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Керамиката 
като извор на вдъхновение

Че изкуството може да бъде обич и 
смисъл на човешкия живот доказа 
най-новата изложба на Росица Трен-
дафилова, открита на 3 декември в 
Галерията на БКИ – Прага. Експози-
цията, озаглавена „На керамиката с 
любов“ провокира интереса със смес-
ването на материалите в платната и 
пластиките на авторката. Пред свои-
те ценители тя не разкрива, а под-
сказва деликатно с какви материали 
работи. Така творецът предоставя 
достатъчно свобода на неизкушения 
ценител в търсенето на източниците 
на нейното вдъхновение.

Специално за вернисажа на 
първата си авторска излож-
ба в Прага Росица Трен-
дафилова изпрати своето 
послание към публиката. 

„Керамиката – това съм аз“– под това 
мото преди няколко години се състоя 
обща изложба на секция „Керамика“ 
към СБХ. Това може да се каже в част-
ност и за мен.Керамиката ме владее 
вече 35 години. Обичам глината, оби-
чам експеримента и това ми носи ог-
ромно удоволствие. Надявам се това 
да личи в работите ми, създадени през 
годините.

Работя с различни видове глини, съ-
четани с органични и неорганични ма-
териали. При тези експерименти търся 
състоянието на материала да изразява 
моята естетика и емоционалност. Често 
пъти това са с години търсени пластич-
ни решения. От фината структура пла-
стове, съчетани с по-груба пластична 
маса са работите от цикъла „Време“, 
„Следи“, „Летописи“ и т.н. Последните 
ми работи „Камъни“ също носят беле-
зите на тези търсения.

Експозицията, гостуваща в Прага, е 
част от моята юбилейна изложба, със-
тояла се през лятото на 2013 г. в зала на 
СБХ. Тази група от форми носи търсе-

нията ми през последните 15 г. Това са 
пана и пластики, вдъхновени от приро-
дата – скали, камъни, различни видове 
структури и т.н.

Освен природата, като източник на 
вдъхновение, много керамици са по-
влияли на моето творчество и понеже 
изложбата ми гостува в Прага, искам 
да споделя възхищението си от кера-
миците от Чехия. Тяхното творчество 
в годините също ме е вдъхновявало 
чрез страниците на сп. “Стекло-ревю“, 
излизало у нас до 1990 г. Индра Викова 
и Павел Кнапек са авторите, на които 
съм се възхищавала и които са прово-
кирали у мен нови търсения в областта 
на керамиката. А тя, самата керамика, е 
необятна и извор на вдъхновение.“

След официалното откриване пуб-
ликата имаше възможност да разгледа 
и сама да прецени кое от изложените 
произведения отговаря най-добре на 
нейния вкус – дали цикълът „Камъни“ 
със скритата символика на вечността, 
или четирите малки пана, озаглавени 
„Летопис“, а може би „Бяло и черно“ и 
„Следи“... Невинаги е лесно да се разга-
дае авторовият замисъл, пък и не е не-
обходимо, по-важни са собствените ни 
възприятия и емоции, когато общуваме 
с произведения на изкуството.   ◆

Росица Трендафилова е родена в гр. Самоков, за-
вършва Националната художествена академия, 
от 1978 до 1999 г. участва във всички специализи-
рани изложби за керамика. 
Самостоятелни изложби:
• 1987 – София; 2000 – София; 2000 – Пловдив; 
2000 – Самоков; 2002 – Варна; 2008 – Варна
Международни изяви:
• 2008 – Биенале на керамиката, Прееел-Тюфе, 
Франция • 1998 -IV Международно триенале на 
керамиката, Кайро, Египет • 1997 – V Междуна-
родно триенале на малката керамика, Загреб, 
Хърватска • 1989 – Конкурс на керамиката, Фа-
енца, Италия • 1984 – Международно биенале на 
керамиката, Banopuc, Франция
Награди:
• 2007 – Награда за оригинални форми от „Ни-
колсен кера алас“ ЕООД – София • 2001 – Специа-
лизация е СитеДез’Ар – Париж • 1997 – „Биелое-
арски приз“, Загреб • 1997, 1996, 1993 – Награда 
на СБХ, изложба „Св. Спиридон“, София


