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Текст: Камелия Илиева | Снимки: личен архив, Ирка Дворжак (Jirka Dvořák), Мирослав Хашек (Miroslav Hašek) 

Наше момиче 
се състезава 
за престижна чешка 
Национална награда

Айлин Ирфанова е ро-
дена в гр. Разград, но 
през 2006 г. пристига 
при родителите си, жи-
веещи и работещи в 

Чехия. Завършва Българското учили-
ще в Прага, където получава солидна 
подготовка, а обичта й към изобра-
зителното изкуство е поощрявана с 
много обич и желание от г-жа Луиза 
Станева – талантлив художник и учи-
тел в БСОУ „Д-р П. Берон“. Годините 
упорита работа и смелото следване на 
мечтите се увенчават с успех – Айлин 

но ако собственикът реши да я счу-
пи – кое ще бъде по-важно за него – 
това, което е вътре или самият пред-
мет, произведение на изкуството? 

Регламентът на конкурса дава сво-
бода на студентите да се включат с 
всякакъв вид работа, отговаряща на 
понятието „продуктов дизайн“, напр.: 
мебели, битови допълнения към ин-
териора, стъкло, текстил, бижута и 
мн. др. Единственото условие е рабо-
тите да са възникнали след 1.1.2013 г. 
и да не са участвали в други конкурси. 
За участниците имаше възможност да 
се гласува и онлайн, но, за съжаление, 
срокът изтече на 21 октомври. Оттук 
нататък има думата компетентното 
жури, състоящо се от три независими 
комисии. Наградите – „Национална 
награда за студентски дизайн 2015; 
„Отличен студентски дизайн“ и „До-
бър студентски дизайн“ 2015 ще бъ-
дат обявени на 2 декември.

Айлин, стискаме палци 
и ти желаем успех!  ◆

Изложби и проекти: 

2013 – участие в Designblok, Прага, в рам-

ките на презентацията на избрани 

продукти от ателието „Дизайн на 

керамика“ 

2014 – участие в Designblok, Прага, в рам-

ките на презентацията на избрани 

продукти от ателието „Дизайн на 

керамика“ 

2015 – изложба на номинираните в кон-

курса Staged Design Award, Дрез-

ден

2015 – Изложба „Granátové jablko“ в гале-

рия „Рампа“, Усти над Лабем

2015 – Изложба „Rally“ (Кураторски про-

ект за ателието по дизайн на ке-

рамика FUD UJEP), в галерията Pro 

Design, Усти над Лабем, в съавтор-

ство с Хелена Пателисова (Helena 

Patelisová) и Луцие Сморадкова 

(Lucie Smorádková)

2015 – UNPLUGGED – Ready for Catastrophe! 

v Gallery of Centro Ceco в Милано. 

2015 – PRAGUE CHEESECAKE FESTIVAL 2015 

(Идеи за награди)

е приета в специалността „Дизайн на 
керамика“, факултет „Изкуство и ди-
зайн“ в университета „Jana Evangelisty 
Půrkyně“, гр. Усти над Лабем. Следват 
четири години в бакалавърска сте-
пен, където творчеството е съчета-
но с тежко обучение, за да се научат 
студентите да работят с различни 
материали, и естествено, най-вече с 
чешки порцелан. В момента Айлин 
следва магистратура, а списъкът на 
участията й в изложби вече е впечат-
ляващ. В надпреварата за Национал-
ната награда за студентски дизайн 
младата българка се включва с про-
ект на порцеланови касички, вдъхно-
вени от японските и китайските вази 
от XVII – XVIII век, които се внасят в 
Европа и тук се използвали само като 
украшение в богатите аристократич-
ни жилища. А за да не се прашат, 
специално за Европа ги изработвали 
с капак. При създаването им нашата 
сънародничка влага идеята – касич-
ката е предназначена за спестяване, 


