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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ 

Безграничната страст 
да рисуваш
На 12 юли, в галерията на Българския културен институт в Прага, бе открита изложбата „Посока: Изток 
– Запад“ на Аспарух Сърбов-Пуха и Геракси Гераксиев-Герака. Експозицията се реализира в партньор-
ство с община Пловдив и фондация „Пловдив – европейска столица на културата 2019“ и привлече 
много посетители, предимно чехи, които в дъждовната юлска вечер стоплиха сетивата си с ярките 
багри, струящи от картините на двамата български художници.

Изложбата включва 30 
различни по стил и 
рисунък творби, които 
целенасочено прово-
кират към изследване 

на чувствата, емоциите и реакциите 
на публиката към фундаментални и 
основополагащи човешки стойно-
сти. Картините, специално селекти-
рани за изложбата в Прага, са съче-
тание между експресивен рисунък и 
задълбочена реалистична живопис.

 „В средата на месец юли, кога-
то човек си мисли за отпуска, море 
и любов, започна шеговито Ангел 
Маринов, сътрудник в Българския 
културен институт, решихме да Ви 
представим тази изложба, защото тя 
събира всичко това. Живописта на 
Аспарух Сърбов и Геракси Гераксиев 
се отличава с характерен рисунък, 
навяващ спомени за лятото, раз-
насящ очарованието на сгушените 
градски къщи, провокиращ сетивата 
към търсенето на споделената лю-
бов, таящ в себе си символи и знаци, 
чрез които човек преоткрива себе си. 

Все теми, дълбоко заложени в твор-
чеството на двамата асеновградча-
ни. Стиловете на двамата самобитни 
художници са както различни, така 
и взаимно допълващи се. Сърбов 
е художник на търсенията. Когато 
започва някоя картина, той няма 
предварително изградена представа 
какво ще нарисува, а я търси в прос-
транството. Докато Гераксиев рису-
ва само това, което предварително 
„вижда“ в съзнанието си. Може би 
тук се крие пресечната точка, която 
взаимно ги допълва и носи успех на 
авторите в съвместните им арт про-
екти като „Посока: Изток – Запад“, 
добави Ангел Маринов.

Факт е, че публиката разглеждаше 
с интерес изложените творби – магне-
тичните картини на Аспарух Сърбов 
докоснаха и впечатлиха със своята 
оригинална изразност посетители-
те на изложбата, които отнесоха със 
себе си положителен заряд и духовно 
обогатяване. Подобно бе и усещането 
с творчеството на Гаракси Гераксиев 
– ювелирни късчета природа, докос-

Аспарух Сърбов е роден в Асеновград. 
Ученик е на големите български 
художници Георги Ковачев и Коста 
Форев. Работи в областта на реа-
листичната живопис, като развива 
собствен маниер, постигайки баланс 
между цветност и синтетика. Има 
над 20 самостоятелни изложби в 
България и чужбина и много участия 
в общи арт проекти. Негови творби 
са притежание на галерии и частни 
колекции в България, САЩ, Герма-
ния, Португалия, Норвегия, Турция, 
Гърция и др. Член е на Дружеството 
на пловдивските художници.

Геракси Гераксиев е роден в Асеновград. 
Ученик е на художника Ангел Ми-
хайлов. Вечната тема за любовта 
и щастието е основна линия в не-
говото творчество. Има участия в 
множество самостоятелни и общи 
изложби в България и чужбина. Не-
гови картини са притежание на гале-
рии и частни колекции в България, 
Италия, Германия, Русия, ЮАР, Люк-
сембург, САЩ и др. Член е на Друже-
ството на пловдивските художници. 

„Светлината на миналото“, Аспарух Сърбов „Слънчево и морско“, Геракси Гераксиев

ващи ежедневието на човека и носе-
щи успокоение. Интересен е творче-
ският поглед на художника, който в 
едно интервю споделя: „Възхищавам 
се на Природата, най-великият и не-
повторим Творец! Един нар, създаден 
от Природата, поставен в една ниша, 
стара и напукана, създадена от дру-
го природно творение на човека. Да 
ги съчетаеш и да предизвикаш мир и 
спокойствие в душите на хората.

Да твориш, да създаваш от нищо-
то, да създаваш – това е достойно за 
възхищение. В този свят на разруха, 
духовна и материална, творчеството 
е може би най-ценното нещо!“.  ◆


