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Новият творчески сезон в Българския културен институт, гр. Прага, бе открит на 12 септември с изложбата 
„Българско монументално изкуство“. Среща на много авторски концепции и точна картина на състоянието 
на този вид изкуство в България е може би най-сбитото описание на експозицията. 

И тъй като аз никак не 
умея да пиша кратко 
и „по журналистиче-
ски“ и обичам да доба-
вя щипка романтика 

и лъжичка любов към видяното, ще 
продължа по своему. Застанеше ли 
посетителят в тази топла есенна ве-
чер пред гостоприемно отворените 
врати на Българския културен ин-
ститут в чешката столица, първото 
нещо, което грабваше погледа му бе 
покоряващата яркост на експонати-
те. Прекрачвайки прага, пред очи-
те му се разкриваше внушителната 
гледка на изложените разнообразни 
творби, представящи широк спектър 
от техники, композиции, тематики и 
изразни средства. Също толкова вну-
шителна бе и групата български тво-
рци, 24 на брой, пристигнали от Роди-
ната за откриването на изложбата и 
имащи безценната възможност да се 

срещнат очи в очи със своите зрители, 
настоящи и бъдещи почитатели.

 Експозицията проследява ре-
троспективно развитието на този 
вид изкуства в България и е селек-
ция от мащабните изложби по слу-
чай 40-годишния юбилей на секци-
ята „Монументални изкуства“ към 
Съюза на българските художници, 
отбелязана в България през 2017 г. 
Участват 50 автори от три поколе-
ния, сред които и големи творци в 
българското изкуство, като проф. 
Илия Илиев, почетен член на Меж-
дународната асоциация по мозаис-
тика, мозаиста Йордан Марков, стък-
лописците Катя Гецова и Константин 
Вълчев, иконописците  – Елеонора 
Караиванска и Венелин Фотев, жи-
вописците  – Вълчан Петров, Кирил 
Божков, Бисера Вълева… Невъзмож-
но е да се изброят имената на всички 
участници, известни у нас и в чужби-

на. Повечето от тях са предпочели да 
представят живописни творби и мо-
зайки, но не липсваха и стенописи в 
църкви, икони, витражи и витражни 
пана. Изложбата разкрива различни-
те пътища, по които върви всеки от 
авторите, както и личните им въз-
можности за интерпретация. 

„Тази вечер Ви представяме едно 
изкуство, наречено монументално, 
което рядко може да бъде видяно в 
изложбените зали и галериите, тъй 
като то е изцяло свързано и е част от 
архитектурата“, започна словото си 
Венера Константинова, секретар на 
секция „Монументални изкуства“ 
и куратор на изложбата. Такива из-
куства са стенописите, мозайките и 
витражите, които, като елементи в 
архитектурното пространство, при-
състват в обществените и частните 
сгради, което ги прави по-малко 
достъпни, но не по-малко ценни 
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или интересни. (…) Целта на из-
ложбата е да покажем, че в нас има 
много скрита и непроявена енергия, 
която чака своя час и място, за да се 
открие; че сме отворени за всякакви 
творчески търсения и предизвика-
телства“, завърши г-жа Константи-
нова, изразявайки надеждата си, че 

експозицията ще предизвика инте-
реса на пражката публика. Всъщ-
ност, интересът към представените 
творби вече бе гарантиран, съдейки 
по многобройните посетители, из-
брали българското изкуство в тази 
чудесна вечер!

Вълнуващ нюанс на емоционал-

ните преживявания и съпреживя-
вания придаде художничката Силви 
Басева, която, от името на всички 
членове на секция „Монументални 
изкуства“, се обърна към Венера Кон-
стантинова с благодарност за идеята, 
организацията и реализацията на 
тази изложба. ◆
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