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Всяка нова изложба на Георги 
Петров е среща с другостта, която 
художникът е достигнал, в която е 
вмъкнал поне едно ново усещане за 
света в себе си и извън него – в баг-
ра, в мазка, в нюансите на бялото и 
черното, в аромата на цветосъчета-
ния, които привличат, стъписват, за-
ковават зрителя на крачка от едно 
случване, наречено среща със себе 
си, тайнствено прочитане на другия 
до тебе, на една далечна близост, на 
сродна душа...

Такава е и изложбата със 
заглавие „България меж-
ду реалното и извън него”, 
официално представена на 
18 юли в галерията на Бъл-

гарския културен институт в Прага с 
участието на автора. 

Експозицията бе открита от Гали-
на Тодорова, директор на БКИ, която 
изрази надеждата си, че гостите ще се 
чувстват уютно сред топлите тонове 
на българските къщи и на българската 
природа. Госпожа Тодорова сподели, че 
за пръв път се е срещнала с творчество-
то на Георги Петров през 2004 г., а след 
това само епизодично е следила негово-
те прояви, но в момента с удоволствие 
вижда развитие в темите и сюжетите. За 
голяма радост на организаторите вече 
се е създала традиция гостуващите ав-
тори да празнуват рождените си дни в 
Прага, така е и в случая – след седмица 
художникът Георги Петров празнува 
своята 35-та годишнина, затова отри-
ването на изложбата беше посветено 
на личния му празник. Заедно с автора 
на събитието присъстваше и неговата 
майка Генка Петрова, по професия учи-
телка, автор на повече от 10 поетични 
творби. Георги Петров благодари на 
присъстващите, че са уважили излож-
бата му в този свободен отпускарски 
сезон и обясни, че експозицията включ-
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„Живописта за мен е сърцебиене, любов, усещане, хъс, състояние, настроение, преживя-
ване, емоция, понякога спонтанна, но винаги правена с отворена душа… Тя се ражда от 
взаимодействието между двата свята – в нас и извън нас, създаваща друга, своеобразна 
реалност, вдъхновена обаче, невинаги от измислени герои и случки…”   Георги Петров

ва предимно пейзажи от България, 
но за него особено преживяване е 
било първата му среща с Прага през 
2002 г. Според художника това е не-
вероятен град, който творецът отно-
во преоткрива, а пражките аромати 
и нюанси са вдъхновение, намерило 
отражение и в картините му. Георги 
Петров пожела на гостите си праз-
нично вътрешно настроение, а то е 
неизбежно за всеки, докоснал се до 
магията на платната му. 

Ако досега не сте виждали не-
гови творби, със сигурност ще си 
помислите, че художникът е в зря-
ла възраст, защото оставят впечат-
ление за мъдрост, добита от голям 

житейски опит, за овладяна емоция 
и ясна представа за наистина важни-
те неща в живота. Независимо дали 
рисува мащабни пейзажи или ня-
колко стръкчета мак, от платната му 
струи светлина. Картините на Георги 
Петров са лишени от маниерно заи-
граване с абстрактността. В тях вре-
мето е категория, която тече според 
нуждите на всеки отделен зрител, а 
обектите са и разпознаваеми, и в съ-
щото време всеки път разказват нова 
история. „Не бързай! Остани да по-
мечтаем заедно!” – сякаш казва всяка 
от тях, хваща те за ръка и те повеж-
да към на пръв поглед реалното, а 
всъщност те води отвъд – към собст-

вената ти представа за красота, уют, 
хармония и мека нежност. Красотата 
на природата, смяната на годишните 
сезони в картини като: „Октомври”, 
„Усещане за пролет”, „Цветът на зи-
мата” те карат да забравиш къде си и 
да се потопиш в очарованието на баг-
рите, да преоткриваш вече добре по-
знатото. Тишината на малките бъл-
гарски градчета и селца, носталгично 
напомнят неповторимата българска 
архитектура („Къщите те будят есен-
но”, „Завръщане в миналото”) и в съ-
щото време наситеното златно дели-
катно подсказва, че авторът е черпил 
вдъхновение не само от България, а и 
от Златна Прага.  ◆

Георги Петров е роден на 25 юли 1978 г в Добрич. Живее и работи в Со-
фия. Възпитаник е на Лесотехническия университет и Академията 
за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив с магис-
тратура по Арт мениджмънт. Собственик на авторска галерия в гр. 
Добрич. Твори предимно съвременната пейзажна живопис. От 2012 г. 
Георги Петров е член на Руския творчески съюз на професионалните 
художници. За периода 1995 – 2013 г. има над 35 самостоятелни из-
ложби в държавни и частни галерии в България: София, Добрич, Варна, 
Пловдив, Банско и в чужбина: Виена, Берлин, Варшава, Будапеща, Па-
риж, Братислава, Бостън, Ню Йорк и др. През 2001 г. за него е направен 
документалният филм „Усещане за вечност”. Георги Петров е автор и 
създател на първата у нас Фейсбук-изложба на живопис с поетичното 
название „Парола любов”, което се оказва много успешен и провокати-
вен подход, защото броят на почитателите му рязко се увеличава. 


