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О „Диалог на поколенията“
бе заглавието на изложбата, която Българският културен институт в 
Прага откри на 8 септември, поставяйки силно начало на новия есен-
но-зимен сезон. Експозицията е организирана съвместно с галерия-
музей „Дечко Узунов“ в София, а публиката имаше удоволствието да 
се запознае с г-жа Боряна Павлова, директор на галерията-музей и с 
г-жа Тоня Горанова, известен български художник-илюстратор.

Изложбата представя се-
дем творби на светов-
ноизвестния български 
художник Дечко Узу-
нов (голи тела, глави на 

моми и пейзажи) и по 3-4 произведе-
ния на Тоня Горанова, Яна Каменова, 
Зара Буюклийска, Николай Янакиев, 
Христо Кърджилов, Деян Вълков, 
Цвятко Остоич, Светослав Недев, 
участници в пленера по акварел, но-

Дечко Узунов е световноизвестен български 
художник, професор, академик, ректор на Ху-
дожествената академия, директор на Нацио-
налната художествена галерия, председател 
на Съюза на българските художници. Носител 
е на множество държавни и мeждународни 
награди и отличия. Картини на Дечко Узунов 
са показвани на самостоятелни и сборни из-
ложби в България, Гърция, Румъния, Италия, 
Германия, Франция, Австрия, Щвейцария, 
Норвегия, Русия, Испания, Турция, Кувейт, 
Китай, САЩ, Индия и др. Председател на 
Международната асоциация за пластични 
изкуства към ЮНЕСКО /AIAP/, а след това и 
неин почетен президент, избран е за почетен 
член на Мексиканската и Руската академия, 
както и за редовен член на Европейската ака-
демия за наука изкуство и култура. През 1999 
г. ЮНЕСКО обявява Дечко Узунов за Световна 
личност на годината по повод 100-годишни-
ната от рождението на художника, с което 
достойно се отбелязва мястото и заслугите на 
българския творец към световната цивили-
зация. „За него времето бе абстракция, която 
не се измерва с години, а с полета на духа. 
Изящен и артистичен, страстен и проницате-
лен, този аристократ на въображението пре-
мина през двадесетото столетие като символ 
на българския художествен гений. Няколко 
поколения го наричат „бай Дечко“, влагайки 
в това обичта си, преклонението пред талан-
та му, достойнството, непринудеността, рес-
пекта от мъдростта на подарените празници, 
очарованието от дългата му младост“. 
(Марин Добрев, ХГ, Ст. Загора)

сещ името на бележития творец и ор-
ганизиран от галерия-музей „Дечко 
Узунов“. В началото на изказването си 
г-жа Павлова подчерта, че събитието 
е посветено на две големи годишни-
ни – 50 години от избирането на Де-
чко Узунов за председател на Съюза на 
българските художници и 70 години 
от избора му за ректор на Национал-
ната художествена академия. Директо-
рът на галерия-музей „Дечко Узунов“ 

припомни думите на проф. Аксиния 
Джурова: „Ако за Пикасо казват, че си 
е присвоил цялото минало столетие, 
за нас това се отнася за Дечко Узунов... 
Допринесъл най-много за европеиза-
цията на българското изкуство, запаз-
вайки почитта и обичта към своята 
страна и традиции...“. Според г-жа 
Павлова, изложбата анкцентира върху 
продължаващия диалог между Дечко 
Узунов и неговите ученици, неговите 
почитатели от различни поколения, 
но оставя открита възможността и за 
диалог с публиката. Госпожа Тоня Го-
ранова, чиито творби можеха да бъдат 
видяни в самата експозиция, разказа с 
много чувство за хумор за участието 
си в пленера по акварел, от който се 
раждат и изложените произведения. 

След официалното откриване пуб-
ликата имаше възможност да разгледа 
изложените творби и сама „да се впус-
не“ в мислен диалог с авторите им.  ◆ 
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