Година XXII, брой 14, 20.05.2022

ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА ”СВ. ЛУКА”

„Сърцевина”, Амалия Мочи, 12 А клас

ИЗЛОЖБА НА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И СУВЕНИРИ”
На 29.03.2022 г. в галерия „Св. Лука”
се откри изложба, посветена на
дългогодишната работа на учениците от специалност „Детски
играчки и сувенири”. Изложбата е
част от проекта „Учениците“, чието начало бе поставено още през
2013 г., и има за цел да покаже и насърчи развитието на индивидуалната творческа работа на младите творци през различни етапи от
тяхното образование.

ИЗЛОЖБИ

Настоящата експозицията включва
ученически проекти и реализации от
сферата на дизайна за детската среда

Експозицията се състои от 88 произведения на ученици от 8. до 12. клас,
създадени в различни етапи от тяхното
обучение. Тя разкрива основните направления, които са застъпени в специалността – средства за игра, учебно-възпитателни (дидактически) средства,
костюми за ролева игра, съоръжения за
игра и спорт на открито, аксесоари
за сюжетни игри и други. Специалност
„Детски играчки и сувенири” има дълга,
над 30-годишна история. Преподавателският състав през годините и до днес
включва висококвалифицирани професионалисти – художници и дизайнери, обогатяващи учебния процес със собствения
си опит, обърнали поглед към бъдещето.
Подготовката в специалността е
насочена към развиване на творческа-
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и по-конкретно детски играчки и сувенири, създадени в периода 2013 – 2022 г.
Работите илюстрират богатите
възможности при проектирането на
детския предметно-материален свят и
разнообразните области, в които учениците могат да развиват своя творчески
потенциал.

та фантазия, запознаване с методиката на дизайнерското проектиране и
изпълнение. Изучават се проектиране и
технологии за изпълнение на текстилни играчки, играчки от хартия, масивна
дървесина и пластмаса. Учениците придобиват познания в областта на композицията, формообразуването и цветознанието, както и умения за работа с
различни материали.

Нашата гимназия е единственото
място в България и Европа, което предлага обучение по специалността за гимназиалния етап. Горди сме, че със своята
дейност допринасяме за развитието на
тази област в световен мащаб.
Ивелина Илиева,
учител по История на изкуството
Снимки: Христо Иванов, 11 А клас
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Лора Трифонова 11 В клас

Иван Милев, „Ахинора”, 1925 г., СГХГ

Държавна награда за изкуство за творбата си „Крали Марко“. След завършването на Рисувателното училище отива
във Виена да се лекува. По-късно става
сценограф в Народния театър, където
работи до края на живота си. Макар и
с блестяща творческа кариера пред себе
си и предложения за изложби в чужбина,
лишенията и липсата на средства за лечение сериозно подкопават здравето му.
За нещастие, през декември 1926 г. Иван
Милев се разболява от испанския грип и
умира на 25.01.1927 г., три седмици преди да навърши 30 години, оставяйки
7-месечна дъщеря.
ТВОРЧЕСТВО
Изкуството на Иван Милев е повлияна от виенския сецесион и символизма,
включва сюжети от фолклора, българската природа, мистиката на обредите, бита и културата. Вдъхновено е от
народните традиции и иконописта, но
фантастичното, християнското и социалното също не са чужди на неговото
творчество. Стилът му е описван като
„самобитен“ и „декоративен“. Иван Милев е не само най-големият майстор на
акварела и темперната техника у нас,
един от най-високо ценените ни местни
артисти, но е и модерен художник, достоен да присъства на европейската сцена. Трийсет негови картини обаче имат
мистериозна съдба. След бомбардировките в София, заради които пострадват
негови стенописи, съпругата му дава 30
картини, които да бъдат съхранени в
трезора на Търговската банка, днешна
БНБ. През 1956 г., когато се опитва да
ги изтегли оттам, за да бъде направена
изложба по повод 30 години от смъртта
му, установява, че картините ги няма.
Предполага се, че са из Европа в частни
колекции, но дори това не е сигурно. Те
така и не се завръщат тук. Картините
били от най-зрелия период на художника.
Голямо вдъхновение в неговото творчество е съпругата му Екатерина Наумова – оперна певица, която се появява в
редица негови произведения. Интересна
е историята за картината „Ахинора“. В

нея виждаме чертите на съпругата на
Иван Милев – Катя Наумова, но според
някои източници в нея е изобразена Анна
Орозова, съпруга на богатия и известен
розотърговец Александър Орозов, известна със своята неземна красота. За
да се унищожи градска клюка за Иван и
Анна, съпругът й поръчва на художника
да я нарисува, за да оправдае честите
им посещения. „Ахинора“ остава един
загадъчен образ в българската живопис.
ДНЕС
Днес част от картините му принадлежат на галерии, други – на частни колекционери.
Признанието към творчеството му
продължава и до днес. Тази година честваме 125 години от рождението му, заради което за първи път негови картини
ще пътуват извън страната. В галерия
„България“ към Българския културен институт в Рим се организира изложба с 30
картини, сред които и „Ахинора“; изложбата е в периода от 17.03 до 28.04.2022
г. Експозицията се финансира от община
Казанлък.
Паралелно в Палацио Браски от няколко месеца тече изложбата „Климт. Сецесионът и Италия“. Посетителите биха
могли да направят сравнение между „бащата“ на виенския сецесион и най-бележития български представител на това
движение. Смята се, че в творчеството
на Иван Милев се наблюдават елементи
от стила на Густав Климт, най-забележими в творбата „Анна Каменова“ –
ярък пример за български сецесион.
По този начин творческият път на
Иван Милев продължава и до днес. Докосвайки международната художествена
сцена с изкуството му, ние продължаваме това, което будният артист така и
не е успял да стори, но за което толкова
е копнял. Това е може би един от най-значимите актове на признание към него.

ГОДИШНИНА

БИОГРАФИЯ
Роден е на 19 февруари 1897 г. в Казанлък. Още като ученик Иван впечатлявал
учителите с рисунките си. Негова мечта
е да постъпи в Държавното рисувално
училище. Но през 1916 г., без да е завършил гимназия, е мобилизиран като военен художник. През 1917 г. става войник
на румънския фронт. Времето, което
Иван прекарва там, силно се отразява
на творчеството му. В дневниците на
художника откриваме опити за поезия и
за проза. Въпреки това той се посвещава на изобразителното изкуство, което
възприема и за дар, и за бреме. По време
на двуседмична почивка от мобилизация,
на 18 ноември той организира първата
си самостоятелна изложба. След края на
войната завършва средното си образование в Казанлъшкото педагогическо училище и започва да работи като учител.
Детството и младостта на Иван
Милев преминават в бедност. Всичките
си пари спестява за своето следване, заради което се лишава от обувки и храна.
Неговият приятел, художникът и поет
Сирак Скитник, разказва: „В София Милев
бе взел под наем една ръчна двуколка и
продаваше зарзават из крайните улици
на града. Помня, че главната му храна
беше хляб и чай. И това всеки ден. Беше
се превърнал в живи мощи. „Трябва на
всяка цена да стана художник, ако ще би
да загина от глад“ – говореше той глухо
като на себе си“.
В неговия романтичен дух действително белег оставят и тежкото ежедневие, и войните, и социалните промени.
Въпреки това след три години работа
като учител в с. Горски извор Иван Милев успява да се запише в Държавното
рисувално училище, впоследствие се
прехвърля в Декоративния отдел при
професор Стефан Баджов. На приемния
изпит рисува натюрморт, като решава
да го стилизира – нещо, което силно се
отличава от академичния стил. Въпреки това той е приет в общия курс на
учебното заведение. Приятел на Иван
Милев през студентските години е Илия
Бешков, с когото споделя квартира през
зимите. Разказват, че горели картони и
хартии с рисунки, за да се топлят.
През 1923 г. получава възможността
да пътува из редица европейски градове – Цариград, Атина, Корфу, Неапол,
Рим, Флоренция, Венеция, и да се запознае със световната живопис и големите
майстори. Завършва през 1925 г. с отличен успех и същата година получава

ИВАН МИЛЕВ
Иван Милев, рисунка, ХГ Казанлък

Тази година се честват 125 години
от рождението на един от най-бележитите български художници,
създател на българския сецесион. В
своя трагично кратък живот Иван
Милев оставя богато наследство,
днес съхранявано в СГХГ, НХГ и Художествената галерия в Казанлък.

Студенината от стълбите слизаше като невидима мъгла и нежно караше
тялото ми да потреперва. Седях на третото стъпало от долу нагоре и
гледах нещо на телефона си, докато часът започне. Отправих поглед към
стъпалата.
Каменната им структура и завита посока, заедно с прозореца с форма
на полукръг, придаваха усещане за малък дворец. Чуваше се шумът на
тишината, както и едно много тихо ехо от гласовете на учениците в
другите стаи. Светлината се промъкваше през малкото прозорче и едваедва осветяваше една малка част от ъгъла на стълбището. Невидимата
студена мъгла замря. Сигурно госпожата на горния етаж беше затворила
вече прозорците на стаята.
Всеки път, сядайки на стълбите на четвъртия етаж, докато чакаме да
отворят кабинета по информатика, си мислех точно за това. За студената
мъгла, спускаща се като сух лед надолу по стълбите.
Гленда Минков, 11 Г клас

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

ПРИЯТЕЛ
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Днес се събудих без име. Със сигурност
имам такова, но не мога да си го спомня.
Когато тази сутрин отворих очи, всичко изглеждаше нормално. Излежавах се и
зяпах известно време към тавана в едно
петно от мухъл, приличащо на нещо
средно между кораб и котка. Съзерцаването на това „произведение на изкуството“ ме разсъни и най-накрая станах.
Нахлузих босите си крака в пухкавите лилави чехли, след което бавно и тромаво
се придвижих към кухнята. Направих си
кафе, точно както си го приготвям всяка сутрин – с една лъжичка захар и много
малко мляко. Облегнах се на перваза на
кухненския прозорец с топлата чаша в
ръка, за да позяпам към вече оживената
улица. Отпих с наслада първата си глътка кафе за деня. Обичам да наблюдавам
през този прозорец. От височината на
шестия етаж на осеметажната кооперация, в която живея, се чувствам като
Бог. Гледам всички отвисоко, представям
си, че аз командвам света, че мнението
ми има значение. Гледам отвисоко и съдя.
Допих кафето, без да бързам, и реших да
се възползвам от слънчевото време навън с една разходка. Облякох някакви дрехи, обух захвърлените снощи в антрето
обувки и излязох, за да се смеся с „простолюдието“ навън. Преди да прекрача
през входната врата на кооперацията,
по навик проверих дали имам новопристигнала поща. В металната кутия, върху
която има залепена бележка само с номера на апартамента ми, открих няколко
писма – сметки за тока, за водата, рекламна брошура, която веднага смачках
на топка и изхвърлих. Разгледах писмата
– никъде върху тях не открих името си.
На мястото, където трябваше да бъде
отбелязан получателят, нямаше нищо.
Отново ме връхлетя липсата на името
ми, която почувствах, събуждайки се.
Напънах мозъка си, зарових се във всяка

негова гънка, но… безуспешно. Изтичах
по стълбите обратно до шестия етаж,
влетях без дъх в апартамента си и започнах да търся, да търся следи от името си. Прерових всяко чекмедже, всеки
шкаф, разгледах внимателно всяко писмо,
което открих, всяко едно малко листче
хартия, което попадаше пред погледа
ми, но никъде не прочетох името си. Сякаш невидима сила го беше изтрила.
С усещане за безсилие пред тази категорична загуба, излязох навън с надеждата, че ще открия следа, която ще ми
върне името. Оглеждах се във всяка витрина, във всяка локва на пътя, във всяко
лице на случаен минувач. Търсех познати,
които да заговоря, но такива не се появяваха. След няколко часа лутане седнах
на пейка в близкия парк. С отпусната назад глава и затворени очи въздъхнах тежко – имаше ли смисъл да продължавам да
търся? Най-добре щеше да бъде, ако още
утре отидех на лекар, за да разбера какво ми се случва. Може би имах някаква
форма на частична амнезия, вероятно
след случаен удар в главата или някакъв
стрес… Докато се опивах да си спомня
дали главата ми е преживявала такъв
удар, или пък каква случка ми е причинила
чак такъв силен стрес в последните дни,
до мен на пейката приседна непознат.
Отворих очи и видях до себе си възрастен мъж с гъста брада и рошави вежди,
с малки, присвити сивкави очи, покрити
от сбръчкани клепачи. Човекът носеше
окъсан мръснозелен пуловер и избелели
джинси. По пръстите му се виждаха размазани от времето и поизбледнели татуировки, а на дясната си ръка носеше
златен часовник. Той намери погледа ми
и проговори:
– Аз имам много имена. Те са толкова неизброимо много, че даже не знам
кое да избера, когато някой ме помоли
да се представя. За бившата ми жена
съм Пропаднал алкохолик, за децата ми –
Разочарование, а за внуците ми съм Приказка за Лека нощ. Всички ме наричат

„Стълба”, Гленда Минков, дигитална рисунка

СТЪЛБА

по толкова различни начини, че загубих
най-първото си име. Когато бях млад,
мечтаех да стана лекар, за милата ми
майка бях Всичко, а за баща ми – Нищо.
Учих старателно и много, за учителите
си бях Отличник. Благодарение на усилията си успях да продължа учението си в
престижен университет и така станах
Надеждата на семейството. Завърших
с отличие, започнах лекарска практика и
се превърнах в Гордостта на майка ми.
Помагах на хората – бях Спасител, бях
Щастлив. Ожених се и станах Съпруг,
после станах и Баща, и всичко беше прекрасно. Докато не настъпи този ден…
Този ден, в който се подготвях за животоспасяваща операция на една пациентка. От всички колеги хирурзи бяха
избрали мен, защото името ми беше
Най-добрия и вярваха, че ще спася жената.
Човекът въздъхна и за няколко минути потъна в мълчание. Мислех си, че се е
отказал да продължи, когато разтрепераният му глас подхвана отново историята:
– Допуснах фатална грешка и не успях
да спася пациентката. Така името ми се
промени от Спасител в Убиец. Напуснах
работа и се превърнах в Безработен,
после в Пияница, станах Агресивен, Отблъскващ всички наоколо... Разбира се, съпругата ми поиска развод. Останах Сам.
И така остарях без приятели, отхвърлен от семейството си. Излизам само
веднъж седмично от мрака на стаята
ми, за да разказвам историята си на някой случаен непознат. Днес избрах теб.
Известно време и двамата не продумахме, докато не заговорих на свой ред:
– Вие имате история, и това ви прави Някой. Били сте Съпруг, Баща, Лекар,
спасявали сте животи. Да, направили
сте грешка, но сте били Някой… А аз…
загубих името си… Не го помня. Загубих
първото си име, още преди да съм го
заместила с толкова много други имена.
Дните ми са еднакви, ежедневието ми

е рутина, работя работа, която никога
не ми е била мечта или стремеж. Хората около мен се правят, че ме харесват,
и аз се правя, че им вярвам. Единственото нещо, което имах, беше името ми,
а сега… то ме остави.
– Искаш ли да ти дам някое от моите имена? – попита ме мъжът с грижа
в гласа си.
– Не, благодаря. Колкото и да са много, всички тези имена са си ваши. Аз се
нуждая единствено от моето собствено име.
Мъжът кимаше с разбиране. Усещах,

че ще си тръгне всеки момент, затова
побързах да го попитам:
– А сега, след като вече се запознахме, ако ви срещна случайно на улицата
някой ден, как бихте искали да се обърна
към вас? Все пак имате много имена, можете да ми кажете любимото ви и да
ви наричам с него?
Мъжът ме погледна със сивите си
очи. Стори ми се, че клепачите му вече
не са толкова увиснали и сбръчкани, стори ми се също, че сивото в очите му се
прелива към светлосиньо. И тогава той
ми се представи:

– Можеш да ме наричаш Спасител
– това е любимото ми име от всичките. А пък аз теб ще те наричам Приятел.
Кимнах му в знак на съгласие, след
което отпуснах главата си назад, усмихнах се блажено под лъчите на слънцето,
които галеха бузите ми, и се загледах в
един облак, приличащ на нещо средно
между къща и заек.
Зорница Григорова, 12 А клас

МОЯТ ЛЮБИМ
ХУДОЖНИК

напуска. След това случайно отива на
урок по рисуване и осъзнава, че има „добра ръка“. И така решава да продължи
в тази посока. Навремето илюстрацията била една от малкото сфери на
изкуството, считана за „приемлива“ за
жените. Изкуството на Смит основно
изобразява деца и връзката между майка
и дете. Любимо за мен в нейния стил е
меката атмосфера на всичко – от цветовете до линиите и сюжета. Всичко
е „пипнато“ с изключителна нежност и
емоционалност, която наистина ме докосва. За щастие, Джеси Уилкокс Смит
е призната за един от най-добрите
илюстраторки на XIX и XX век и след
смъртта си е една от първите жени,
включени в Залата на славата на Обществото на илюстраторите.
Като дете често ходех измежду цветята и внимателно разглеждах дали
има феи, скрити в тях. И въпреки че никога не се показваха пред мен, аз пак си
говорех с тях и се надявах някой ден да
стана фея. Понякога намирах откъснато крило от пеперуда или водно конче
и си мислех, че някоя феичка си е загубила крилото. Поставях го на пънче и се
надявах да си го намери.

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Тъй като много често, когато се говори за изкуство, се споменават главно
мъже, исках да споделя впечатленията
си за две жени, които с рисуниките си
запалиха любовта ми към илюстрацията. През по-голямата част от историята на човечеството жените нe са били
поставяни наравно с мъжете в почти
всички аспекти на живота и е било приемано, че са по-глупави и неспособни.
Смятало се е, че не могат да рисуват
толкова добре като противоположния
пол, и когато са се опитвали, често не
са били приемани насериозно. Затова
съм благодарна на всички жени илюстратори, които въпреки трудностите и
критиката, която получавали заради
пола си, продължавали да правят това,
което обичат. Заради тях днес мога да
рисувам, без половата ми принадлежност да бъде считана за слабост.
Джеси Уилкокс Смит (1863 – 1935) е
може би първият илюстратор, наистина запалил любопитството ми към
това изкуство. Родена във Филаделфия,
Съединените щати, първоначално работи като учителка в детска градина,
но поради болки в гърба не може да се
навежда до нивото на децата и скоро
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Айда Рентул Аутуаит (1888 – 1960)
успя да върне вълшебството на феите
у мен, въпреки че вече съм по-голяма.
Родена в Мелбърн, Австралия, Аутуаит
главно рисува приключенията на елфи и
феи, живеещи дълбоко в автралийската
природа. Сестра � Ан често пишела приказки и ги публикувала с илюстрациите
на Айда. Любимите ми нейни илюстрации са тези, направени с туш. Въпреки
че има големи петна черно, рисунките �
пак имат тази нежност, която обичам.
Създават мистериозната атмосфера,
сякаш сцената е на много далечно място, през много далечно време, в най-късния час на нощта, когато се случват чудеса, далеч от окото на човека.
Текст и рисунки: Амалия Мочи,
12 А клас

ИЗКУСТВО ЗА МИРА И МИР ЗА ИЗКУСТВОТО

ПРОЕКТИ

В 14 БРОЙ НА ВЕСТНИК „АТЕЛИЕ“
ПРОДЪЛЖАВАМЕ С ПРЕДСТАВЯНЕТО
НА МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С
ТЕМАТА НА ПРОЕКТА „ЕРАЗЪМ+“ –
„ОДИСЕЯ НА МИРА“, 2020 – 2023,
В КОЙТО НАШАТА ГИМНАЗИЯ
УЧАСТВА ЗАЕДНО С УЧИЛИЩА ОТ
АВСТРИЯ И ГЕРМАНИЯ.
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енноморския съюз между гръцките полиси, успява да сключи мирен договор с
персите и така мирът продължава цели
двайсет години, време, през което се
създават изключителни произведения
на изкуството. В този период започва
нова строителна кампания в Акропола,
който е бил разрушен от предходните
Гръко-персийски войни. За архитект на
целия храмов комплекс е бил назначен
прочутият майстор Фидий. Построява се Партенонът – най-прочутият
шедьовър на древногръцкото изкуство.
По това време твори Поликлет, скулп-

Световната мъдрост, изразена в
религиозни и философски концепции, описва смисъла на живота в
щастието. Щастието може да се
гради в среда, в която цари хармония. А хармонията е равновесие в
света на човека и в природата. Мирът може да се определи и като естествена и задължителна част от
закона на природното равновесие.
Що се отнася до „мира“, зависещ и
постижим от човеците, той е едно
от важните условия, за да има хармония. Периодите на мирно съществуване
между обществата и народите дават
възможност на изкуствата да се развиват. Тоест, исторически погледнато, ако се върнем назад във времето
и разгледаме периодите на напредък в
изкуството, ще разберем, че той е бил
най-силен във времето на политически
мир. Става дума за златните векове в
историята.
В историята на Древна Гърция „Златният век на Перикъл“ е изключителен
пример за това, че изкуството процъфтява, когато владетелят осъзнава
важността му и отделя средства за
развитието му. Още преди да стане
държавник, Перикъл е бил покровител
на изкуствата. Именно благодарение на
неговите реформи се ражда атинската
демокрация. До този момент само аристократите са могли да управляват,
докато след въвеждането на реформите атиняните станали пълноправни
граждани, които могат да участват в
управлението и да получават заплащане от държавата за това. Перикъл е
известен като добър дипломат, който
успява да въздигне влиянието на Атина
спрямо другите градове държави. Също
така той увеличава значението на Во-

Източник: https://bg.wikipedia.org

торът, създал фигурата на воин, носещ
копие, която се превръща в канон при
изобразяване на човешкото тяло за още
много творци в следващите векове. По
времето на Перикъл творят драматурзите Софокъл, Еврипид и Аристофан –
„бащата на комедията“, а пиесите, писани от тях, и до ден днешен заемат
важна роля в театрите и вдъхновяват
нови съвременни интерпретации.
Друг такъв пример можем да намерим тук, в България, по време на управлението на цар Симеон Велики. Той е
бил изключително образован за времето

си и е познавал добре древногръцката
история и философия. Въпреки че по негово време са се водили много битки,
периодът на управлението му е наречен „Златен век“. Тогава се наблюдава
значителен напредък в развитието на
архитектурата – столицата Велики
Преслав е строена с цел да се конкурира с Константинопол. По отношение на
литературата е много важно да се отбележи, че цар Симеон целенасочено създава кръг от учени хора, които пишат
свои авторски произведения, а самият
държавник също участва в него. Някои
учени считат, че е възможно именно
той да е участвал в създаването на кирилицата. Смятам за важно да спомена
мнението на Иво Драганов, професор по
кинознание, за това, че нашата писменост (също като египетската) е създавана на специално място – в двореца, не
за да се водят данъчни статистики, а с
възвишената цел да се преведе Светото Евангелие. За изобразителното изкуство са важни иконите от преславска
керамика, които съчетават в себе си
живописна и керамична техника.
Златни векове се наблюдават и в Индия през различните епохи. Когато над
Северна Индия властва Моголската империя, се получават интересни смесици
на елементи от различните култури и
религии в иначе и без това разноцветния и разнолик облик на тези земи. Вече
утвърдените джайнистки, будистки и
хиндуистки миниатюрни живописи се
смесили с повлияните от персийското
изкуство моголски стилове. Империята
процъфтява по времето на император
Акбар, който е известен със своята
толерантна политика към различните
вероизповедания и култури. Знае се, че
и трите му съпруги са били от различни религии – християнка, хиндуистка и
мюсюлманка, и нито една не е приела
неговата вяра. Изумителната смесица
между изобразителните орнаменти,
преобладаващи в изкуството на различните религии, се наблюдава най-ясно в
Призрачния град (Фатехпур Сикри), където могат да се разгледат покоите на
всяка от съпругите му (забележително
е, че всяка от тях има отделна кухня,
с което императорът им засвидетелства своето уважение), но най-открояваща се от всичко е „тронната колона“
на император Акбар в т.нар. диван-икхас, или зала за посрещане на елитни
пратеници. Върху нея се наблюдават
изобразителни елементи от различните религии, представени паралелно, без
да се смесват, което позволява да бъдат по-лесно разпознаваеми. Акбар бил
известен и със своята любов към музиката. Съществува разказ за неговия ненад-

минат дворцов музикант Миан Тансен,
който се запалил от собствената си
песен, а учениците му го спасили, като
загасили пожара с гласовете си.
По времето на следващия император
Джихангир, който бил известен с любовта си към алкохола и развлеченията, а
жена му се занимавала с държавните дела
(нещо невероятно за онези времена и
земи), била създадена за родителите на
съпругата му изключителната гробница,
която е наричана „Малкия Тадж“, защото
била използвана като прототип за строителството на едноименния мавзолей.
Гробницата е направена от бял мрамор,
в който са инкрустирани флорални и геометрични мотиви от скъпоценни и полускъпоценни камъни.

По времето на следващия владетел
Аурангзеб, който бил силно религиозен, някои дори го наричат фанатик,
се водели множество битки с цел териториално разширение. И макар тези
битки да били успешни и империята
да достига своите най-големи размери,
изкуството постепенно западало. Аурангзеб не насърчавал нито музиката,
нито живописта, въвел немюсюлмански
данък (джизия), разрушавал друговерски
храмове и преследвал и избивал „неверници“. Той забранил строежа на черния
Тадж Махал, който Шах Джахан искал да
построи за себе си точно от другата
страна на реката, където съпругата му
почивала в белия Тадж. Днес могат да се
видят положените основи, заобиколени
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от красива градина с гледка към реката
и отсрещния бряг, където императорът и съпругата му поели своя път към
вечността. А каква би била гледката,
ако мавзолеите бяха два, това можем
да оставим само на въображението си…
В историята има много такива тъмни времена, но има и достатъчно примери за периоди на разцвет. От гледна
точка на времето и историята са важни не периодите на разруха, а на съзидание. Така наречените от историците „Златни векове“ се случват само в
мирно време! Именно благодарение на
тези периоди най-древните цивилизации са ни известни и до днес. Те са значими, дори велики, но не толкова заради
завоеванията си и безупречните стратези, а преди всичко заради изкуството
и мъдреците си! Мирът и изкуството
са взаимно свързани – едното не би съществувало без другото за дълго. Никое
знание, никоя наука, дори хуманитарна,
не може да възпитава в морал, ценности и чувствителност, както изкуството! Според Конфуций една картина се
равнява приблизително на хиляда думи,
а гледайки я, зрителят не просто наблюдава цветовете и формите, той съпреживява случващото се и сякаш започва
да вижда не само душата на природата, дори му се струва, че предметите
сякаш живеят някакъв собствен живот!
Този, който може да види и почувства изкуството, никога няма да бъде
безучастен към чуждото нещастие и
към несправедливото отношение. Колкото и да са развити нашите технологии и познания в точните науки, трябва
преди всичко да осъзнаваме, че без изкуство човечеството няма бъдеще.
Божидара Иванова, 11 А
Снимки: личен архив

„Тронната“ колона на император Акбар,
диван-и-кхас, Фатехпур Сикри

Коронацията на Шах Джахан – илюстрация
от „Падшахнама“

За връх в изкуството на Моголската
империя се смята управлението на Шах
Джахан, строителят на едноименния
бял мавзолей. Тогава архитектурата се
намира в своя апогей и са построени
едни от най-значимите паметници на
културата, включващи джамии и крепости. Индийската миниатюрна живопис се развива до още по-високо ниво.
Илюстрираната хроника за управлението на Шах Джахан, която сам той по- Дворецът Тадж Махал
ръчва, се сочи като ярък шедьовър и до
днес.
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УЧИТЕЛ И УЧЕНИК
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
В ЕДНО АТЕЛИЕ

ИНТЕРВЮ

Д-р Мирена Златева е дългогодишен
преподавател по „Художествена обработка на метали” в НГПИ, действащ
автор и хоноруван преподавател в Националната художествена академия.
За своето творчество казва: „Моят
път е трилентова магистрала – метал, скулптура, дизайн”. Отскоро тя
споделя ателието с една от своите
ученички – Гергана Труканова, възпитаник на гимназията и обещаващ млад
автор. Ема Славкова е ученичка в 11.
клас и вече е направила своите първи
участия в конкурси и изложби.
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Представете се.
М. Златева: Преподавам в училището вече 17 години. От миналата година
преподавам по-малко, но съм пряко свързана с реновацията на специалността.
Смея да твърдя, че съм била винаги изключително активна в адаптирането �
към най-новите тенденции в скулптурата, в пластиката и в бижутерията. В
този ред на мисли, допринасям и за оборудването на ателиетата с нова техника, и за обзавеждането им съобразно
новите условия, така че вие, учениците,
да излезете с умения, които да ви позволяват свободно творчество още преди
да сте започнали студентството си. Да
владеете занаята така, че наистина да
се чувствате смели и здраво стъпили на
земята млади хора.
Г. Труканова: Вече трета година съм
преподавател в ателието по „Метал“ в
гимназията. Щастлива съм да съм тук,
в училище, и се надявам, че допринасям
за развитието на специалността и базата, както и за вдъхновението на учениците.
Е. Славкова: Ученичка съм в 11. клас,
специалност „Художествена обработка
на метали”. Започнах да се подготвям
за кандидатстването си в гимназията
още в четвърти клас, а на 12 години, когато се запознах с госпожа Мирена Златева, се спрях и на специалност. Много

съм щастлива, че избрах и успях да вляза
в специалност „Метал“. Харесва ми и
най-вероятно ще продължа да се развивам в областта.
Предметът Ви е творчески и процесът
е много по-свободен. Имате ли „философия на преподаване”, която следвате?
М. Златева: Това е изключително сериозен въпрос и въпреки че сме се събрали да си говорим по-скоро приятелски,
ще си позволя да кажа нещо сериозно.
Истината е, че в това училище млади
хора усъвършенстват вкуса си, а в това
голяма роля играят преподавателите.
Много от тях са активни и работещи
художници. Това е едно огромно богатство за вас, учениците. Преподавателите ви не просто са завършили гимназия,
след това Художествената академия и

на обмен. Така и аз мога винаги да се почувствам млада, да се превърна в Пипи
Дългото чорапче. В това е магията на
общуването с по-малките и в това е мисията на учителя.
Г. Труканова: Съгласна съм напълно
с всичко казано до момента. Обменът
на знания и опит във връзката учител
– ученик е много важен. Със сигурност
трябва и индивидуален подход с всеки един ученик, това е нещото, в което вярвам силно и по което се водя в
моята практика. Вие сте тук, за да се
усъвършенствате като отделни личности,: вие трябва да се отличавате от
масата, да откриете собствения си
подход и да успеете да полетите... Ние
сме тук, за да ви помогнем в това.
Ема, ти как приемаш творческия процес
в ателието?
Е. Славкова: Много ми харесва работната обстановка. Преподавателите в специалността са много спокойни
и можеш свободно да обсъждаш с тях
идеите си. В същото време не те ограничават, не налагат своя вкус над твоя,
предлагат помощ в процеса на работа.
Така успяваш да доразвиеш своите идеи
и се задълбочаваш в темата.
През първите три години в гимназията ми преподаваше Елена Кафеджийска.
С нея имаме много сходни идеи и работата винаги е била удоволствие. Тази
година основно ми преподава госпожа

Брошка, Мирена Златева

Гривна, Гергана Труканова

преподават така… по домашному. Напротив, трябва да разбирате, че когато
един активен артист работи, вие сте
печелившите. Виждате енергията му и
приемате част от нея. Наблюдавате
процеса на работа и емоцията, която
той влага. Това, разбира се, е периферията на обучителния процес. Бих споделила, че „философията си” бих споделила,
че преподаването е комплекс от умения.
Нямаме уроци, които да са от първа до
десета страница. Най-големите уроци в
тези ателиета са в общуването между ученик и учител. Както учителят
ви преподава, той се и учи от вас. Вие
поемате от нашия опит, професионален и творчески, а ние разбираме какво
е актуално в момента и коя е младата
енергия. И в този смисъл, моята лична
философия е свързана с протичането

Труканова. Тя е изключително търпелива
и винаги е готова да предложи помощ.
Госпожа Златева е изключителен дизайнер и съветите � в тази област са безценни. Така че, да, границата учител –
ученик съществува, но не в буквалния
смисъл на думата.
Госпожо Труканова, Вие сте един от
най-младите преподаватели в училището, а освен това сте и негов възпитаник. Какви основи постави за вас гимназията и как решихте, че ще се върнете
в нея?
Г. Труканова: Да, завърших нашето
училище. След това и Художествената
академията, отново в същата специалност. В гимназията поставих едно много добро начало. Всъщност дипломната
ми работа в академията беше продъл-

Колие, Ема Славкова

жение на проект, по който работех
още в училище. Бях направила първите
си проби със стъкло може би в 10. клас.
Тогава, естествено, ми помагаше Елизар
Милев. Беше ни дал да си „поиграем“ с
няколко стъклени пръчки и оттам се запалих доста по идеята. Благодарение на
госпожа Мирена Златева доста активно
участвах в различни конкурси и изложби.
Експериментирах с какви ли не материа-

ли: текстил, дърво, дори порцелан.
А относно завръщането ми в гимназията вече като преподавател, всичко
стана много бързо, почти в последния
момент. Една моя съученичка и колежка,
която преподаваше тук, реши да поеме
по друг път. Тогава ми звънна госпожа
Мирена Златева и ме попита дали имам
желание да заема мястото.
М. Златева: Впрочем, не знам какви
са вашите впечатления от Гери, но аз
смятам, че тя се справя блестящо. За
три години навлезе дълбоко в специалността и тепърва ще показва своите
възможности и като автор, и като преподавател.
Какъв съвет бихте дали на Ема?
М. Златева: Аз съвет няма да � дам,
но ще � пожелая нещо: намирай вдъхновението във всяка прашинка и във всяко
парченце, във всяка звезда... в абсолют-

КОЛЕКЦИЯ „МУЗА“

Ема, какво би посъветвала госпожа Златева и госпожа Труканова?
Е. Славкова: Не знам какво бих могла
да им кажа, те и двете се справят страхотно с всичко, с което се занимават.
Но искам и аз да ви пожелая да продължавате да вдъхновявате учениците си
по начина, по който го правите и сега.
Интервю: Александра Боянова, 11 Б клас
Снимки: личен архив Гергана Турканова
и Мирена Златева

Какво вдъхнови създаването на колекцията?
Винаги съм се възхищавал на класическите картини и създателите им. Ренесансовите творби са изключително внушителни и драматични, а това е нещо,
към което и аз се стремя в работата
си. Също така историческият костюм
ми е страст, а модата в класическите
картини винаги ме е вдъхновявала. Реших да избера три картини, на които се
възхищавам от малък, и да създам тяхна
съвременна модна версия. Исках да видя
по какъв начин тези картини ще минат
през мен, сякаш съм изкривено огледало
и пречупвам образа на картините. Това
е колекцията „МУЗА“.

Представи се.
Казвам се Виктор Гърбешков, 11.
клас, специалност „Моден дизайн”. Модата е нещото, което ме пали отвътре,
не дрехите сами по себе си, а дрехите
като изкуство, като език. Дрехите, които не само са създадени да бъдат носени,
а по-скоро почувствани. Те носят определена естетика и послание.

то време дългите воали от органза, сияещи в различни нюанси на оранжево и
червено, напомнят на пламъци. Получава се интересна двусмислица, свързана с
религиозността на ренесансовите творци, които се запътват към Новото
време, когато постиженията на хората
не се преписват на Бог и когато започва търсенето на обяснения за света,
различни от библейските. Интерпретацията на „Раждането на Венера“ от
Ботичели също носи своята символика.
Големите ръкави придават мъжествен
силует заради илюзионното разширяване на раменете, но в същото време
стегнатата талия и свободно падащата пола балансират женствеността на
образа. От друга страна, има и по-буквална интерпретация на дизайна, ръкавите напомнят на мидата, от която

Колко време ти отне направата �?
От начало до края – седем месеца.
Първите три седмици мислех само по
концепцията и дизайна. След това продължих с вземане на мерки, с кроене и
накрая с шиене. Това отне около 4–5 месеца. Накрая трябваше да планирам фотосесията. Последните три седмици се
отдадох на обработката.
Как протича творческият ти процес?
Първо решавам какво наистина ме
вдъхновява. След това се замислям по
какъв начин усещам елементите и как
това усещане би могло да бъде превърнато в дреха или аксесоар. Следват
безброй проучвателни скици и рисунки.
След дълги размишления стигам до крайния дизайн, на който трябва да създам
детайлна илюстрация за справка по вре-

ИНТЕРВЮ

Венера излиза, а платът на полата сякаш се разлива зад модела докато ходи,
както морето, от което се ражда Венера.

През месец март Виктор Гърбешков,
ученик от специалността „Моден дизайн”, представи своята първа колекция. Тя се състои от три рокли, всяка
от тях вдъхновена от класическо кавалетно произведение на изкуството.

Как би описал работата си?
Работата си бих описал като смесица от класическа естетика, пречупена
по артистичен начин, и щипка блясък.
Обичам да смесвам различни силуети и
стилове, да преувеличавам или да стилизирам форми, за да постигна интересен и многопластов краен резултат. Например един от моделите е вдъхновен
от картината „Момичето с перлената
обица“, което има уголемени перлени
обеци и тюрбан, дълъг три метра. Големината им е даже леко нелепа, но в
същото време има елегантни полупрозрачни дълги ръкавици и пола с драпировка. Това носи усещане за Европейски
Ренесанс с етно препратки. По подобен
начин друг от моделите е препратка
към момичето на Вермеер, повлиян от
африканската култура, но с европейско
усещане. Третият модел е вдъхновен
от „Мона Лиза“. Моделът носи големи
обеци във формата на кръст и в също-

но всичко. Това е най-хубавото нещо – да
си вдъхновена и влюбена в работата си.
Г. Труканова: Аз също ще � пожелая
да работи без страх, вечно вдъхновена.
Да вярва в себе си и да изгражда собствения си стил.
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късмет не беше постоянен и много от
нещата, за да изглеждат така, както
изглеждат на снимките, трябваше да
направя по няколко пъти. Много елементи от моделите бяха на принципа проба-грешка. Може би това беше най-голямото предизвикателство – да оставя
на процеса да ме заведе към сполучлив
резултат. Но съм и благодарен, защото
изработката на тези три рокли и аксесоарите, гримът, обработката и монтажът ме научиха на много нови неща,
които нямам търпение да вложа в следващите си проекти.

ме на процеса, както и техническа скица, където решавам по какъв начин всяко нещо ще бъде конструирано. Правене
на кройки – това е техническата част
на проекта, една от най-сложните и
отнемащи най-много време. Това е етапът, в който се правят проби върху живия модел, докато не се постигне резултатът от направената илюстрация.
Ако трябва да съм честен, изпипването
на размерите и кройките е най-трудоемката част. След това започвам
да си набавям нужните материали за
изработката. Това е един от най-приятните за мен етапи. Обикалям много
различни места и отвсякъде взимам по
нещо, накрая имам една купчина с предмети, която само чака да бъде вшита в
нещо. Това е красотата на процеса, сливаш всичките материали в една твор-

ИНТЕРВЮ

От кои творци черпиш вдъхновение?
Аз съм голям фен на повечето „Haute
Couture” модни къщи. Любимите ми
дизайнери са креативният директор
на модната къща Schiaparelli – Даниел
Роузбери, както и дизайнерът Тиери
Мюглер. От тях двамата черпя най-много вдъхновение. Почти всяка тяхна
творба ме кара да чувствам нещо. Невероятно е как не само виждам дрехите
им, но мога и да ги почувствам. Това искам да усвоя и аз, да накарам човека отсреща да почувства нещо, когато гледа
дрехите ми, снимките или клиповете
ми. Това е крайната ми цел в модния
свят. Разбира се, има и други дизайнери,
които ме вдъхновяват, като например
Sohee Parks, Casey Cadwallader, Demna
Gvasalia, Sensen Lii.
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ба. След като всички дрехи и аксесоари
са ушити и доизкусурени до най-малкия
детайл, започвам да планирам фотосесията. Избирам и подходяща музика за
моден клип, набавям си материали за
фон, подбирам осветление. Това е моментът, в който усещам как се вдъхва
живот на целия проект.
В случая на колекция „МУЗА” снимахме два дни подред. С приятелите ми
се събираме заедно в студиото и всички помагат с каквото могат и дават
всичко от себе си. Иронията е в това,
че никой от нас не е професионалист,
не знаем какво правим, но го правим.
Получава се една артистична, леко хаотична творческа атмосфера. Моделите идват рано сутрин и започваме с
грим и прическа. Всеки прави по нещо –
един държи лампа, друг глади драперията, трети снима кадри „зад кулисите“,
четвърти раздухва със сешоар косата
на моделите... Наистина се създава една
вдъхновяваща атмосфера.
Кое беше най-голямото предизвикателство при създаването на колекцията?
Тъй като тези три рокли са вто-

Къде възнамеряваш да развиваш таланта си – в България или в чужбина?
Засега се подготвям за чужбина.
Имам чувството, че в България няма
много хора, които биха оценили или купували изкуството ми. Иска ми се да съм
по-близо до световния моден център,
където ще имам дòсег до легендарни дизайнери и може би повече възможности.
Сигурно мнението ми ще се промени, но
засега се надявам на обучение и развитие в чужбина.
Имаш ли вече следваща цел, нов проект?
Разбира се, че имам. Този път колекцията, по която работя, е училищно
задание. Вдъхновена е от кукерската
традиция и различните обичаи, вплетени в българската култура. Отново ще
представя смесица от естетики и усещания и този път моделите ще имат
зловеща нотка, културни и религиозни
препратки. Разбира се, отново ще бъдат тип „червен килим“ – с блясък и елегантност.
рият ми моден проект, нищо не беше
сигурно и почти всичко правех като за
първи път. Преди тези три рокли бях
шил единствено една друга. Тоест, опитът ми беше ограничен. Не винаги знаех какво правя и в много от случаите
се надявах на късмет. Разбира се, този

Интервю: Александра Боянова, 11 Б клас
Снимки: Виктор Гърбешков, 11 Б клас

• Изложба на специалност „Детски
играчки и сувенири“ в галерията на НГПИ
„Св. Лука“, 29 март – 21 април 2022 г.
• Фотоизложба „Емил, Юлиян, Мартиан…“ през обектива на Стефан
Джамбазов в галерията на НГПИ „Св.
Лука“, 28.04. – 12.05.2022 г.
• Кампания „Деца помагат на деца“
– благотворителна акция за неделните
български училища в Украйна, организирана от МОН и БЧК. С дарения участват ученици и учители от НГПИ „Св.
Лука“ – 25 март 2022 г.

• Божидара Проданова от 10 В клас
се класира на пръво място в конкурса,
организиран от община Мизия „Поколон, Апостоле! Безсмъртие и свобода!“,
раздел „Рисунки“, IV възрастова група.
• Камелия Богданова от 9 Б клас спечели първа награда в Националния конкурс
„Природата наш дом“, организиран от
Националния дворец на децата в София.
• В галерия „Слон“ с посредничеството на Българския червен кръст на 9 – 10
май се състоя дарителска изложба под
надслов „Заедно помагаме”. Eкспозицията съдържа творби на учениците от 11
Г клас, които не могат да останат безразлични към страданието и ужасите
на войната в Украйна. Всички средства
от продажбите на рисунките им са преведени по сметката на БЧК в помощ на
децата на Украйна.
• На 16 април 2022 г. се проведе Ден
на отворените врати в НГПИ „Св. Лука“.
В ателиетата по рисуване бяха показани предметите, които могат да бъдат
включени в приемния изпит по рисуване. Проведоха се консултации с кандидатите за разясняване на изискванията
за начина на провеждане на изпита и за
различните видове специализирана подготовка.

• Изложба от поредицата „Учениците“ – Моника Манова 12 А клас, специалност Детски играчки „Рисунка в стих“ и
Калина Иванова 12 А клас, специалност
Художествена тъкан „Пътят на един
автопортрет“. Откриване 13.05.2022 г.
• От втория учебен срок в НГПИ „Св.
Лука” – София започна изпълнението
на програмата „Връстници обучават
връстници” на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София. Програмата има
за цел да осъществи универсална превенция за употреба на психоактивни
вещества в гимнизиалния курс. По програмата бяха обучени 10 доброволци от
9. клас, които провеждат занятия по
програмата със съучениците си от 8.
клас. Доброволците от 9 А клас са Виктор Станев, Димитър Станчев, Елица
Милошева, Ивана Петкова, Константин
Ефтимов, Леа Добринович, Маргарита
Йорданова, а от 9 В клас – Борислава
Николова, Кристина Германова, Симона
Стоянова.
ЕРАЗЪМ+
По проекта Еразъм+ КА2 „Одисея на
мира“ 2020 – 2023 г. между Професионалната гимназия по икономика, Санкт
Пьолтен – Австрия, НГПИ „Св. Лука“ –
София и гимназията „Елизабет-Зелбер“ –
Бон, Германия през март и април в галерията на училището се проведоха няколко събития:
• Учителите участници по мобилност С1 в Австрия представиха пред
учениците участници в проекта информация за най-големия, постоянно
разрастващ се децентрализиран мемориал в света Столперщайне (нем.
Stolpersteine – букв. „камъни за препъване“, метафорично „препъникамък“), създаден в Германия от художника Гюнтер
Демниг през 1992 г. Целта на мемориала

е да бъде почетена паметта на хората,
станали жертва на нацисткия терор.
На местата, където последно са живели
тези хора, се поставят малки бетонни
кубични блокчета с размер десет на десет сантиметра с гравирани върху метал имена на жертвите. Оттогава са
положени повече от 75 000 камъка в 28
страни в Европа.
• Гостува ни Силвия Кобърн – психолог, илюстратор и писател, с която
учениците дискутираха какво означава
„активен“ мир – развитие на обществото, за да има не само социални нагласи, а и икономически възможности да
се запази мирът или да се възстанови
след сътресение. Ролята на изкуство е в
това да допринесе за социална промяна.
• Онлайн среща по медиация със Севдалина Александрова – обучител, медиатор, адвокат на тема „Как да побеждаваме в разговора? Всички. В училище
и не само.“ Проведе се дискусия по въпросите: Възможно ли е всеки да е прав?
Как да защитаваме позициите си и да
получим максимално много, като същевременно оставим и другия доволен?
Какви стъпки и думи да използваме, за
да постигнем успешно решение за себе
си така, че и другият да е съгласен? Целта беше да се видят и изпитат наживо
различните гледни точки, за да получим
по-добър резултат.
• От 4 до 6 април 2022 г. продължихме с онлайн семинар с партньорите,
в който учениците представиха училището си и концепцията си за мир –
какво свързват с понятието мир, какво
означава мирът за тях, имат ли свои
собствени преживявания, свързани с
мира (демонстрации, митинги и др.).
Подготвиха се презентации за паметници и места на мира и се дискутира
тяхната роля – какво отбелязва паметникът, какво е местоположението му,
защо е поставен там, изпълнява ли социалното си предназначение.

УЧИЛИЩНА ХРОНИКА

• Специалност „Художествена тъкан“ в НГПИ „Св. Лука“ беше партньор в
проекта „Жените, медиите, етикетите“ с подкрепата на Гьоте институт
– София в рамките на проекта „Медиен инкубатор“. С помощта на Иванка
Стоянова, завеждащ учебна работилница, бяха отпечатани брандираните
текстилни чанти за проекта. Участници са ученици от Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново.

• Във връзка с честването на празника на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ –
Трявна, съвместно с Общината се организират Дни на дърворезбата и представяне на специализираните училища
по изкуства, 6 – 8 май 2022 г. Нашето
училище представя специалност „Художествена тъкан“ с участието на Ния
Здравкова и Валерия Величкова от 11 А
клас и Иванка Стоянова, завеждащ учебна работилница в специалността.
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АВТЕНТИЧНА ТВОРБА НА АЛБРЕХТ ДЮРЕР
МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ ЦЕНА 50 МИЛИОНА ДОЛАРА

ЛЮБОПИТНО

Преди четири години мъж от Масачузетс посещава разпродажба, където забелязва малка рисунка на жена и
дете, подписана с едни от най-разпознаваемите инициали в историята на
изкуството: „А. Д“.
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Той я купува за 30 долара от любопитство. Ако не друго, „Старинната
картината е чудесно изрисувана, което
оправдава покупката“, споделя мъжът.
Оказва се, че стойността на рисунката достига до 50 милиона. Това е цената, която галерия Agnews в Лондон е
готова да заплати, вярвайки, че авторът зад инициалите „А. Д.“ е всъщност
немският ренесансов художник Албрехт
Дюрер.
Галерията има пълното основание да
счита, че рисунката е Дюреров оригинал. Главният куратор във виенския музей „Албертина“ Кристоф Мецгер прави
анализ, след който констатира, че е автентична, дори я включва в предстоящ
каталог резоне на стария ренесансов
майстор. Джулия Бартрум, бивш куратор на немски графики, печати и рисунки в Британския музей, също мисли, че
е автентична, и организира изложба за
нея в Agnews, която в момента може
да бъде разгледана и онлайн на сайта на
галерията.
Двамата експерти датират творбата от 1503 г. и според тях представлява предварителна рисунка за известния
акварел на Дюрер „Девата с множество
животни“ от 1506 г. – картина, която
е част от колекцията на музей „Албертина“ във Виена.
Американецът, купил творбата през
2017 г., многократно се допитвал до експерти, които да потвърдят автентичността �, но винаги е получавал отказ.
Карината привлякла интерес чак когато
по случайност той се свързва с бостънския колекционер Клифърд Шорер, който
я представя в Agnewss, а чрез галерията
достига и до специалистите. Реставратор на хартия потвърждава датировката и открива отличителния воден
знак, който използва Дюрер – тризъбец
и пръстен.

Творбата е наследена от архитект,
живеещ в перифериите на Бостън,
като семейна реликва. Най-вероятно е
била купена от дядо му през 1919 г. в
Париж. Архитектът умира през 2012 г.
За момента галерията не е поставила точна цена на творбата. Шорер
подозира, че може да достигне и до 50
милиона. Творбата е кръстена The Virgin
and Child with a Flower on a Grassy Bank
(в превод „Девата и детето с цвете
върху трева“). Използвано е китайско
мастило върху фина ленена хартия и е с
размери 162 mm x 164 mm.
Не забравяйте да разгледате каталозите и изложбата с творби на Албрехт Дюрер в галерия Agnews: www.
agnewsgallery.com
Подбор и превод: Лора Трифонова 11 В клас

„Девата с множество животни“,1506 г. –
музей „Албертина“ Виена

Четиринадесетият брой на вестник
„Ателие” подготвиха:
Ивелина Илиева
Мариана Христова
Събина Стойнова
Ралица Карапантева – координатор и
графично оформление

Източник: https://news.artnet.com/market/
four-years-ago-massachusetts-man-boughtdrawing-30-estate-sale-may-authentic-durerworth-eight-figures-2037727

Редколегия ученици:
Лора Трифонова, 11 В клас
Александра Боянова, 11 Б клас
Дара Бъчварова, 11 В клас
Божидара Иванова, 11 А клас
Можете да изпращате своите материали тук:
ivilieva@ngpisvetiluka.com

