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Текст и снимки: Марио Николов, Виена
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О Иконата – 
азбука от образи и знаци
След впечатляващата изложба 

„Вяра в цвят“, която художничка-

та Стефка Николова показа през 

есента на 2016 г. в бароковата 

катедрала Петерскирхе във Ви-

ена, на 4 юли т.г., в навечерието 

на чешкия празник на Славян-

ските просветители, авторката 

представи реплики на някои 

от най-известните образци на 

православното църковното из-

куство в параклиса „Св. Кирил“ 

на Базиликата „Успение на Света 

Богородица и Св. св. Кирил и Ме-

тодий“ във Велехрад. Събитието 

бе организирано от Българския 

културен институт в Прага в съ-

трудничество с Архиепископията 

на Оломоуцка област.

Стефка Николова е на-
рекла своята изложба 
лаконично „Иконогра-
фия“ (от гръцки: икона 
– образ или портрет, и 

графо – пиша), като по този начин 
се стреми да запази автентичното 
значение на тази творческа дейност, 
а именно, че иконите се пишат, а не 
се „рисуват“ или „творят“. Иконогра-
фията е още и цялата строго регла-
ментирана система на изписване на 
образи или сюжетни сцени, метрич-
ните и композиционни зависимости, 
съгласувани с принципите на кон-
кретните теологически концепции. 

В словото си по време на тържест-
веното откриване художничката спо-
дели: „Без колебание мога да кажа, 
че този 4 юли е един от най-вълну-
ващите дни в моя живот. Вчера за 
първи път пристигнах във Велехрад 
– вечнотупящото сърце на славян-
ството; градът, който преди векове 
е бил столица на Велика Моравия 
– мястото, където през 863 г. свети-

те братя Кирил и Методий започват 
своята велика апостолска мисия сред 
славяните. (...) Експозицията пред 
Вас е своеобразно продължение на 
изложбата ми „Вяра в цвят“, която по-
казах през есента на миналата година в 
Криптата на Петерскирхе във Виена и 
в която за първи път се насочих и към 
някои от вълнуващите образци на ка-
толическата иконография. Иконата 
се ражда от живия опит на Небето, 
от Литургията, затова на иконописта 
винаги се е гледало като на църковно 
служение. Иконата е свидетелство на 
Църквата за боговъплъщението: за 
това, че Бог е дошъл в света, въплъ-
тил Се е, съединил Се е с човека до-
толкова, че всеки от нас да може да се 
издигне до Бога и да се обръща към 
Него като към Отец, казва руският 
иконописец архимандрит Зинон.

Красотата на иконата е вътреш-
на, духовна, в съответствие с думите 
на Свети апостол Петър, казани от 
него в Първото съборно послание 
(3:4): „скритият човек на сърцето в 

нетленната красота на кроткия и тих 
дух, което е драгоценно пред Бога“. 
Това е Красотата на общението меж-
ду земното и небесното. Именно тази 
красота-светост, това богоподобие, 
придобито от човека, изобразява 
иконата... Смисълът на иконата не е 
красотата й като предмет, а в това, че 
тя изобразява Красотата като подо-
бие Божие...“. 

В своята изложба Стефка Нико-
лова показа предимно творби, пре-
създадени в духа на Православния 
иконографски канон и според худо-
жествените особености на отделни-
те школи и центрове: Византийска 
(Критска, Атонска), Българска (Са-
моковска, Несебърска), Руска (Нов-
городска, Ярославлска), Охридска, 
като творбите обхващат периода 
от XII до XIX в. Изпълнени в тра-
диционната и широко използвана 
до XIX в. темперна техника, чиито 
основи са положени още в епохата 
на Ранното християнско (III-V в.) с 
прочутите Фаюмски портрети, про-

От ляво на дясно: художничката Стефка Николова, Кристина Зелиенкова – депутат, инж. Цанка 
Поледничкова, посланик Лъчезар Петков, Мирослав Калоусек – депутат, д-р Петър Слинтак – пред-
ставител на Римокатолическата енория във Велехрад (говорещият), и монсеньор Ян Граубнер 
(най-вдясно) – архиепископ на Оломоуц 
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Стефка Николова е родена през 1963 г. 

във Враца, България. През 1982 г. 

завършва училището по художест-

вена обработка на камъка в с. Ку-

нино, Врачанско. По-късно следва в 

Минно-геоложкия университет „Св. 

Иван Рилски“ в София.

От 1992 г. до 2013 г. работи като графичен 

дизайнер.

От 2007 г. работи активно в областта на 

иконописта. Нейни творби са позна-

ти в Австрия, България, Германия, 

Испания, Италия, САЩ, Уелс, Швейца-

рия и Финландия.

Член е на Съюза на българските худож-

ници – секция „Монументални изку-

ства“. 

От 2013 г. художничката живее и работи 

във Виена, Австрия.

Изложби:

2016 – „Вяра в цвят“ (Glaube in Farbe), 

Крипта на Петерскирхе, Виена

 (in der Krypta der Peterskirche Wien);

2013 – самостоятелна изложба, VIVA ART 

Gallery, Виена;

2012 – „Свещена пролет“ (Ver Sacrum), 

Български културен институт

Дом „Витгенщайн“ – Виена (Haus 

Wittgenstein, Wien);

2011 – обща изложба, Gallery Gamma, 

Фридрихсхоф (Friedrichshof – 

Burgenland), федерална провинция 

Бургенланд, Австрия;

2010 – „Когато те докосне Светлина“ (Vom 

Licht berührt), Български културен 

институт Дом „Витгенщайн“ – Виена;

2010 – „Културен диалог между Бълга-

рия и Австрия“ (Künstlerischer Dialog 

– Bulgarien und Österreich), St. Basilius 

Saal (Gartenpalais, Penzing), Wien;

2009 – „Диалог“, галерия „Риньосл“ 

(Galerie Rienössl), Wien.

2008 – „Тиха нощ, свята нощ“, галерия 

„Универсум“ (Gallery Universum), Ва-

рна;

 – самостоятелна изложба, Междунаро-

ден етно джаз фестивал „July Jazz“ 

(International Ethno-Jazz-Festival), 

Смолян, България.

Творчески работилници:

2012 – 2016

– църква „Мария Трой“ (Piaris-

tenpfarre Maria Treu), Виена;

– Български културен институт Дом 

„Витгенщайн“ – Виена;

2009 – Смолян, България;

2008 – Детски уъркшоп по живопис – 

Смолян, България.

изведенията, включени в изложбата 
„Иконография“, се придържат към 
двуизмерното „начертателно“ изо-
бражение като знаков, каноничен 
принцип на Православната икона. 

Централни изображения в експози-
цията са иконите на Христос, Света 
Богородица, Свети Георги (правосла-
вен и католически вариант) и на Св. 
св. Кирил и Методий. 

Иконите, които Стефка Николова 
представи във Велехрад се отличават 
с изящен рисунък, прецизно разра-
ботване на детайлите и спазване на 
иконографския канон, а специфич-

ната техника на патиниране прида-
ва на творбите уникално усещане за 
топлота и автентичност, като по този 
начин ги доближава много близо до 
оригиналните образци.  ◆

Слово на художничката Стефка Николова по време на тържественото откриване

В параклиса „Св. Кирил“ – присъстващите се наслаждават на изложените красиви икони


