
на съвременния световен плакат, посветен 
на всички многообразни форми на сце-
нична изява: театър, опера, балет, оперета, 
пантомима, куклен театър, мюзикъл, пър-
формънс, вариете, концерти, фестивали 
и др., организацията се занимава с богата 
международна изложбена дейност (над 
55 изложби в цял свят) и с инициирането 
и осъществяването на серия интернацио-

нални проекти. Триеналето е първата ин-
ституция, която по атрактивен и креати-
вен начин представя България и нейната 
азбука на останалите членки на ЕС.

Изложбата се състои от 30 плаката, 
колкото са и буквите в българската азбу-
ка. Всеки от художниците, взел участие в 
плакатната акция, получава по една буква 
за своя проект. Разпределението става чрез 
жребий по време на Петото международ-
но триенале на сценичния плакат, което 
се провежда през октомври 2007 г. Така в 
изложбата се събира пъстрото въображе-
ние на двадесет и седем именити световни 
плакатисти – творци, живеещи и рабо-
тещи във Финландия, Япония, Франция, 
Германия, САЩ, Турция, Дания, Чехия, 
Сърбия и др. — места, имащи своя уни-
кална култура, автори със свой мироглед, 
повлиян от тяхната културна принадлеж-
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С тази изложба, открита на 9 май, започна Пилзенският by-pass – програма за сътрудничество на чуждес-
транните културни институти и представителства в Чехия, която е част от проекта „Пилзен – европейска 
столица на културата за 2015 г.“ За град Пилзен изложбата е подготвена от Българския културен институт в 
Прага, в сътрудничество с ЕСК Пилзен 2015 и Europe Direct Пилзен, разположен в Techmania Science Center. 
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„Буквите на България са ней-
ната визитка пред света, а 
визуалното изкуство е много 
емоционално, говори на всич-
ки езици и по тази причина се 
оказва най-добрият начин да 
запознаем различните култу-
ри с нашата писменост.“ 

Божидар Икономов.

ност. Именно това прави експозицията 
уникална и интересна, тъй като зрителят 
има възможност да види как тези творци, 
идващи от различни културно обособени 
среди, виждат със своите очи нашите бук-
ви и ги интерпретират в творби си. Оста-
налите трима автори са българи – Божи-
дар Икономов и Божидар Йонов, които са 
в основата на проекта, и Петър Чучулигов, 
спечелил конкурса измежду повече от 60 
проекта за най-интересната буква в наша-
та азбука – Ь. 

Всички плакати са четирицветни, с 
формат 70х100 см и с еднакво типографско 
оформление. Плакатите, разбира се, се на-
реждат по азбучен ред. Някои от творбите 
са графични, голяма част от тях изпълнени 
върху бял фон, лаконично и категорично. 
Буквата З на Уве Льош е пътят, изминат от 
дзъндзикащо насекомо, а Е на Сусуму Ендо 

крещи като emergency. Други плакати са ко-
лоритни и весело-игриви и обсипват буква-
та със закачки. Буквата Ь на Петър Чучули-
гов е малко охлювче, което пълзи по зелено 
стъбло. Жоао Машадо е вписал собствената 
си фамилия, играейки си с буквата Н, която 
е представена като сексуално притеглени 
мъжко и женско тяло. 

В различните заигравки визуалните 
ефекти създават звукова представа за 
буквите. Обединените усилия на автори-
те са довели до създаването на една неве-
роятна колекция от плакати, посветени 
на нашата страна и култура, интерпре-
тирани чрез темата за уникалността на 
българската азбука — третата европей-
ска писменост.

 „Всеки един от участниците в пла-
катния проект трябва да стане негов до-
макин“ – така Божидар Икономов обяс-

нява голямата международна слава, на 
която се радват творбите от „Буквите на 
България – Азбука на Европа“. Излож-
бата вече е стъпила на три континента 
и смело продължава да завладява голе-
мите столици, които събират каймака на 
визуалните изкуства. ◆
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