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Текст: Лилия Николаева | Снимки: „Роден глас“

Шанс за изява Шанс за изява 
на младите талантина младите таланти

На 6 март, в Българския културен институт в Прага бе открита изложбата „ГрафикАрт“, включваща селектира-
ни произведения на наградени и номинирани автори от Националния конкурс за класически графични тех-
ники, чието първо издание се провежда в края на 2017 г., със съдействието на Министерството на културата. 
Основен инициатор и организатор на конкурса е художникът Людмил Георгиев, чието творчество бе предста-
вено от Българския културен институт в Прага на 13 септември чрез изложбата „Живопис и графика“.

Г-н Георгиев присъства на 
официалното откриване на 
експозицията заедно с пет 
от шестимата селектирани 
графици – призьорите Иван 

Матеев и Зоран Мише, както и поощ-
рените участници Павел Целковски, 
Васил Ангелов и Калоян Илиев – Ко-
кимото. Редом до техните творби в 
чешката столица бяха експонирани 
и графики на Васил Колев-Vasillo, но-
сител на трета награда. 

„Когато представяме съвременна 
българска графика, няма как да не 
обърнем поглед назад. Тогава, пре-
ди повече от столетие, чехът Йозеф 
Питер поставя в България началото 
на родната ни печатна графика. Този 
изкусен майстор не само залага осно-
вите, но за десетилетие вдига високо 
нивото на графичното изкуство в 
България. Днес, за нас е чест и гор-
дост, че век по-късно Питер има свои-
те достойни български последовате-
ли от младото поколение в родното 
изобразително изкуство“, изтъкна в 
изказването си г-жа Галина Тодорова, 
директор на БКИ, гр. Прага.

С шеговит тон, г-н Людмил Геор-

гиев продължи: „Вие нямате възмож-
ност да познавате Йозеф Питер, но 
имате възможност да се запознаете с 
тези прекрасни млади хора, които се 
занимават с нелека, но красива ра-
бота. Националният конкурс за кла-
сически графични техники се роди 
от желанието ни да ги стимулираме. 
В него се включиха 28 кандидати, 6 
от тях бяха номинирани, трима по-
лучиха и материални награди. Въ-
преки че авторите са много млади, 
те са носители на сериозни награди 
от България и чужбина“. В края на 
словото си г-н Георгиев се обърна 
към публиката с пожеланието да се 
наслади на изложбата.

Експозицията представя по 5 гра-
фики от всеки автор, а творбите се 
отличават с голямо майсторство и 
внимание към детайла. Вслушах се 
и в оценката на един от доайените на 
българската графика, Борис Бранков: 
„Браво, тези момчета са избягали от 
академизма, от традиционното и схе-
матичното. В графиките им има фан-
тазия и провокативност“. 

Калоян Илиев – Кокимото, най-
възрастният сред младите графици, 

сподели, че в България има много та-
лантливи творци, но графиката като 
че ли е позабравена. Участието на 
толкова млади хора в първия по рода 
си конкурс е радващо и оптимистич-
но. Той допълни информацията за 
зрителите, изтъквайки, че експози-
цията пристига веднага след нацио-
нална изложба в галерия „Средец“ и 
в нея участват много силни автори, 
но тук „сме най-изявените и това си 
проличава от работите ни“, завърши 
Калоян Илиев. Какво пък, добре е 
младите да са не само надарени, но 
и да имат подобаващо самочувствие! 
Ще си позволя да добавя, че подобна 
силна експозиция в една от меките 
на графичното изкуство, каквито са 
Прага и Чехия, за нас може да бъде 
само повод за радост и гордост.

За артистичната атмосфера на 
вернисажа допринесоха и музикал-
ните изпълнения на Каролина Двор-
жакова (саксофон), Франтишка Но-
вотна и Владимир Йелинек (пиано) 
от музикалното училище „У Пуй-
човни“, гр. Прага – дано публиката 
наистина се е насладила на докосва-
нето до света на изкуството.  ◆

отляво надясно: Калоян Илиев, Галина Тодорова, Павел Целковски, Людмил Георгиев (отзад), 
Васил Ангелов, Зоран Мише, Иван Матеев, Каролина Дворжакова, Владимир Йелинек


