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На 2 октомври в Българския културен институт в Прага бе открита изложбата „Българска възрож-
денска архитектура“ на младия и много талантлив творец Тодор Нанчев, в присъствието на високи 
гости – проф. Майкъл Търнър, съветник по опазване на културното наследсво на генералния секре-
тар на ЮНЕСКО Ирина Бокова, Петър Иванов, директор на фестивала „Пражка архитектурна седмица“ 
(Architecture week) и Горяна Ленкова, временно управляващ Българското посолство в Прага.

Вернисажът започна с 
приветствените думи на 
директора на Института, 
Галина Тодорова, коя-
то каза: „Днес можем да 

се насладим на атмосферата на чу-
десния фестивал на архитектурата, 
част от който е тази изложба. Една 
от целите й е да пресъздаде излъчва-
нето на времето, да покаже образци 
на различни архитектурни школи, 
свързани с топографските разлики 
в отделните региони. Типичните об-
разци на българската възрожденска 
архитектура възникват в края на 
втората половина на XVIII в., когато 

България преживява обществен и 
културен разцвет. Всеки град сътво-
рява собствени образци, отговаря-
щи на географското му положение. 
Например в Трявна къщите са дву-
етажни, построени покрай улицата, 
в Копривщица дават предимство на 
високите стени и големи врати, а в 
Мелник къщите се строяли с висок 
приземен етаж, който допълва окол-
ния пейзаж, състоящ се от бели пя-
съчни скали.“ В края на на словото си 
госпожа Тодорова предостави думата 
на проф. Търнър, който сподели, че 
удоволствието му е двойно, тъй като 
е сигурен, че госпожа Бокова също би 

искала да присъства на тази излож-
ба. Гостът разказа, че е преподавател 
в училище, основано от български 
творци още в края на XIX век. Проф. 
Търнър изтъкна, че чуждестранните 
културни институти имат чудесната 
възможност да способстват за изграж-
дането на диалог между културите. 
Край на официалната част постави из-
казването на Петър Иванов, който бла-
годари за възможността да присъства 
на нещо толкова красиво, каквато е 
тази изложба и същевременно подчер-
та: „Израснал съм в България, правя 
култура в Чехия, но съм постоянно 
българин и българин ще си остана“. 
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Тодор Нанчев е роден през 1986 година в София. Въпреки че в семейството му няма архитекти, Тодор е изкушен 
от архитектурата още от 10-годишна възраст. Тогава той започва да прави първите си идейни проекти на сгра-
ди, сред които и на съвременни, използващи слънчевата енергия. Заема първо място в редица национални конкурси: 
„Архитектура и слънце“ (2002 и 2003 г.), организиран от Съюза на архитектите в България, „Енергийна ефектив-
ност“ към Асоциацията за устойчиво развитие през 2002 г., Националните научно-технически конкурси „Енергийна 
ефективност“, идеен проект към Министерството на образованието и науката през 2002 г. Печели Първа награда 
на публиката в категорията „Промишлени сгради“ и Специална награда за проект с висока социална значимост в 
Националния архитектурен конкурс за идеен проект „Archidea-2004“, организиран от Съюза на архитектите в Бълга-
рия, Международната академия по архитектура, „Сдружени софийски архитекти“ и Български строителен портал. 
Във всички тях е най-младият участник, а в последния – единственият незавършил архитектура. През 2002 г. става 
най-младият член на Българската секция на ISES. През 2004 г. е включен в списъка на 28-те именити българи в поре-
дицата на Съюза на издателите в България „Направено от българин“.

Представената изложба е чудесна 
възможност за запознаване с Българ-
ското възраждане по нетрадиционен 
и атрактивен начин с помощта на 
прецизно изработени макети и го-
лямомащабни фотографии. Пред-
ставените творби на Тодор Нанчев 
са изцяло ръчно изработени модели 
на къщи, пресъздаващи духа на бъл-
гарската възрожденска архитекту-
ра. Те не са копия на съществуващи 
сгради, а напълно авторски произ-
ведения на изкуството, съобразени 
с традициите на Възраждането и съ-
ответната регионална школа. Това е 
синтез между архитектура, изящно 
изкуство, дизайн и история. В моде-
лите си на възрожденски къщи Тодор 
Нанчев изпипва до съвършенство и 
най-малките детайли – просторните 
чардаци, живописната украса, фи-
ната дърворезба, старите герани на 
двора, каменните зидове и калдъръ-
ми. Използвани са естествени мате-
риали като дърво, картон и хартия, а 
усещането за автентичност е такова, 
че на човек изведнъж му се приис-
ква да поседне за почивка на малката 
пейчица или на сладка приказка на 
просторния чардак. 

 Изложбата на Тодор Нанчев е 
достъпен начин човек да се запознае 
с нашата култура, а чрез популяри-
зирането на това изкуство се пред-
ставят богатството и уникалността 
на българското архитектурно-исто-
рическо наследство и ценностите на 
Възраждането. Културата е най-
добрият посланик на страната ни, 
пряко допринасящ за положителния 
имидж на нашето общество и тради-
ции, които са неделима част от общо-
то европейско наследство.  ◆


