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Текст: Лилия Николаева | Снимки: „Роден глас“

Един възможен диалог 
на българската душевност и език 
с високо култивирания чешки зрител
На 11 май, в деня на Светите равноапостоли Кирил и Методий, Българският културен институт в Прага пред-
стави изложбата „Художниците, Пътят, Посоката...“, поставяйки началото на честванията на Деня на българ-
ската просвета и култура и на славянската писменост. Проектът е реализиран съвместно с престижната га-
лерия „Средец“ към българското Министерство на културата и Посолството на Република България в Чехия. 

Експозицията включва 22 
голямоформатни живо-
писни платна на 11 съвре-
менни художници, знакови 
за българското пластично 

изкуство: акад. Светлин Русев, проф. 
Станислав Памукчиев, проф. Вихро-
ни Попнеделев, Свилен Блажев, Мил-
ко Божков, Николай Янакиев, Захари 
Каменов, Иван Стратиев, Димитър 
Петров, Ралица Стоицева и Мария 
Райчева. На вернисажа присъстваше 
г-жа Мариана Каракостова, куратор 
на изложбата, която разказа, че пред-
ставените картини са създадени през 
последната година и изрази надеждата 
си, че публиката „ще усети вкуса на съ-
временната българска живопис“. Спо-
ред нея колекцията е стойностна и „е 
достойна да бъде изложена във всяка 
галерия по света“. 

Доайенът на българската живо-
пис, акад. Светлин Русев, който се 
очакваше лично да представи екс-

позицията в Прага, за съжаление, не 
успя да пристигне, затова г-жа Галина 
Тодорова, директор на Българския 
културен институт прочете словото 
му, адресирано до почитателите на 
българското изобразително изкуство 
и формулиращо същността на пред-
ставената изложба: „Без претенции 
за цялостен поглед върху българска-
та пластическа култура кураторът на 
изложбата – Мариана Каракостова, е 
покрила една много широка историче-
ска и стилово-пластическа територия 
от развитието на съвременната бъл-
гарска живопис. От една страна, най-
възрастният автор е представител на 
поколението, което се роди за творче-
ски живот в началото на 60-те години 
на миналия век и тук участва заедно 
със свои ученици и художници, които 
формираха тенденции на изкуството 
ни през 80-те и 90-те години и до го-
ляма степен са едни от най-активните 
автори днес. Заедно с тях са предста-

вители на най-младото поколение, 
които в определен смисъл може да 
наречем техни ученици. Всъщност, 
исторически погледнато, това са авто-
ри, които покриват повече от половин 
век от пътя на българската живопис. 
В стилово пластическо отношение ос-
новното водещо начало в българската 
живопис и в миналото, и днес, е ав-
торската индивидуалност, богатството 
и разнообразието на художествената 
стилистика, уважението на нацио-
налната традиция, съчетани с уроци-
те на съвременното изкуство. Затова 
не е случайно, че в нашето камерно 
представяне срещаме фигуративно-
то начало, класическата простота (...). 
В определен смисъл тази изложба е 
един възможен диалог на българска-
та душевност и език с високо култи-
вирания чешки зрител. Иска ми се да 
вярвам, че с азбуката на този език са 
написани послания, които са общова-
лидни за човешката душевност“.  ◆


