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Текст: Лилия Николаева | Снимки: „Роден глас“

Двама даровити български творци 
със съвместна изложба в Прага
„Начала“ е названието на експозицията, представяща търсенията на проф. Емил Попов и проф. Станислав Па-
мукчиев. Тя бе открита на 6 април в галерията на Българския културен институт в чешката столица. В уводното 
си слово г-жа Галина Тодорова, директор на БКИ, я нарече „предизвикателство и взаимно обогатяване“. 
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За Емил Попов поетът Ру-
мен Леонидов казва: „Про-
фесор по предметност, по 
участ – ваятел на мироз-
данието“. Станислав Па-

мукчиев пък наричат „живописец-
философ, гадател, пророк, който 
смело дълбае в древните пластове на 
историята, за да изведе формулата 
за превъзмогването на обреченост-
та. И да възвести постигането на 
хармонията и човечността“. Какво 
свързва тези двама толкова извест-
ни и талантливи български творци, 
използващи различни изразни сред-
ства, в обща изложба? – вероятно 
особеното сходство, което постигат 
в произведенията си. Това сходство 
бихме могли да открием в общото за 
двамата преклонение пред природа-
та, обръщането към корените, тър-
сенето на първичност. 

Естествено, колкото и някой да 
се опитва да анализира нечие про-
изведение на изкуството, най-си-
гурно е, когато „се пие вода от из-
вора“. Присъствието и на двамата 
автори в галерията на Българския 
културен институт в Прага бе не 
само удоволствие за публиката, но и 
възможност да се чуят собствените 
им коментари за това към какво са 
били насочени творческите им тър-
сения. „Нашата тема показва вкуса 
ни, започна проф. Попов и добави 
– за себе си мога да кажа, че вина-
ги ме е интересувало онова, което 
наричаме дълготрайно или казано 
по-нескромно – вечно. Затова Ви 
представям един цикъл, направен от 
метал. Това е древна класическа тех-
нология за отливане на скулптури и 
можете да видите характерни за мен 
мотиви – новородени агнета, бико-
ве, коне, жени – неща, без които жи-

Станислав Памукчиев е роден в София. 
Завършил е Художествената гимназия в 
София и специалност „Стенопис“ в Нацио-
налната художествена академия. В мо-
мента е професор в катедра „Рисуване“ на 
НХА, София. Член е на Управителния съвет 
на СБХ и е секретар на Секция „Живопис“.

Известният художник има над 30 
самостоятелни изложби в България, Ав-
стрия, Германия, Холандия, Унгария, Ру-
мъния, Сърбия, Македония, САЩ. Участ-
вал е в редица колективни изложби у нас 
и в чужбина, както и в селекции на съвре-
менно българско изкуство. Носител е на 
редица национални и международни на-
гради, сред които: „Захари Зограф“ – 2004, 
и Голямата награда на Международното 
триенале за живопис, София – 1996. През 
февруари тази година проф. Памукчиев 
стана носител на най-престижното отли-
чие за живопис у нас – наградата „Влади-
мир Димитров-Майстора“.

Творби на проф. Станислав Памук-
чиев са собственост на Национална ху-
дожествена галерия, Софийска градска 
художествена галерия, Националната 
галерия в Прага, Европейски парламент 
– Брюксел, колекция „Петер Лудвиг“ – 
Аахен, Фондация ART Dialogue – Париж, 
Колекция „Хюго Вутен“ – Белгия, частни 
колекции в България, Австрия, Белгия, 
Холандия, Германия, САЩ, Франция, 
Швейцария, Италия, Канада, Гърция...

Емил Попов е роден в гр. Кюстен-
дил. През 1975 завършва Националната 
художествена академия, специалност 
скулптура при проф. Любен Димитров. 
От 2002 г. е редовен професор по скулп-
тура. В творческата му биография има 
редица изложби: 5 самостоятелни из-
ложби в Германия, 12 изложби в Бълга-
рия, много колективни изложби, както 
и участия в скулптурни симпозиуми у 
нас и в чужбина. 

Автор на монументални творби: 
композиция пред Националния стадион 
в гр. София; монумент „Предела“, посве-
тен на Илинденско – Преображенското 
въстание; бюст на Златю Бояджиев – гр. 
Пловдив; портретни фигури на Кирил 
Петров – гр. Монтана, на Ванга – Рупи-
те; на Йордан Радичков и Атанас Буров 
– гр. София. Негови произведения са 
собственост на много музеи и галерии в 
страната и чужбина – Националната ху-
дожествена галерия, Софийска градска 
художествена галерия, музея „Пушкин“ 
в гр. Москва (Русия), Национална гале-
рия – гр. Варшава (Полша), гр. Прага 
(Чехия), музей „Данте“ – гр. Равена 
(Италия), музей „Мост“– Норвегия, ко-
лекцията на Петър Людвик – Германия, 
колекцията на Хуго Вутен – Белгия, ко-
лекцията на Светлин Русев – гр. София, 
на Ангел Симеонов и др.
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вотът не може да съществува, колкото 
и да бъде променян от времето, техно-
логиите и амбициите на съвременната 
цивилизация. Накрая можете да види-
те (под формата на снимки, бел. ред.) 
неща, които съм правил през годините 
в екстериор, които не могат да бъдат по-
казани по друг начин“. 

Доста по-многословен бе колегата 
му проф. Памукчиев, който не пропус-
на да отбележи присъствието в залата 
на техни съученици и състуденти, на 
техни колеги, избрали да живеят и тво-
рят в Прага. Според проф. Памукчиев 
подобни срещи са вълнуващи. А това се 
добавя към вълнението им да пренесат 
нещо от България, както и от доказаната 
вековна връзка с Чехия. „Всички знаете, 
че в основата на изграждането на следо-
свобожденска България, в основата на 
нейната държавност, в създаването на 
Националната художествена академия, 
стоят много чехи. През 2016 Академията 
чества 120-годишен юбилей – това по-
ражда нашето въленение, а и мисълта, 
че сме в Централна Европа, много по-
близо до епицентъра на всичко, случва-
що се в изкуството, а ние седим малко 
по-нататък – втора-трета вълна – чак 
на Балканите. Много ми се искаше да 
донесем нещо от нашата специфична 
действителност, която е доста сложна 
от гледна точка на западната култура 
и цивилизация, и ние го осъществя-
ваме чрез тази изложба. Тя е камерна 
експозиция с камерна реализация, но 
всъщност е част от един по-обширен 
проект, включващ и голямоформатни 
творби. Чрез нея показваме своята по-
зиция към света, своето отношение и 
отговорност към света, в който живеем. 
Целта ни беше да обърнем поглед към 
изначалните категории – при проф. По-
пов можем да го открием в символиката 
на митологичните животни, на жерт-
веното агне, например. При мен това 
е абстрактният образ и използването 
на естествени материали. И при двама 
ни основният символен код е женското 
начало. Иска ни се да почувствате вну-
шенията ни, без да ги мислите, иска ни 
се да Ви въздействаме вътрешно, и ако 
успеем, ще бъдем доволни“. 

След края на официалната част пуб-
ликата имаше възможност да разгледа 
експозицията, да се докосне до първич-
ното, мистичното и изначалното време 
и да го почувства, всеки по своему.  ◆


