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Рубрика на Анжела Гюрова | Снимка: личен архив на Калина Мухова

Една приказка, една Калина, 
един шедьовър
Вероятно почти всеки е чел някога нещо от Тол-
стой. Моята първа среща с неговата литературна 
магия, беше една стара руска книга – „Ивануш-
ка Глупака“, озовала се незнайно преди колко 
поколения у дома. С разкошни илюстрации! 
Почти 18 години по-късно, държа същата класи-
ка, с не по-малко магични илюстрации в ръцете 
си. Илюстрации ли? Не… бродерии са, истински 
бродерии. Авторът на този колекционерски ше-
дьовър, сътворен с игла и конец, е талантливата 
Калина Мухова, а българското издателство, кое-
то реализира нестандартният проект е „Лист“.
Калина е родена в София, но в момента е бази-
рана в Болоня. Влюбена е в изкуството, което не 
се опитва да поставя в рамки и граници. Какво 
още, ще я оставя да Ви разкаже сама…

– Представи ми се. Освен творец 
Калина още е…

– Ами Калина е илюстратор. Бъл-
гарка! Честно казано, не знам какво 
друго да добавя. 

– Къде те откривам сега?
– В момента съм в Болоня, живея 

тук от осем години. Следвах в „Ко-
микс илюстрации“ и реших да остана. 

– Един от последните ти проекти 
е изключително интригуващ – ра-
ботила си върху бродерии-илюс-
трации в една от най-новите книги 
на издателство „Лист“. Защо всъщ-
ност бродерии, а не класически 
илюстрации?

– Най-главното, защото обичам 
да си усложнявам живота. Щедро!

– Реално каква е историята зад 
този проект?

– Историята започва от това, 
че през тази година започнах да се 
занимавам с бродиране почти слу-
чайно. Съквартирантката ми бро-
дираше и започнах да се уча от нея. 
Лека-полека започнах да споделям 
някои неща в интернет, из социал-

ните ми ка-
нали. Па-
р а л е л н о 
издателство 
„Лист“ имат 
една серия 
от детски книги, в която се предста-
вят шедьоври от велики автори. Из-
дателката – Гергана – следва моите 
социални мрежи и в един момент 
ми писа с идеята да направим книга 
с… бродерии. За мен беше изненад-
ващо, защото до момента бях пра-
вила само някои малки бродерийки, 
колкото да се науча. Такъв огромен 
проект първоначално малко ме уп-
лаши, но както казах вече – аз оби-
чам да си усложнявам живота. По-
сле толкова се запалих по идеята, че 
нямах търпение да започна. Имах 
още други проекти, по които тряб-
ваше да работя през повечето време 
от годината, но през цялото време 
мислех за бродериите.

– Ти ми разказа отчасти как си се 
запалила, но все пак кое те привле-
че към бродерията?

– Никога не съм изпитвала ув-
лечение по характерните гоблени с 

предварително създадени схеми, кон-
тури, концепции. Започнах с плодове, 
зеленчуци и някакви малки мотиви. 
Много миниатюрни неща върху чан-
ти и блузи. Съквартирантката ми, 
която също е илюстратор, си правеше 
нейни неща, които за мен изглеждаха 
невероятно. Дори не се бях замисли-
ла, че може да се рисува и с конец. 
Пробвах почти на шега, а пък то взе, 
че стана единственото ми хоби, извън 
рисуването. Хоби, което ме оставя 
свързана със света на изкуството, но 
е някак различно – не държиш молив. 

– Как се случи целият процес по 
създаването на книгата с илюстра-
ции-бродерии?

– Първоначално, разбира се, тряб-
ваше да се запозная с историята на 
Толстой, да я изуча в детайли. После 
започнах да се замислям кои са сце-
ните, които най-много ми харесват. 
Селектирах тези, които се открояват 

Калина Мухова
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и ме вдъхновяват. После 
започнах да ги скицирам, 
това е началото на все-
ки проект, независимо от 
изразното средство, чрез 
което ще се реализира по-
нататък. Рисувах първо 
дигитално идеите си, по-
сле буквално слагах лист 
върху дисплея, копирах си 
самата рисунка, която съм 
си направила и след това 
я поставях зад платното, 
за да откопирам конту-
рите. Нататък започваше 
същественият процес – ча-
сове бродиране. Всъщност 
не просто часове, ами дни. 
Дълги дни…

– Кое е любимото ти 
изразно средство от све-
та на изкуството? 

– За мен все още това е 
моливът, наистина, какво-
то и да правя, ми е трудно 
да се отдалеча твърде мно-
го от рисуването, защо-
то за мен е нещо, което е 
много първично и когото 
видя да се рисува с молив, 
наистина много ми харес-
ва, както процесът, така 
и резултатът. Всеки има 
толкова различен начин 
да използва графичното 
рисуване. Осезаемо про-
явявам афинитет към на-

рисуваното с молив, дори 
си мисля, че ако видя ня-
кои от любимите си про-
екти, нарисувани с друга 
техника, то просто не би 
било същото. 

– Ще ми разкажеш ли 
повече за „Балконът“?

 – „Балконът“ е още 
един интересен проект, 
над който съм работи-
ла. Вдъхновен е от едно 
стихотворение на Атанас 
Далчев, носещо това име. 
Всичко започна, когато за-
едно с една от издателките 
на „Точица“ се заговорихме 
на Панаира на книгата в 

Болоня, колко би било ин-
тересно в България да из-
лезе книга без думи, защо-
то реално такава до онзи 
момент не съществуваше. 
Пазарът в България все 
още е някак затворен, няма 
по-авангардни издания. 
Отделно самото стихотво-
рение много ме докосна и 
когато ми го предложи, бях 
напълно готова да застана 
зад идеята, наистина много 
ми хареса. 

– Илюстрирала си 
много проекти, а има ли 
вече издадена книга, коя-
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и това си беше важно, но в момента 
съм в напълно друга среда и тво-
рците в нея са различни. Все пак 
обичам много графиката на Доре, 
обичам Егон Шиле, Густав Климт – 
също. 

– Къде ще бъде Калина след 10 
години? 

– Надявам се все още тук, в Ита-
лия, опитвам се да се установя. Оста-
вила съм си, разбира се, и опцията за 
връщане към България, но в момента 
наистина се чувствам много добре в 
Болоня. Тук се чувствам много по-
вече вкъщи, отколкото в България 
или където и да е другаде по света. 
Нищо изразено не ми липсва, затова 
се стремя да се задържа тук, където 
се чувствам добре. 

– Къде тогава е „у дома“?
– В момента е тук, в Италия. Но по 

принцип въпросът е доста труден за 
отговор, защото съм сменяла градове 
и държави доста пъти, и ми е трудно 
да кажа къде точно е у дома. Може 
би у дома е там, където е бюрото ми, 
където мога да рисувам с часове, т.е. 
локацията може да се промени лесно. 
Чувствам се у дома там, където мога 
наистина да творя спокойно. 

– Какъв е преобладаващият 
цвят на следващия ти проект?

– Ами има няколко проекта, над 
които работя едновременно в мо-
мента. Следващият за издателство 
„Лист“ е синьо, тъмносиньо. Не зная 
кога ще излезе, но е готова, така че 
надявам се скоро!

– И за финал: С какъв цвят асо-
циираш Родината?

– Родината… това е един наисти-
на интересен въпрос. Може би зим-
но синьо небе, едно много светло-
синьо. Скоро като е паднал снегът в 
града и още всичко е изключително 
бяло, тогава небето е с един особен 
нюанс на синьото. За мен точно 
това е олицетворението под някак-
ва форма, че съм у дома, в Бълга-
рия. Защото в София, там където 
съм израснала, климатът е много 
по-различен, отколкото в Болоня. В 
Италия няма сняг и е много влажно, 
затова може би зимата, познатата 
българска зима, ми липсва под ня-
каква форма. ◆
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то мечтаеш да илюстрираш?
– Някой ден, когато стана още по-

известна и натрупала опит, бих жела-
ла да направя илюстрации на „Алиса 
в страната на чудесата“. Бих се рад-
вала да работя също и над някои от 
книгите на Тери Пратчет. Въпреки че 
точно това би било доста трудно, но 
е един от любимите ми автори и на-
истина би било вълнуващо да работя 
над нещо, написано от него. 

– Какво прави Калина, когато не 
прави всичко останало?

– По принцип или чета, или се раз-
хождам из парка с приятели. Опитвам 
се да излизам от къщи, да бъда навън, 
защото работата ми е доста асоциал-
на. Хубаво е човек да излезе, да наме-
ри повод да не е по пижама, да срещне 
някого, да поговори. 

– Кой е любимият ти художник?
– Като цяло в момента доста 

съм се отдалечила от класическото 
изкуство. В гимназията бях много 
запалена по художественото изку-
ство, защото все пак учех живопис 


