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Интервю на Камелия Илиева | Снимки: архив на Мария Озтюрк

През ноември 2016 г., тя си тръгва от Международното тортено изложение Кейк Интернешънъл (Cake 
International Birmingham) в Бирмингам със златен и сребърен медал. Сребърното й отличие е за икона с 
дърворезба, изобразяваща Светите братя Кирил и Методий. Години преди това, рисува истински икони 
и реставрира картини в Ателието за реставрация към един от най-престижните частни университети на 
Турция – Сабанжди. През 2017 г. става шеф-сладкар в Националния отбор на Турция към Федерацията 
на готвачите и сладкарите ТАШФЕД. Мисля си, че само това е достатъчно, за да изпитаме радост и гор-
дост от талантливата ни сънародничка Мария Владимирова Озтюрк. Как захарното изкуство се превръ-
ща за нея в професия и страст, какви са бъдещите й идеи и защо по-сладка от нашата България няма…, 
всичко това в интервюто с нашата гостенка.

– Мария, Вие станахте популяр-
на в българските медии с тортата си 
– точно копие на Желязната църква 
„Св. Стефан“ в Истанбул. Разкаже-
те по-подробно историята – Ваша 
ли беше идеята за създаването й 
или Ви беше поръчано това произ-
ведение на сладкарското изкуство?

– Предложение да направя тор-
та по повод официалното открива-
не на църквата, дойде от страна на 
Генералния консул на Р България в 
Истанбул, г-н Ангел Ангелов. Много 

се развълнувах, защото самата аз от-
давна исках да сътворя архитектурен 
паметник от захар, но до този момент 
нямах повод или определена идея ка-
къв да бъде той. Ето защо предложе-
нието на г-н Ангелов изключително 
много ме развълнува. Доста хора 
си мислят, че този проект е бил по-
ръчка, от която съм спечелила пари. 
Напротив, всички разходи свързани 
със закупуване на материалите, из-
работката и транспортирането, бяха 
поети от моя страна и, повярвайте 
ми, те не бяха никак малко. Въпреки 

това отново бих го направила, за-
щото за мен не материалната страна 
е от значение. Трепетът и щастието, 
които изпитвах при изработката и 
особено при представянето, не бих 
могла да заменя с нищо друго. Хи-
лядите поздравления, съобщения и 
споделяния в социалните мрежи и 
медии още топлят душата ми и ме ка-
рат да се чувствам горда.

– Следвайки гласа на сърцето 
си, живеете от доста години в Ис-
танбул, изградили сте тук дома и се-
мейството си. Имаше ли в началото 

Мария Озтюрк и генералният консул Ангел Ангелов пред уникалното сладко творение

Талантлива сънародничка прославя
Отечеството ни по света
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проблеми с приспособяването Ви в 
тукашното общество?

– Да, от 17 години съм омъжена 
и живея в Истанбул. Единствена-
та трудност, която срещнах, кога-
то пристигнах, бе невладеенето на 
езика. В началото, със съпруга ми и 
неговите приятели говорехме на ан-
глийски, но бързо осъзнах, че, за да 
се адаптирам по-лесно, трябва задъл-
жително да науча турски. Записах се 
на курс и за около година успях да 
проговоря и да започна да комуники-
рам свободно. Завързах много нови 
приятелства и действително започ-
нах да се чувствам като у дома си. 

 
– Завършили сте училището по 

дърворезба в Трявна, а след това 
и Великотърновския университет 
със специалност „Скулптура“, ра-
ботехте като преподавател по изоб-
разително изкуство в габровско 
училище. Как и кога се зароди инте-
ресът Ви към създаването на бути-
кови торти и какво е общото между 
Вашата специалност и това, с което 
се занимавате в момента?

– Интересът към бутиковите тор-
ти при мен възникна след 2-ия рож-
ден ден на сина ми Атилла. Тортата, 
която бях поръчала, на външен вид 
бе много красива, а и вкусът й бе чу-
десен, но си помислих, че тъй като 
съм учила моделиране и скулптура, 
направата на тортената украса не би 
ме затруднила. Запалих се сериозно и 
с часове разглеждах торти и бискви-
тки в Интернет. Започнах да чета и за-
писвам различни рецепти за блатове 
и кремове. Тогава популярен форум 
бе „БГ Мамма“. Там имаше група на 
любители-сладкари, които споделяха 
опит, рецепти и пр. Така започнах и аз. 
Първата ми торта изглеждаше добре, 
но вътре бе доста суха. Постепенно, 
пробвайки нови рецепти, продукти и 
материали, напредвах, учех се от греш-
ките си. Посетих и няколко курса, за-
щото виждах, че имаше неща, които 
не откривах в Интернет, а бяха важни 
за общата визия на тортата. Искам да 
отбележа обаче нещо много важно. 
Самият процес: печене на блатове, 
приготвяне на крем и ганаж, никога не 
ме е привличал. С нетърпение очаквах 
мига, когато започвах декорацията. 
Това бе и е моята страст. Всяка торта 

бе за мен като бяло платно, на което 
можех да развихря таланта и въобра-
жението си. И когато преди няколко 
години изработвах торти за един пар-
ти център, най-неприятно ми беше да 
ми изпратят снимка на нечия торта и 
да поискат от мен да я направя същата. 
Осъзнавайки, че такъв начин на рабо-
та не ме прави щастлива, отказах се и 
насочих знанията и въображението 
си към нестандартните торти. Търсех 
различни начини на декорация.

– Коя е Вашата любима творба и 
какво Ви вдъхнови за създаването й?

– Радвам се, че формулирате въ-
проса си, използвайки думата „твор-
ба“, а не торта. По простата причина, 
че аз доста рядко правя торти в бук-
валния смисъл на думата. Вярно е, 
че работя само с материали, които се 
консумират – захарно тесто, храни-
телни бои и пр., но това, което създа-
вам, не се яде. Поне аз не бих разре-
шила някой да го опита. По света се 
нарича sugar art – захарно изкуство. 
Моята най-любима творба е захарна-
та икона на Богородица, която изра-
ботих преди 2 години. Имаше период, 
в който рисувах истински икони. И 
когато започнах по-творчески да се 
занимавам със захарно изкуство, тай-
ничко си мислех дали да не направя и 
една захарна. Но не можех просто, ей 

така, да седна и да я изработя. Точно 
както стана и с църквата, ми трябва-
ше повод. И той дойде! Първото тор-
тено шоу, което се състоя в Истанбул 
през 2016 г. Реших, че моето участие 
трябва да е с икона. А как точно из-
брах модела, също е интересна исто-
рия. Открих я случайно в едно малко 
антикварно магазинче в Арбанаси. 
Прекрасна малка икона на Богороди-
ца с младенеца в сребърен обков. 

– От това, което успях да проче-
та в медиите и социалните мрежи, 
разбрах, че не сте забравили Роди-

ната си и тя постоянно присъства 
в живота Ви – какво представлява 
проектът „Моята България“ и как 
успяхте да вдъхновите участнич-
ките да претворят по този нетради-
ционен начин своите виждания за 
нашето Отечество? 

– България няма как да не при-
съства в живота ми, дори си мисля, 
че ако бях в Родината, не бих била 
толкова активна в това отношение. 
Носталгията вероятно си казва ду-
мата. Идеята за захарната колекция 
„Моята България“ е заимствана от 
станалите популярни напоследък по 
света тортени колаборации. Декора-
тори от различни националности се 
обединяват около една тема и творят 
с помощта на средствата на захарното 

Захарният модел на Желязната църква и неговата създателка
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изкуство. Моята идея обаче бе да 
поканя само българи-живеещи в 
Родината и по света, а темата ес-
тествено да е България. Предста-
вянето на тази колекция исках да 
стане на най-българския празник, 
24 май. Не поставих никакви огра-
ничения. Исках всеки участник да 
отвори душата си и да излее чув-
ствата и мислите си. Създадоха се 
невероятни творби. Ако проявя-
вате интерес, може да ги разгле-
дате в страницата на колекцията 
във Фейсбук (www.facebook.com/
mybulgariacakecolaboration).

– В какви други проекти 
участвате и свързани ли са те с 
България?

– Благодарение на колекция-
та „Моята България“ и интереса, 
който предизвика захарната Же-
лязна църква, получих покани 
от музей „Дворецът в Балчик“ 
и община Габрово. Първото съ-
битие ще се състои по време на 
празниците на хумора в Габрово, 
моят роден град. Заедно с други 
талантливи тортени декоратори 
от града и региона подготвяме 
колекция на тема „Моето слад-
ко Габрово“, но този път няма да 
се ограничим само с виртуално 
представяне. За първи път в Бъл-
гария, с подкрепата и съдействи-
ето на Общината, сладките про-
изведения ще бъдат представени 
на действителна изложба, чието 
откриване ще се състои на 18 май 
в Терра Мол. Така всички наши 
съграждани и гости на града ще 
имат възможност на живо да ви-
дят творбите и да се запознаят с 
техните автори. Другата изнена-
да и жест към града, в който съм 
родена и отраснала, е свързана 
със захарната Желязна църква. 
Въпреки големите й размери и 
трудността по транспортиране-
то, реших да я докарам в Бълга-
рия, за да могат повече хора да я 
видят на живо. Първо в Габрово, а 
седмица по-късно и в „Двореца в 
Балчик“, където ще е второто го-
лямо събитие – изложбата „Моя-
та България – българска история 
и култура в захарни творения“. 
Тя ще бъде официално открита 

на 24 май, когато е и празникът 
на Балчик и ще се проведе под па-
тронажа на „Двореца“ и Минис-
терството на културата. За учас-
тие в изложбата отново поканих 
талантливи български колеги, с 
част, от които работихме и в пър-
вата колаборация, но по-голяма 
част от тях са нови. Подготовката 
и за двете колекции започна още 
през месец януари. Всички рабо-
тят с голямо желание и вълнение. 
Убедена съм, че и двете изложби 
ще предизвикат огромен интерес. 
Искам още веднъж да благодаря 
на всички момичета, които ми се 
довериха и приеха поканата ми. 
Те заслужават повече хора да се 
насладят на техния талант.

– Всички българи, живее-
щи някъде по света и създали 
смесени семейства, знаят колко 
трудно е понякога да се преда-
де родния език на поколението, 
родено и израстващо в чуж-
бина. Говори ли Вашият син 
български и как успявате да му 
предадете нашия език и наши-
те традиции?

 – Според мен, децата от сме-
сени бракове са много щастливи, 
защото още по рождение имат 
шанса да отраснат в среда на две 
култури, два езика, понякога и на 
две религии. Синът ми Атилла е 
роден, живее и учи в Истанбул, 
но знае турски и български, плюс 
още два чужди езика, които изу-
чава в училище. Както аз, така и 
съпругът ми сме на мнение, че 
детето ни трябва да е запознато 
и уважава традициите и на двете 
страни. В нашия дом наравно се 
празнуват както турските, така 
и българските празници. Щаст-
ливи сме, че в Истанбул преди 
няколко години бе открито Бъл-
гарско неделно училище, където 
децата ни имат възможността да 
бъдат обучавани по програма, 
одобрена от Министерството на 
образованието. В това училище, 
освен децата, български език 
вече могат да научат и по-голе-
мите. От тази година и съпругът 
ми се записа и с голямо желание 
посещава занятията там.   ◆

Проектът, спечелил сребърен медал на Международното тортено 
изложение „Кейк Интернешънъл“ в Бирмингам, 2016. 

Част от него е и горната икона

Захарна икона на Богородица – любимата творба на Мария

Икона на Св. св. Кирил и Методий


