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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас” и Десислава Денева

Водата е живот
Символиката на водата обединява сътворението, наказанието, пречистването...Сътворяването създава 
живота. Течащата вода е като живота. Различен прочит на темата представя проектът „Водите...Течащите 
води” и експозицията със същото название, която след гостуване в Будапеща и Виена, бе открита на 3 юли 
в изложбената зала на Българския културен институт в Прага.

Инициатори и участници в 
проекта са българските ху-
дожнички Десислава Денева, 

Анна Цоловска, Лилия Балева, доц. 
Бисера Вълева и немецът Стефан 
Мейсл. На вернисажа присъстваше 
художничката Десислава Денева, 
която сподели пред публиката, че 
авторите са от едно и също поколе-
ние, всеки върви по своя пътека в 
изкуството, но за всички тях вода-
та е символ на живота – понякога 
тя отмива човешките тъги и сълзи, 
друг път е свидетел на нашите радо-
сти. Изложбата събира различията 
на творците, породени от културната 
среда, от естетическите им виждания. 
Госпожа Денева изрази надеждата си, 
че тази експозиция ще достави радост 
на зрителите, изрази и възхищение-
то си от красотата на Прага и на река 
Вълтава, която вижда за първи път. 
Идеята за общия проект се ражда в 
София, като една от неговите най-ва-
жни специфики е да остане отворен 
и да привлича автори, вдъхновени от 
общата тема. По този начин водещият 
мотив на изложбата – водата, се пре-
връща в предизвикателство към все-
ки нов художник, поканен в проекта. 
Според авторите на концепцията во-

дата си остава символът, и същевре-
менно поводът, който провокира.

Изложбата „Водите... Течащите 
води” се състои от различнофор-
матни работи, изпълнени с маслени 
бои, водни и графични техники, като 
събира в концепцията си различи-
ята не само като техники на работа, 
но и като авторски интерпретации. 
Ана Цоловска например се отказва 
от лесно достъпната визуализация 
на водното пространство и вместо 
нея избира структурните решетки, 
които опредметяват водата като аг-
регатни състояния. Нейните отпеча-
тъци допринасят за допълнителното 
фрагментиране на образа с помощта 
на специфичния принт – върху бо-
гатата на памук хартия се полагат 
един след друг не редове, а отделни 
цветове. Стефан Мейсл не участва 
с отпечатъци, а с рисунки, в които 
водата присъства като градивен еле-
мент – съзнателно търсената близост 
до усещането за графика се постига 
в съчетанието на пигмент и вода. В 
маслените платна на Лилия Балева 
е подсказано напрежението между 
обичайното (наситената едноцвет-
ност на квадратните рамки) и следи-
те върху водната повърхност, чиято 

геометрия не подлежи на никакво 
форматиране. В работите на доц. Би-
сера Вълева се откроява диптихът 
„Синята вода”, в който като игра с 
диалектиката мъжкото и женското 
тяло са симетричните противопо-
ложности в композицията. Цветът 
на водата е ключ към работите на Б. 
Вълева – като рефлексия на митоло-
гичното време и реката, чийто цвят 
се променя вечно или като в позната-
та приказка за златното момиче. Де-
сислава Денева участва в изложбата с 
графики. Погледът към света се про-
меня, твърди самата авторка, когато 
сюжетите от нейната собствена жи-
вопис се пренесат върху графиката 
като предистория.

Форматното и сюжетно разноо-
бразие е еквивалентно на динами-
ката на реката – на голямото й тяло 
и малки извивки, на началото, на 
развитието, на разливите,... на раз-
личните предмети, които се носят 
по течението... Реката символизира 
плодовитостта, а също така означава 
гъвкавост. Тя обикаля препятствия-
та и се провира през градовете. 

Водата отразява различни сгради, 
пейки, паркове, листове, филтрира 
еднаквите ни мечти като ги превръ-
ща в повод за ново начало или прос-
то за нова изложба... 

По време на официалното откри-
ване художничката Десислава Денева 
търпеливо и с удоволствие пояснява-
ше, отговаряше на въпросите, дори 
когато се нуждаеше от преводач, за 
да бъде задоволена любознателност-
та на чешките почитатели на българ-
ското изкуство. За публиката остана 
удоволствието от срещата със съвре-
менни автори, които интерпретират 
традицията, но едновременно с това 
изграждат личен визуален изказ в 
контекста на търсенията на съвре-
менната пластика.  ◆
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Анна Цоловска завършва Висшия институт за изобразителни изку-
ства „Николай Павлович”, София, през 1992 г. От 1996 г. е член на Съюза на 
българските художници – София, към секция – „Графика”. През 1998-1999 г. 
спечелва конкурс и стипендия на ОЕАД за изследване в областта на „Фило-
софия на модерното изкуство” в „Института по философия” към Виенския 
университет. През 2007 г. защитава докторат в областта на „Философия 
на модерното изкуство” към секция „Естетика”, Институт за философски 
изследвания на БАН, за присъждане на образователна и научна степен „док-
тор” по научна специалност „Естетика”. През 1994-2011 г. е преподавател в 
Националното училище за приложни изкуства, „Св. Лука”, София. През 1997-
2010 г. е преподавател, а от 2011 г. – доцент по „Скулптура и художествени 
конструкции”, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП ка-
тедра „Изобразително изкуството”. Има участия в множество общи излож-
би и симпозиуми, както и седем самостоятелни изложби в България, Беларус, 
Норвегия и Кипър.

Десислава Денева завършва Художествената гимназия „Акад. Илия 
Петров” – София, и Националната художествена академия, специалност 
„Стенопис”. През 1985 г. е носител на Втора академична награда за мону-
ментална живопис, а през 1998 г. – на Наградата за живопис на галерия 
„Алба”. В периода 1987-1997 г. реализира множество фрески, мозайки и 
витражи. От 1989 г. до 1998 г. е преподавател по композиция и рисуване 
в Художествената гимназия – София. От 1999 г. е художник на свободна 
практика. Работи в областта на живописта, рисунката и илюстраци-
ята. В настоящия момент е преподавател в Средно художествено учи-
лище за приложни изкуства „Свети Лука” – София. Има над 25 самосто-
ятелни изложби и над 40 участия в общи изложби в България и чужбина. 
През 2010 г. печели Голямата награда за живопис на Националния кон-
курс на „Алианц-България”. През м. април 2011 г. в Българския културен 
институт в Будапеща е открита нейна самостоятелна изложба с наз-
вание „Горчиво, с цвят на мед”.

доц. Бисера Вълева завършва специалност „Стенопис” при проф. 
Мито Гановски в Националната художествена академия, София. От 1994 г. 
работи в Софийския университет „Св. Климент Охридски” в специалност 
„Изобразително изкуството”. От 1996 г. е хоноруван преподавател по дис-
циплината „Живопис” в Националната художествена академия, в специал-
ностите „Графика” и „Книга и печатна графика”. От 2005 г. е доктор по пе-
дагогика и доцент по „рисуване” (2007). Работи в областта на живописта 
– кавалетна и монументална, като има специален интерес към работата 
върху хартия. От 1991 г. е член на Съюза на българските художници и от 
дипломирането си досега участва активно във всички изложби, организи-
рани от СБХ и частни галеристи и фондации. Носител на няколко награди 
и отличия по време на следването си и в следващата си творческа дейност. 
Има 23 самостоятелни изложби, както и 6 монументални реализации. Ней-
ни работи са притежание на държавни галерии и частни сбирки както в 
България, така и в Македония, Румъния, Русия, Германия, Великобритания, 
Кипър, Молдова, САЩ, Испания, Югославия, Франция, Гърция, Черна Гора и 
др. Живее и работи в София.

Лилия Баева завършва специалността „Текстил” във Висшето учили-
ще „Николай Павлович” в София (днес Националната художествена акаде-
мия). От 1997 е преподавател в Националната гимназия за приложни из-
куства „Св. Лука” (София), а от 2007 г. е нейна директор. Посвещава се на 
живописта от 1999 г. 

Стефан Мейсл завършва университета в Пасау и започва преподава-
телска работа в училището „Йохан Ридерер” в Хауценберг , а от 2006 г. е 
художник и график на свободна практика. През 2008 г. като млад автор по-
лучава подкрепата на Баварското министерство на изследванията, обра-
зованието и културата. От 2009 г. е член на Съюза на художниците в Пасау 
(Passauer Kunstverein), както и на професионалния съюз на художниците в 
Долна Бавария (Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern). Участва в 
изложби в Германия, Австрия, Испания, Италия, Чехия. 

ТА
Л

А
Н

Т И
 ТВ

О
РЧ

ЕС
ТВ

О


