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На 13.05.2022 г. в галерия „Свети Лука” се откри 
последната изложба за тази учебна година, която 
е част от проекта „Учениците“ на НГПИ „Свети Лу-
ка“ – София.
Тя е съвместна и е провокирана от едно голямо при-
ятелство, зародило се още в самото начало, кога-
то вратите на гимназията ни са се отворили за 
първи път за тях. Това са Моника и Калина от 12 А 
клас. Моника Манова е от специалността „Детски 
играчки и сувенири”, а Калина Иванова – от „Худо-
жествена тъкан”. Експозицията носи заглавията 
„Рисунка в стих“ и „Пътят на един автопортрет“. 
Състои се от 15 графични актови рисунки на Мони-
ка и 23 автопортрета на Калина, девет от които 
са текстилни, а останалите са принтове, създаде-
ни чрез различни техники.
Рисунките на Моника Манова са направени по вре-
ме на часовете по вечерен акт, които тя посещава 
за първи път в девети клас. Вечерният акт е ака-
демичен жанр – това е рисуване на гола човешка 
фигура от натура, изпълнено в рамките на мину-
ти. Динамиката и свободата на избор на ракурс 
вдъхновяват Моника и тя не пропуска заниманията 

до настъпването на пандемията. Споделя, че това 
са едни от най-щастливите є и продуктивни дни. 
Рисунките на Моника се отличават с уверено из-
граждане на формата и подчертан индивидуализъм. 
През 2021 г. се заражда идеята за „Рисунка в стих”, 
която обединява образ и слово. Не след дълго тази 
идея се осъществява. Това е любопитно издание, в 
което творбите на Моника стават провокация за 
създаването на стихове от млади съвременни ав-
тори.
Темата на втората участничка в изложбата е „Пъ-
тят на един автопортрет”. Проектът е част от 

дипломната работа на Калина Иванова и има за цел 
да покаже емоционалните етапи в личния є път. Из-
борът на тема е тясно свързан с нейната индиви-
дуалност и с различните състояния, през които e 
преминалa. Именно от това е провокирана идеята, 
а целта на автора е да пресъздаде различни чув-
ства чрез цветови комбинации на изображенията 
и посредством голямо разнообразие на технихи и 
формати. Калина представя своята визия за худо-
жествения текстил и категорично заявява твор-
ческата си позиция. Изложбата събира различни 
гледни точки по отношение на обработването на 
материалите и разкрива характерния за автора 
индивидуализъм. Пътят на автопортрета е дълъг 
и сложен и в това пътуване всеки от нас може да 
открие частица от себе си. Реализиран е с цялото 
богатсво на материи, форми и колоритни внушения 
– различните материали дават нова интерпрета-
ция на видимото и невидимото в автопортрета.
И Моника, и Калина имат дълъг биографичен про-
фил, свързан с много участия в конкурси и изложби, 
с публикации и награди. Чрез съвместния си твор-
чески старт те дават заявка за бъдещи успехи, 
които ние, техните преподаватели, горещо им по-
желаваме!

Ивелина Илиева, 
учител по история на изкуството

˝РИСУНКА В СТИХ˝ И ˝ПЪТЯТ НА ЕДИН АВТОПОРТРЕТ˝
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˝ЕМИЛ, ЮЛИЯН, МАРТИАН...˝
Фотоизложба на СТЕФАН ДЖАМБАЗОВ

На 28 април в галерия „Свети Лука” бе открита фо-
тоизложбата „Емил, Юлиян, Мартиан…“ Експозици-
ята съдържа 40 фотографии, които са дело на Сте-
фан Джамбазов (1951 – 2021), кинодокументалист и 
журналист. Това е неговата втора самостоятелна 
изложба след „Андрей Даниел – последните 7 годи-

ни“. Със снимките и текстовете в сайта въпреки.
com Стефан заедно със съпругата си Зелма Алмалех 
изградиха част от съвременната художествената 
история. Без да е професионален фотограф, с те-
чение на времето той – с тънка чувствителност 
към привидно незначителните моменти – създава 

забележителен архив, воден от стремежа да улови 
състоянията на хората около нас, несмутени от 
присъствието на фотографа. Снимките са репор-
тажни и през тях преди всичко прозира талантът 
на Стефан като документалист. Идеята за експо-
зицията е да сподели любовта му към изкуството 
и творчеството.
Заключителните фототабла на изложбата са на 
фотографа Стефан Марков – каталога към излож-
бата на Юлиян Табаков „Портрет на умиращ ти-
тан”, посветен на Стефан Джамбазов. На открива-
нето є Стефан снима за последен път.
Неслучайно първото представяне на фотоизложба-
та на Стефан Джамбазов е в НГПИ „Св. Лука“.
Юлиян и Мартиан Табакови са възпитаници на 
елитната гимназия. А Мартиан за кратко е бил и 
учител в нея. И още нещо важно – автор на дизайна 
на фототаблата и на предпечатната подготовка 
е също бивш ученик на „Св. Лука“ – доц. Ненко Ата-
насов, преподавател в НХА, специалност „Плакат и 
визуална комуникация“.
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... Скъпи дванадесетокласници, надявам се, че в процеса на обучение сте успели да се докоснете до оне-

зи истински важни неща, които никой от учителите ви не ви преподава специално, но на които всеки е 

искал да ви научи – да не спирате да се учудвате и вълнувате, да сте съпричастни, да зачитате и раз-

бирате другия, да живеете вдъхновено, красиво и достойно.  

Ако сте разбрали този най-важен урок, можете да бъдете удовлетворени от себе си и горди с гимназия-

та, която някога сте избрали. 

Пожелавам ви смелост, воля и вдъхновение!

Из обръщението на директора на НГПИ „Св. Лука“ Лилия Балева 
към дванадесетокласниците в деня на изпращането им

Скъпи хора, КЛАС!

Обичам ви такива, каквито сте, от все сърце ви желая да 
бъдете щастливи и успешни! Не губете доброто си чуство 
за хумор, дори и в тежки моменти. И знайте, че в живота 
се вписват отсъствия, за които трудно се намират изви-
нителни бележки... 

Галя Гелова, класен ръководител на 12 А клас
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Ученици,

Днес вие завършвате един етап от живота си, но и започвате 
нов. Пътят понякога е труден, но нека увереността в собстве-
ните ви сили не ви напуска никога. Оттук нататък ще са важни 
най-вече знанията и правилните избори, които ще ви помогнат да 
осъществите мечтаните цели. Нека това, което сте научили в 
любимата гимназия, ви помага с лекота да преодолявате всякакви 
житейски препятствия!

И макар че отношенията ни невинаги са били безоблачни, ви же-
лая весело изкарване на абитуриентската вечер. Нека тя да ос-
тане незабравима!

На добър път!

Деси Денева, класен ръководител на 12 Б клас

Николай Попов, класен ръководител на 12 В клас

Да ги посрещнеш... Да ги изпратиш... Да им дадеш част 
от себе си... 

12 Г, преследвайте мечтите си!

Милена Антонова, класен ръководител на 12 Г клас
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Драги читатели на настоящия брой,
В следващите редове предстои да се запознаете с тазгодишните дванайсетокласници – с техния труд 
и мечти. Това интервю е нашият подарък за тях, чрез който желаем да изразим своята благодарност за 
ценното приятелство и за вдъхновението, което черпехме от тях през годините. На добър час!

ДЕТСКИ ИГРАЧКИ И СУВЕНИРИ
Косара Ковачева, 12 А клас: Идеята ми за дипломна 
работа е детски миниголф. Провокира ме „Алиса в 
страната на чудесата“. Вдъхнових се от крикета 
във филма и реших да го доусъвършенствам – стига 
се от точка А до точка Б, като крайната цел е да 
се премине през ключалката. Ще има количка, която 
се сглобява и разглобява, голфстик под формата на 
фламинго, сервиз за чай, карти, заек в шапка. Про-
учването върви бавно, тъй като работя с дърво и 
други материали. Освен това защитата на диплом-
ната работа включва проучване на детската пси-
хология например, за да бъде обоснована играчката 
и елементите, които включва.
Насочила съм се към НАТФИЗ с филмов и телевизи-
онен дизайн. Смятам, че работата тук доста ми 
помага, освен това ще влезе и в портфолиото ми. 
Съвет към младите творци: Карайте го бавно, но 
не твърде – необходимо е умерено темпо, което да 
спазвате до края. Не се притеснявайте за нищо, 
имате достатъчно време, в което да реализирате 
замислите си.

Зорница Григорова, 12 А клас: Дипломната ми ра-
бота представлява комплект играчки на тема „Оп-

тична илюзия“. Съдържа три анимационни уреда 
– зоетроп, фенакистископ и тауматроп. Идеята 
е вдъхновена от интереса ми към киното и жела-
нието ми да съчетая специалността си с него. В 
началото играчката трябваше да е само една, но 
впоследствие реших да е комплект.
Искам да уча кинорежисура, след като завърша.
На посветилите се на изкуството пожелавам сво-
бода!

ХУДОЖЕСТВЕНА ТЪКАН
Амалия Мочи, 12 А клас: Идеята ми за дипломна 
работа е да направя илюстрация на приказката 
„Червената шапчица“, която да прилича на филмо-
ва лента, затова подредих рисунките като „кадри“. 
Ще използвам силуети, защото е малко трудно да 
направиш детайлни илюстрации със ситопечат. 
Идеята за силуетите дойде от т. нар. „театър на 
сенките“ и от художника Артър Ракъм (1867 – 1939), 
който илюстрира „Пепеляшка“ през 1919 г. със силу-
ети, подобни на моите. 
Още в 7. клас се ориентирах към илюстрацията. Ви-
наги съм я обичала и смятам да уча това в Италия, 
ако си спестя пари, но може и в Академията – стига 
просто да го уча и да го правя. Нямам представа 
колко илюстрации съм направила досега, но може би 
са около 150. Това правя през цялото си свободно 
време. По принцип мисля много, а когато рисувам, 
успявам да спра мислите си и да се фокусирам върху 
това, което правя. С илюстрациите си сякаш мога 
да вляза в някакъв различен свят. Това винаги ми е 
помагало да се справям, ако реалността не е особе-
но приятна – просто мога да направя собствената 
си действителност различна.
Към младите творци: Не е необходимо до 12. клас да 

си разбрал кой си. Имам чувството, че всички очак-
ват на 18 да знаят всичко – какво искат да правят, 
какви хора са, и ако не се случи, се стресират от 
това. Просто трябва да опитваш различни неща и 
винаги да правиш каквото можеш.

Жана Соколова, 12 А клас: Да избереш тема за ди-
пломна работа, е най-трудно, тъй като имаш пълна 
свобода. За мен бяха вдъхновение работите на дядо 
ми, който също беше художник, а в неговото твор-
чество темата за музиката беше важна. Направих 
една акварелна скица на музиканти, след това из-
мислих още фигури, стилизирах ги. После направих 
квадратни композиции с музикални инструменти и 

Косара Ковачева, 12 А клас

Амалия Мочи, 12 А клас
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се получи това, което виждате в момента. Беше 
доста трудно, защото трябваше да направя 68 хар-
тиени шаблона, тъй като всеки един цвят трябва 
да е на отделен шаблон. Техниката, която използ-
вам, е ситопечат, но с покривни бои, с каквито не 
съм работила до този момент.
Темата за музиката винаги много ме е вдъхновява-
ла и мисля, че всички видове изкуство са свързани. 
Ние – като художници, музиканти или танцьори – 
можем да се вдъхновяваме един от друг.
Не ми се иска да уча текстил, защото смятам, че в 
България няма достатъчно сериозна база. Искам да 
пробвам нещо различно, да комбинирам знанията и 
уменията, които имам, за да направя нещо собстве-
но накрая.

Калина Иванова, 12 А клас: Дипломната ми рабо-
та се състои от 9 автопортрета. Първоначална-
та идея беше да направя 3 портрета, но с техника, 
която, за съжаление, няма как да изпълним в учили-
ще. Затова започнах работа върху други проекти и 
така стигнах до идеята за автопортрети, изпъл-
нени с различни техники – всичко ми е интересно 
в тази специалност и исках да пробвам различни 
неща.
Позата е една и съща, но има разлика в детайли-
те – в едната работа няма очи, в другата няма 
уста, пък в третата има акцент само в определени 

части. Идеята ми е да се внуши различно настро-
ение с различни техники – ситопечат, апликация, 
пънч-нийдъл и бродерия върху хартия. Всеки авто-
портрет отразява различните периоди, през които 
съм минавала.
Една от пречките при дипломната работа е огра-
ничението – задачата предполага да влезеш в рам-
ки. А за един артист до голяма степен работата е 
импровизация. Изисква се от теб да осъществиш 
идеята си в определени срокове и да я представиш, 
а тя се мени в процеса на работа.
В момента кандидатствам във Френската худо-
жествена академия, вече съм пратила документи и 
се надявам да ме приемат.
Към младите творци: Ще прозвучи малко банално, 
но – рисувайте! Правете собствени неща, не се ин-
тересувайте какво казват другите, работете за 
удоволствието.

МОДЕН ДИЗАЙН
Аксел Клайн, 12 Б клас: Дипломната ми работа 
представлява колекция, състояща се от 12 модела, 
и изработването на три от тях. Тя е вдъхновена от 
модата през 50-те години, чиято стилистика се 

доближава до моя стил. Смея да кажа, че съвремен-
ните жени трябва да черпят вдъхновение от този 
период и да разнообразят гардероба си с по-нежни 
и красиви дрехи. 
Преди 5 години избрах специалността „Моден ди-
зайн “, защото знам, че съм създадена за модата, 
за да творя дрехи, и смятам, че мога да постигна 
много в модния свят. Плановете ми за бъдещето се 
променят постоянно, но със сигурност ще продъл-
жа моето висше образование в тази област.
Бих посъветвала хората, които искат да се занима-
ват с изкуство, да се запасят с много търпение и 
да помнят, че успехът идва бавно. Да бъдат посто-
янни и най-важното  – да вярват в себе си.

Галя Георгиева, 12 Б клас: За дипломната си работа 
реших да се съсредоточа върху Клод Моне, защото 
е един от любимите ми художници. Кръстила съм 
я „Камий“, на името на Камий Донсие, съпруга на 
Моне. Двамата са имали много силна емоционална 
връзка, която ме вдъхнови за колекцията. Роклите 
имат съвременно звучене, за да могат да се носят 
и в нащи дни, но и създават усещане, че сме върнали 
времето назад и сме се потопили в тази красива 
история.
Ще кандидатствам в Академията. Съветват ме да 
отида в чужбина, но аз от години знам, че искам да 

Калина Иванова, 12 А клас
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уча в Академията. Искам да се развивам като ху-
дожник в модата и в изкуството като цяло. Когато 
човек твори, се чувства като Бог – сякаш той също 
е способен да създаде нещо и да помогне на хората.

Анджелина Тенева, 12 Б клас: Вдъхновена съм от ху-
дожник, много близък до моето сърце – Пиер Огюст 
Реноар. Начинът, по който се изразява чрез нежнос-
тта на четката, ме накара да направя роклята си 
елегантна, с много меки цветове и да пада много 
свободно. 
Към младите творци: Да работят, без да се при-
тесняват, без да го мислят и без да спират. Да 
бъдат дисциплинирани и да продължават да рабо-
тят, защото когато спреш и те е страх, никъде не 
отиваш, просто си оставаш на същия етап. Тъй че 

бих посъветвала: продължавайте да се борите и не 
стойте на едно място!

Нино Николов, 12 Б клас: Моята работа е един екс-
перимент. Колекцията ми представлява смесване 
на цветове и десени, които на пръв поглед не си 
подхождат, но накрая всичко се съчетава хармонич-
но.
Още не съм избрал професията си, но модата и ри-
суването ще присъстват в заниманията ми. Най-ве-
роятно ще се ориентирам към социалните науки.
Към младите творци: Да не се страхуват и да от-
стояват себе си. Всички рисуваме странно и това, 
че начинът ни на рисуване може да е различен и да 
не се приема, не бива да ни притеснява.

ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ
Николас Христов, 12 Б клас: Дипломната ми рабо-
та се казва „Броня”. Първоначалната идея беше да 
е раздвижена скулптура, да напомня динамиката на 
боя, но в процеса идеята се ограничи до правосто-
яща броня, подобие на пазач. Техниката, която из-
ползвам, е заваряване на предварително оформени 
парчета желязна ламарина за скелет, изграден от 
пръчки в квадратен профил. Цялата скулптура е ви-
сока около 90 см. Дизайнът на бронята е вдъхновен 
от поредицата „Вещерът” на Анджей Сапковски, 
а след това, когато я видях във видео игрите и в 
сериала, ми се стори, че с леки промени мога да я 
пресъздам.

Габриела Асенова, 12 Б клас: Моята дипломна 
работа се казва „Архитектурата” и събира мо-
нументалния облик на сградите в едно малко бижу. 
Адаптирала съм дизайна на различни архитектур-
ни елементи, като стълби, врати и прозорци, във 
форми, подходящи за малки пластики. Серията от 
бижута включва три брошки, три гривни и три ко-

лиета, а материалът е разнообразен – има месинг, 
желязо, алпака и сребро. Най-голямото предизвика-
телство беше да побера архитектурните обекти 
в толкова малък мащаб и, разбира се, да напасна 
техниката спрямо материала, с който работя.

Ния Старидолска, 12 Б клас: Темата на диплом-
ната ми работа е „Гледки под микроскоп”, събрани 
в серия бижута. Използвам главно мед и стъклени 
пръчки, които при нагряване приемат формата на 
металната основа. Самата идея за микроскопични 
гледки ме интересува от много години, още от 8. 
клас. Клетките, формите им, свойствата им, раз-
нообразието им... Всичко, свързано с тях, и всичко, 
свързано с биологията, ми е много интересно и се 
радвам, че точно в 12. клас имам възможността да 
направя тъкмо такъв проект. 

Явор Генчев, 12 Б клас: В моята дипломна работа 
са събрани две серии медальони, предимно базира-
ни на флорални мотиви и по-точно – мицела на раз-
личните видове гъби и дупчиците, които образува. 
Чрез тези дупчици, които приличат на мехурчета, 
съшити в тяхната структура, се опитвам да при-
дам на бижутата най-различни форми. Като мате-
риал използвам предимно мед и емайл. Цветовите 
гами в емайла са подбрани на живописен принцип, а 
техниката на полагане се нарича „касетъчен емайл” 
– тя придава акварелен ефект на медальона. В ди-
зайна влагам много орнаментика, а идеите си черпя 
от различни древни бижута.

Ния Старидолска, 12 Б клас
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Анелия Иванова, 12 В клас: Аз работя по темата 
„Музикален фестивал“. Имам 4 плаката, посветени 
на сезоните, а фестивалът се нарича „Музикален 
цвят“ – исках да направя микс между музиката и 
изобразителното изкуство, да смеся музикалните 
знаци  с природни елементи – например за проле-
тта използвам момината сълза за ноти и кокиче 
за ключ сол. Замисълът ми е да ги направя много 
детайлни, а това отнема време. Съзнавам, че пла-
катът трябва да е по-изчистен, но държа на моя 
стил. 
Смятам да се занимавам с анимация.

Георги Мишел Купиак, 12 В клас: Реших да работя 
по темата „Театрален плакат за класическия те-
атър“ – „Шекспир в 21. век“. Вдъхнових се, защото 
като малък посещавах много театрални постанов-
ки. Чувствам тези произведения близки до себе си.  
Не съм решил с какво ще се занимавам, но съветът 
ми към всички е да не се занимават с неща, които 
не харесват, само защото не искат да разочаро-
ват някого.

Елина Павлова, 12 В клас: Моята дипломна работа 
представлява бижутерско ателие за традиционни 
български бижута. Целта ми е да ги рекламирам, да 
ги модернизирам, да покажа колко са актуални и в 
днешно време, как са се запазили през годините, че 
са шедьоври на световното изкуство, които заслу-
жават същото внимание.
За мен въпросът за бъдещето е много сложен, за-
щото аз твърде често си намирам нещо ново, но 
засега съм се ориентирала към графичен дизайн и 
плакат. Отделно от това – живопис и татуси, но 
това вече е друг въпрос.
Съвет към младите творци: Каквото чувствате, 
правете го! Ще минавате през всякакви трудности 
и ще ви съпътстват страх и съмнения, но това е 
част от процеса!

Никол Петрова, 12 В клас: Дипломната ми работа 
е вдъхновена от ар деко бижутата – имам да из-
готвя визия за бижутерско ателие и трябва да на-
правя 5 плаката, книжно тяло и т.н. Стилистиката 
на ар деко бижутата е геометрична, има ярки, кон-
трастни цветове, затова реших, че много добре 
ще се получи в графично отношение.
Всеки плакат представя различен вид бижу – гердан, 
пръстен, гривна и др. Избрала съм 5 основни цвята, 
които добре представят периода, и изготвих по 
пет бижута за всеки цвят (общо 25). Най-трудна-
та част от работата е изработването на бижу-
тата в Illustrator, защото те са доста детайлни. 
 В бъдеще смятам да кандидатствам в НАТФИЗ с 
филмов и телевизионен дизайн. Нещата, с които се 
занимавам тук, се изучават и там.
Съвет към младите творци: Търсете възможно 
най-много информация и вдъхновение от други ар-
тисти, не разчитайте само на това, което ви се 
дава като основа.

СИЛИКАТЕН ДИЗАЙН
Делян Фърчанов, 12 В клас:Работата ми е модулна 
пластика. Състои се от 35 елемента, с 5 различни 
разновидности от модули. Те са с общата форма 
на куб с различен релеф. Техниката е лято стъкло 
– за нея правя огнеупорни калъпи, в които се излива 
стъклото, и се поставят в пещта. 
В процеса на работа изготвях 3D чертежи на моду-
лите, на самата пластика, което ми даде възмож-
ност да работя много бързо и с голяма прецизност, 
вместо да рисувам всичко поотделно. След това 
модулите изпринтирах с 3D принтер за модели, на 
базата на които направихме огнеупорните калъпи, 
които в момента са в пещта. След това модулите 
трябва да се изшлайфат и полират, да се залепят 
един за друг с UV лепило и UV лампа.
Всеки модул от пластиката трябва да пасва на 
всеки друг в цялостната композиция. Няма значение 
как ще ги подредиш – стига те да са в един стил и 

да си пасват. Това дава страшно много свобода на 
избор и възможности.
Смятам да продължа със силикатен дизайн в Ака-
демията.
Съвет към младите творци: Забавлявайте се, кога-
то се занимавате с изкуство. Не го правете, защо-
то трябва.
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Делян Фърчанов, 12 В клас
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ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН
Елизабет Коен, 12 Г клас: Моята дипломна работа 
представлява „Швепс“ с пеперуди – самият кен се 
разлива, но вместо напитката излизат пеперуди-
те, розови и прозрачни, целият ми проект е розов, 
защото това е любимият ми цвят... 
Смятам да се занимавам с мода в бъдеще и да кан-
дидатствам моден дизайн в Академията. 
Съвет към младите артисти: Да правят това, кое-
то им доставя удоволствие, и да не се влияят от 
чуждото мнение, да слушат себе си!

Ния Иванова, 12 Г клас: Понякога идеята за проект 
те връхлита „от нищото“ или пък е нещо, за кое-
то си мислил дълго и знаеш, че това е, върху което 
искаш да работиш. Често обаче се случва и обра-
тното – разглеждаш най-различни теми и всички 

грабват вниманието ти. Когато така тръгнат 
нещата, просто трябва да се хванеш за една от 
идеите или, ако си като мен, преподавателят да те 
изкара от лутането, като ти забрани да се ровиш и 
да търсиш повече, и да започнеш да я разработваш, 
докато накрая се получи нещо, от което си доволен. 
Вдъхновение наистина можеш да намериш навсякъ-
де, особено в нашата специалност, която е тол-
кова всеобхватна. Всъщност вдъхновението си ти 
сам – не може да привлече вниманието ти и да те 
вдъхнови нещо, което по един или друг начин не те 
вълнува. За визуализацията на моя дипломен проект 
вдъхновението дойде от образа, който се получава 
при прелистването на страниците на списание или 
книга.
Преди да достигне завършения си вид, проектът 
преминава през доста етапи. Първо е изборът на 
тема, след което идва проучването є. Трябва добре 
да я разнищиш, да извлечеш най-същественото, 
което след това умело да въведеш в проекта си. 
Със сигурност най-трудно е да избистриш идеята, 
да я визуализираш по свой вкус, практично, в съот-
ветствие с темата, пък и да я направиш интерес-
на. Мисля, че всички в нашата специалност ще се 
съгласят, че изработването на физическия макет е 
,,лесната част“. В крайния продукт трябва да личи 
вниманието, с което си се отнесъл към избраната 
тема, както и да си оставил своят личен почерк.

ХУДОЖЕСТВЕНА ДЪРВОРЕЗБА
Ян Лозов – 12 Г клас: Моята работа е пластика с 
абстрактна композиция, вдъхновена от символи в 
съвременното визуално изкуство. Композицията се 
състои от три елемента – рамка, фон и абстракт-
на фигура. Елементите са степенувани чрез раз-
личния си релеф - единият е по-гладък, вторият 
е с малко повече пластика, а третият ще бъде с 
най-много детайли, като смятам да използвам мо-
тиви от визуалното изкуство, за да изобразя раз-
лични абстрактни форми.
Чрез работата си искам да докажа, че с дърворез-
бата може да се направи нещо, което не е чак то-
кова „занаятчийско”.

В момента кандидатствам в Амстердам, в универ-
ситет за визуални изкуства.

Интервютата бяха проведени и обработени от Александра Боянова, 11Б, Божидара Иванова, 11А, Дара 
Бъчварова, 11В, Лора Трифонова, 11В, Ема Атанасова, 11Г, Виктория-Мария Маркова, 11Г. Фотографът е 
Христо Иванов. Използвани са и лични снимки на интервюираните.

Елизабет Коен, 12 Г клас

Ян Лозов – 12 Г клас:
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Миналото лято прекарах няколко дни в Синеморец. 
За краткия си престой там успях да се запозная 
с немалко хора, които ми разказаха за важна част 
от града – шаронските къщи – и за това как хора-
та в миналото си помагали и са успявали заедно. И 
понеже не само тогава човек е имал нужда от по-
мощ, ми стана люботитно как се възприемат тези 
постройки в днешно време и какви новоизмислени 
техни алтернативи има.
Шаронските къщи са част от българското строи-
телство от началото на XX в. като домове за де-
сетки хиляди бежанци от Македония, Беломорска 
Тракия, Добруджа и Западните покрайнини. Начало-
то на бежанския поток възниква в резултат на ос-
танали вън от пределите на свободната държава 
българи след ревизирането на Санстефанския ми-
рен договор от 1878 г. от западноевропейските ве-
лики сили и последвалите Букурещки мирен договор 
от 1913 г., Цариградски договор от 1913 г. и Ньойски 
мирен договор от 1919 г. Непосредствено след края 
на Първата световна война, последвана от нови до-
говори и конференции, се появяват нови бежански 
вълни от българи, чиято идея е била да дойдат за 
малко, да изчакат ситуацията да се подобри и да се 
върнат обратно по родните си места. За съжале-
ние обаче, това не се случва.
Бежанците се заселват в градове и села в погра-
нични райони. Настаняването на една част от тях 
става в обществени сгради, училища и пр., а на дру-
га – в частни жилища. По-късно българското прави-
телство сключва външен заем чрез Обществото 
на народите (ОН) – „Български държавен заем за 
настаняване – 1926 г.” Всеки бежанец, който иска 
да му се построи къща от бежанския заем, подписва 
декларация за нейния строеж. Построяват се оп-
ределеният брой жилища, които се раздават чрез 
жребий. Парцелите са групирани в отделни квар-
тали. Така в периода 1926 – 1932 г. е създаден и 
квартал „Шарон” в Петрич, който включва 197 къщи, 
повечето от които са разположени с лице на юг. 
Типът къща, както и кварталът в гр. Петрич носят 
името на Рене Шарон – французин, назначен да уп-

равлява дейността на Дирекцията в България, да 
одобрява или отхвърля решенията є. Той е дипло-
мат, който следи за това изразходването на парич-
ните средства да е само за нуждите на бежанците, 
а не за други цели.
Къщите тип „Шарон” са приземни и едноетажни. 
Имат малка основа против влага, общо централно 
помещение, от двете страни на което се намират 
стаи. В повечето случаи стаите са непреходни (с 
достъп само отвън, което позволява уединение на 
обитаването). Стаята за живеене, кухнята и обо-
рът са подредени в един ред (линейно). При необхо-
димост до тях се изграждат още стаи. Подът на 
кухнята и чардачето пред вратата са измазани с 
глина, а стаите за живеене имат дъсчени подове. 
Конструкцията е лесна за изпълнение, строителни-
те материали са тухли (най-често непечени), кир-
пич и слама за покрив.
Дворните пространства са в размери от 800 до 
1200 кв. м. Заградени са с бодлива тел, жив плет, 
дъсчена ограда или плет от тръни. Разделени са на 
две части: къщен и стопански двор. В къщния се 
намират пещ за хляб, хамбар, дървета, зеленчуци и 
цветя. В някои дворове има и изкопани кладенци. В 
стопанския двор има навес за храна на добитъка, 
кошара, гумно (хамбар), кочина и курник.
Днес запазени автентични шаронски къщи има 
само по Южното Черноморие, из селата на Стран-
джа планина, Петрич и Петричко. Останали тук-
там, те са разрушени или с коренно променен вид. 
Някои от наследниците продават имотите, които 
са получени от техните родители като обезще-
тение от българската държава, оставяйки новите 
собственици да нанесат следващия слой култура 
върху земята.
Бежанският въпрос възниква по различни причини, 
застрашаващи живота или свободата – въоръжени 
конфликти, граждански войни, агресия, жестокос-
ти... Той е съществен елемент от нашата история 
и култура. Днес е толкова актуален, колкото е бил и 
в миналото. И е важно, че бежанците се ползват с 
особена закрила – защото винаги, когато някой ти 
подаде ръка, става по-леко.

Марта Тренчева, 10 Г клас

Шаронска къща в Каланджа 
(Синеморец), съборена през 2020 г.

ШАРОНСКИ КЪЩИ

Необитавана шаронска къща в Каланджа (Синеморец)
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Днес и децата знаят, че белият гълъб символизи-
ра мира. В световен мащаб постоянно се говори за 
мира, защото, уви, и в наши дни той остава труд-
но постижим. Много хора не си дават сметка защо 
тъкмо белите гълъбите сред всички птици са се 
превърнали в символ, с какъв смисъл изпълваме обра-
за, с какви истории и послания го свързваме.
Тези въпроси предизвикаха нас, авторите на насто-
ящия текст, да се впуснем в интелектуално приклю-
чение – в изследване, което да ни даде необходими-
те отговори.

Интересен факт е, че в почти всички религии и ми-
тологии символиката на белия цвят е идентична 
– свързва се с чистотата, вярата, доброто и спра-
ведливостта. Бели са чистата душа, ангелите, 
снегът и пролетта. Връзката на белия цвят със 
слънчевата светлина, с деня го превръща в символ 
на празника на радостта. Затова този цвят се 
свързва с победата на доброто над злото и идва-
нето на пролетта след зимата. Ето защо тъкмо 
белият гълъб символизира мира. Образът му често 
е стилизиран и използван в приложното изкуство - 
в пропагандни плакати и лога, но също така често 
присъства в произведения на античното и модерно-
то изящно изкуство. 
В християнската вяра и иконография чрез гълъба 
се представя Бог Дух (наричан още Дух Божи и Дух 
Свети). Представата се основава на евангелския 
разказ за кръщението на Исус Христос от Йоан 
Предтеча в река Йордан – над кръстения Исус не-
бето се разтваря и Дух Божи във вид на гълъб се 
спуска над него. Художниците на религиозна живо-
пис също свързват образа на Дух Свети с гълъб.
Гълъбът с маслинено клонче в човката идва от 
старозаветната история за Всемирния потоп – 

гълъбът, донесъл маслиненото клонче в човката си, 
се тълкува като знак, че водите на Потопа са се 
отдръпнали и Бог се е помирил с хората.
Големият християнски празник Благовещение пък е 

денят, в който Архангел Гавриил се явява като бял 
гълъб на Богородица, за да є съобщи, че ще роди 
Сина Божи.
Концепцията за гълъб на мира се заражда в Древен 
Рим, където хората смятали птиците за пратени-
ци на богиня Венера, покровителка на любовта и 
красотата. Римляните вярвали, че тези птици са 
способни на мирен и взаимен живот навсякъде и по 
всяко време. В римска легенда се казва, че гълъби-
те били способни да направят гнездото си дори в 
каската на Марс, бога на войната.
В Древна Гърция емблемата на Атина, богинята на 
мъдростта, занаятите и военната стратегия, е 
гълъб с маслинена клонка в човката.
След края на Втората световна война белият гъ-
лъб с маслинено клонче в човката става символ 
на световното движение за мир. Образът получа-
ва световна популярност. Официално се свързва с 
Първия световен конгрес на защитниците на мира, 
провел се през април 1949 г. в Париж. За плакат на 
този конгрес е използвана литография на извест-
ният испански художник Пабло Пикасо от 9 януари 
1949 г. По-късно художникът рисува поредица гра-
фични композиции на бели гълъби с маслинено клон-
че в човката.
Ежегодно на 21 септември се отбелязва Междуна-
родният ден на мира. За първи път през 1981 г. по 
инициатива на Коста Рика Общото събрание на 
ООН обявява неговото честване. На 7 септември 
2001 г. ОС на ООН единодушно приема Резолюция 
55/282, призоваваща към ежегодното честване на 

БЕЛИЯТ ГЪЛЪБ - СИМВОЛ НА МИРА
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21 септември като Ден на мира и Световен ден без 
военни действия. Емблема на събитието става бял 
гълъб с маслинено клонче в човката.
След Втората световна война в България символът 
намира социална популярност и проявление в поли-
тическата идеология и в изкуството. По времето 
на социалистическото управление, когато България 
е народна република, образът на гълъба се е ползва 
широко върху пропагандни плакати, медали, знаци 
и пр. Съществува Национален комитет за защи-
та на мира, чийто знак е именно гълъб с маслинено 
клонче. В много български плакати от времето на 
социализма е изобразяван бял гълъб, символозиращ 
мира и светлото бъдеще.
На 21.12.1976  г., по случай 20-годишнината от при-
емането на Декларацията на ООН за правата на 
детето, Общото събрание на организацията обя-
вява 1979 г. за Международна година на детето. 
България подкрепя това решение и по предложение  
на Людмила Живкова, министър на културата, за-
почва организирането на Международната дет-
ска асамблея „Знаме на мира”. Патрон на първата 
Асамблея е Амаду Мхтар-М’Боу, генерален дирек-
тор на ЮНЕСКО. Асамблеята е фестивал на дет-
ското изкуство под девиза „Единство, творчество, 
красота”, а нейният графичен символ изобразява 
земно кълбо-гнездо, в което има две новоизлюпени 
гълъбчета, обърнати едно към друго – символ на 
приятелството, взаимодействието и мира между 
децата от различни националности. Автор е гра-
фичният дизайнер Асен Старейшински.
Асамблеята събира на среща в България 2500 деца 
от 77 страни. По време на първата Асамблея е 
открит монументът „Знаме на мира”, който и до 
днес е един от най-забележителните паметници 
на мира и културата. На него са изложени камбани, 
подарени от децата на различните държави уча-
стнички, като броят на камбаните продължава да 
се увеличава и в наши дни. През 1987 г. ООН удос-

тоява „Знаме на мира“ със званието „Вестител на 
мира“. През 1990 г., поради политическите промени 
в страната, Асамблеята преустановява дейност-
та си. През 1999 г. се възстановява под формата на 
фондация „Знаме на мира”, която стартира отново 
провеждането на асамблеи в по-малък мащаб.
Образът на гълъба е използван от различни органи-
зации, институции и събития: логото на Пловдив-
ския панаир например, създадено от майстора на 
графичния дизайн Стефан Кънчев, изобразява сти-
лизирано земно кълбо, представено като бял гълъб; 
логото на Българския хелзинкски комитет, което 
символизира мир и взаимопомощ, представлява гъ-
лъб в полет, който преминава в образа на човешка 
подадена длан; логото на Организацията на евре-
ите в България „Шалом” е бял гълъб в полет.
Някои столични паметници напомнят посланието 
на символа: уникалният паметник „Гълъб на мира”, 
2003 г. (ул. „Георги С. Раковски”), изработен от 350 
автомата „Калашников”, е по проект на Любомир 
Зографов; площадката „Гълъбите“ е едно от ембле-
матичните места в Южния парк в София – на голя-
ма поляна е разположена скулптура гълъби в полет, 
изградена през 1987 г., откъдето идва и името на 
мястото...

Тук нашето изследване приключва. А междувремен-
но белият гълъб на мира продължава своя полет над 
света, носейки призив за международно разбира-
телство и междучовешко „единство, творчество, 
красота”.

Съставили статията: 
Елизабет Стефанова, 
ученичка от 10 Г клас 
Десислава Димитрова-Врабчарска, 
учител по пространствен дизайн
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С какво сте се занимавали, преди да постъпите 
на работа тук, и какво е образованието Ви?
Завършил съм Художествената гимназия, Худо-
жествената академия, мастър клас по илюстра-
ция, Педагогическия отдел на Софийския универси-
тет и два допълнителни курса в чужбина – единия 
за „Управление на тълпата“, който се занимава с 
психологическите състояния на хората в екстрем-
ни ситуации, със страховете им и т.н. Занимавал 
съм се и с реставрация на сгради и църкви. Наложи 
се да науча и да свържа на практика много неща, 
които не влизат в дипломата. От 1993 до 1997 г. 
работих във в. „Демокрация“, като за първи път 
навлязох в попрището на политическата карика-
тура, илюстрацията на икономически текстове 
и материали. Изградих си една много специфична 
нагласа към илюстрацията, която ме изведе от 
чисто илюстративната форма в книгоиздаването 
– такава, каквато я познавах до онзи момент.
Светът на книгата бе първоначалната ми лю-
бов, но животът деликатно ми подсказа, че няма 
да се получи между нас. Компютърните техноло-
гии създадоха пространство за дизайнери, които 
изместиха белия монтаж, техническия редактор 
и ръчната илюстрация. На издателството му е 
по-изгодно да заема готови визуални материа-
ли, отколкото да ги поръчва на художник. Имаше 
един момент в края на 80-те и през 90-те години, 
когато илюстраторът тотално беше изместен 
от графичния дизайнер. Класическата форма на 
илюстрацията стана демоде. Приложната графика 
се превърна в широкодостъпна област. Художни-
кът, такъв, какъвто го познаваме от обучението 
в академиите, отстъпи.

Другото нещо, което ми подсказа, че няма да се 
занимавам само с илюстрация, беше стесненият 
диапазон на приложение на класическата илюс-
трация. Където и да отидех, с каквито и колеги 
да се срещнех, от мен се изискваше компютърен 
проект. Така се наложи да се наместя в коловоза 
на компютърната графика, което за мен и до ден 
днешен е труден и неособено привлекателен мо-
мент. Работата с илюстративен материал беше 
заменена с дигиталното изкуство и се наложи да 
свикна с промените. Все пак живеем в ерата на 
Водолея, така че промените са все по-неочаквани.

Как се решихте да станете учител и носи ли Ви 
удоволствие тази професия?
Удоволствието идва от факта, че се срещам с 
млади хора. Когато се върна назад към гимназиал-
ните си години, си давам сметка, че това е време, 
в което човек има възможност да претвори не-
щата, на които се натъква за първи път. Тогава 
е и най-силен, още я няма умората от рутината. 
Душата се бунтува и надмогва рационалността. 
Емоционалният заряд е най-силен, най-контрастен. 
С течение на времето човек, усъвършенствайки 

УЧИТЕЛ - УЧЕНИК
Юрий Димитров – преподавател от тази година в НГПИ „Свети Лука“, се оказа една от най-колоритните 
фигури сред учителския състав. Общуването на учениците с него ги вдъхновява, зарежда и обогатява. 
Рядко се срещат хора, които да обясняват анатомия толкова увлекателно и същевременно да подпомагат 
учениците в духовното им развитие и в творческата им дейност. Ето какво сподели той пред училищното 
издание:
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себе си и преживявайки някои разочарования от 
младежките илюзии, започва да влага повече разум 
в действията и в творческата си работа.  
Създал съм си достатъчно наблюдения върху учи-
лищната система. Нашето училище се откроява с 
най-високи резултати и в педагогически, и в ар-
тистичен план. Привлече ме  заради  атмосфера-
та, колегиалността и творческата среда. Чувст-
вам се на място. За мен е удоволствие, че съдбата 
ми предостави тази възможност.

Какво Ви харесва в учениците и какво Ви вдъхно-
вява?
Ярката индивидуалност на всеки един от тях, от-
ношението им към красотата. Талантът е точно 
това вродено чувство за красота. То се развива 
с времето, в което творецът разрушава, преиз-
гражда, материализира и дематериализира. Докос-
ването до младостта ме вълнува със самия факт, 
че тя съществува, с факта, че се съпротивлява. 
Всички тези екстремни състояния много ме за-
реждат. Бих искал да помогна на младия човек още 
отсега да знае какво го очаква, за да запази при-
съствие на духа въпреки времето, бита, рутина-
та. Потенциалът на всеки ученик ме впечатлява.

Каква е вашата визия за обучение в художестве-
ната сфера? Как бихте подпомогнали изучаване-
то на рисуване в училището ни?
От една страна, системата на класическото об-
разование залага повече на правилността,  откол-
кото на различните представи за красота. Когато 
работим с младите, наблягаме на класическия 
принцип за структуриране. Когато човек се запоз-
нае с тази класическа постановка, той вече може 
да обхване красотата с ясен поглед. Защото ние 
все пак живеем в материално общество, което 
изисква съотношение между въображението и при-
ложението. Така в произведението на изкуството 
се изгражда един необходим своеобразен баланс, 
чието нарушаване в даден момент е оправдано – в 
името на изразената лична позиция. Когато тво-

рците рисуват един и същи пейзаж, се получат 
множество различни картини. Впоследствие всеки 
зрител достита до свое творческо „претворява-
не“ на съответната творба. В наши дни индиви-
дуализмът, разглобяването на колективния образ 
изпревари обучението посредством една идея на 
Ницше, касаеща разглобяването и пресътворяване-
то на истината. Тази мисловна нагласа се оформи 
като основен принцип както в обучението, така и 
като чисто житейски възглед. Философията също 
претърпява подобно сътресение. Говори се, че след 
Ницше вече философия не съществува... Светът 
на красотата е невидимият свят, тя има мате-
риални носители, но като идея сама по себе си 
граничи с представата ни за бога идентифицира 
се с нематериалните стойности, от които ние 
изграждаме етиката и морала.
Нашата система минава през академичната 
система, което изисква основни умения според 
определени възприятия за правилност: правилното 
построяване на образа, съответствието спрямо 
линейната и въздушната перспектива, ситуира-
нето в пространството и пр. Всички умения на 
артиста трябва да се стиковат помежду си. Той 
трябва да изгради пространство, където да акуму-
лира отношение към материалния свят, за да може 
да направи същата постановка в идеалния свят. 
Но все пак трябва първо да стъпи на някаква база.

Какво бихте посъветвали младите художници, 
които тепърва се сблъскват с творчеството?
Много ми се иска учениците да заимстват макси-
мално маниера на рисуване и изграждането на об-
раза, за да имат после в резерв отправни точки, с 
които да съпоставят своето развитие. Ако имаш 
перспектива, много по-лесно можеш да прецениш 
състоянието на красотата. Когато тръгнеш да го 
претворяваш, материалният път ще служи като 
транспорт към естетиката. Тогава опъването 
на платно, грундирането, смесването на цветове 
няма да се превърнат в досадна пречка. Нашият 
„бизнес“ е необичаен – от една страна, трябва да 
поддържаме художника в автентичното му със-
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тояние, а от друга – да го поставим в материална 
среда, за да поддържаме баланса между материал-
ното и идеалното. Но подобно балансиране не е по 
силите на всеки. Изисква се психическа и физиче-
ска устойчивост. Тези неща са невидими сложнос-
ти, които понякога са причина за недооценяване 

на художниците. Сложно е едновременно да си в 
реалността и в невидимия свят.
Кой е най-големият Ви вдъхновител в живота и 
в творчеството?
Най-големите вдъхновители са всъщност нашите 
врагове. Те не ни оставят да тънем в самодовол-
ството от собствените си успехи. Трудно е да се 
коментира тази тема – хората трябва сами да 
достигнат до подобна теза.
Предполагам, въпросът е насочен към личности 
от историята. Нямам конкретен образ, който да 
вземе надмощие над останалите. Може би все пак 
загадъчността и всеобхватността на Леонардо, 
широката бленда на изследване и на отношение 
към света. От друга страна, не можем да не спо-
менем отново Ницше. От трета страна, цялата 
загадъчност на човешката история. Има един вре-
меви период, към който съвременната история от-
казва да насочи вниманието си: времето отпреди 
последния потоп, когато Атлантида и Хиперборея 
са съществували като част от друга периодика на 
развитие на цивилизацията...

В интервюто на стр. 14., 15. и 16. 
са ползвани репродукции от произведения 

на Юрий Димитров.

На корицата: Стефания Велева, 8 А клас,
 „Молец“, бижутерска кутия 

Петнадесети брой на вестник 
„Ателие” подготвиха:
Ивелина Илиева, Мариана Христова, 
Събина Стойнова
Ралица Карапантева – координатор 
Христофор Кръстев – графично 
оформление
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