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През лятото на 2022 г. в Морското 
казино в Бургас се реализира за първи 
път изложба на серия от графични рабо-
ти на испанския художник Пабло Пикасо, 
позната като „347 Suite“.

Впечатляващи, еротични, жизнени – 
защо обаче се оказва, че творбите не са 
оригинали, противно на информацията 
в медиите? 

„Le Suite des 347“ е името на най-го-
лямата серия от гравюри, офорти и ак-
ватинти на Пикасо (347 на брой). Създа-
дени са в рамките на седем месеца през 
1968 г., когато художникът е 86-годишен –  
късен период в неговото творчество – в 
колаборация с братята печатари Пиеро 
и Алдо Кромелинк, които лично носят не-
обходимото оборудване на художника в 
ателието му близо до Кан1. За сравнение, 
Рембранд създава 300 гравюри в рамките 
на цялата си кариера! 

Според статия на Park West Gallery 
(2009) още при създаването си твор-
бите предизвикват скандал заради еро-
тичнатат тематика – двадесет от 
тях дори са били под въпрос дали да бъ-
дат изложени публично. Отличават се с 
жив, понякога наивистичен рисунък, из-
образяват художници и техните моде-
ли, музиканти, циркови артисти, крале, 
рицари, еротични сцени. В някои произ-
ведения Пикасо дори вкарва кубистични-
те елементи, типични за творчество 
му. Твърди се, че серията от графични 
работи била създадена в отговор на 
концептуалните движения в изкуство-
то, чиято основна идея, че всички мо-
гат да бъдат художници. Тази идея Пика-
со се опитва активно да обори.

Оригиналите на графичните работи 
се съхраняват в няколко музея. До днес 
те предизвикват сериозен интерес у ко-
лекционерите. На офортите и литогра-
фиите са правени немалко отпечатъци, 
но не задължително авторски – т.е. не 
от ръцете на самия Пикасо. Например 
японското издателство Jiji Press през 
1977 г. създава колекционерско луксозно 
издание – портфолио на всички твор-
би от серията в пет папки. И точно 
принтове от този албум разпознава 
Иво Баев, общински съветник в община 
Бургас (facebook.com/IvoGBaev), в излож-
бата в Морското казино.

Какво всъщност знаем за изложбата 
в Морското казино и кой я организира? 
Официалната информация, качена в сай-
та на община Бургас, гласи, че излож-
бата „се организира от община Бургас 
в партньорство с Музея за изкуство и 
история в Женева”2. Нейни куратори са 
директорът на музея Марк-Оливие Уо-
лър и Стефан Стоянов, галерист. Твор-
бите били подарени на музея в Женева 
лично от сина на художника – Клод Пи-
касо Руис. Самата изложба е разделена в 
две зали – една за всички посетители и 
втора – за пълнолетни лица, тъй като 
творбите в нея са открито еротич-
ни и неподходящи за деца. Изложени са 
общо 50 офорта от серията. 

През август Иво Баев първи забелязва 
несъответствието между това, кое-
то се рекламира, и това, което е същ-
ността на изложбата3. И действител-
но прави впечатление, че постерите 
и статиите, посветени на изложбата, 
са подвеждащи, тъй като представят 

репродукциите като „шедьоври“, при 
положение че те са копия от 1977 г. Но 
община Бургас твърди, че не е тайна, че 
творбите не са оригинални4. Има инфор-
мация в анотация пред самата изложба, 
че действително произведенията в нея 
са от албума, създаден след смъртта на 
Пикасо.

Изложбата с репродукциите в своя-
та същност не е нещо лошо. На пъвро 
място, да се организира подобна излож-
ба с оригиналите би било почти невъз-
можно. Ще трябва да бъдат подбрани 
и транспортирани творби от множе-
ство музеи и частни колекции, което 
освен че е изключително трудоемко, е и 
безкрайно скъпо. На второ място, дава 
се възможност на обикновения човек 
в собствения си град да се докосне до 
по-непозната част от творчеството 
на Пикасо. Но това, което не е корект-
но, е подвеждащата реклама, фактът, 
че никъде не е посочено ясно в общест-
веното пространство, че става въпрос 
за репродукции, не за оригинални отпе-
чатъци. Според Иво Баев недостойно-
то в проекта е злоупотребата не само 
с доверието на публиката, но и с общин-
ските средства, които са отделени за 
тази изложба.

Независимо дали в крайна сметка 
става въпрос за измама, или не, е важно 
да популяризираме изкуството и да апе-
лараме към досег с него. Подобни ини-
циативи, включващи големите имена 
в изкуството, се случват сравнително 
рядко в България. И въпреки това тази 
година имаше няколко важни събития – 
Салвадор Дали в Русе, Пикасо, Шагал и 
Матис в София. Оригинали на големите 
художници могат да бъдат видени и в 
Националната галерия, както и в някол-
ко градски галерии из България. Затова 
е важно да посещаваме изложби, да зна-
ем какво можем да видим и къде да го 
намерим, за да обогатим познанията си 
за изкуството и европейската култура, 
оформила облика на нашето настояще.

Лора Трифонова, 12 В клас

1  „Picasso 347 Series“ (2009), Park West Gallery, 14. октомври 2009, посетено на: 23.11.2022 < https://www.parkwestgallery.com/picasso-347-series-
park-west-gallery/> 

2  Казакова, А., 2022, „Първата изложба на гениалния Пикасо в Бургас ще бъде открита на 14 юли“, ОБЩИНА БУРГАС – официален уебсайт, 30. 
юни 2022, Посетено на: 23.11.2022 < https://www.burgas.bg/bg/novini/parvata-izlozhba-na-genialniya-pikaso-v-burgas-shte-bade-otkrita-na-14-yuli> 

3  Баев, И., „След поста ми във ФБ от 11ти Август относно „изложба на серия от офорти на Пикасо“ очаквах реакция поне от две посоки.“  
[Status update] [Image attached], Facebook, 18. август 2022, посетено на 24.11.2022 <https://www.facebook.com/IvoGBaev/posts/pfbid0ZFH6Lk61
xsxwgSYffGpnJuJgqDuYUtWD6vC3mpsMbU4Roxf1hPourvi79S56NEJel> 

4  „Община Бургас: Изложбата на Пикасо е с отпечатъци, правени в Токио след смъртта му“ (2022), e-burgas.com, 12. август, посетено на: 
28.11.2022 <https://e-burgas.com/post/obshtina-burgas-izlojbata-na-pikaso-e-s-otpechataci-praveni-prez-1977-godina-v-tokio-1470> 
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Щъркел: Кажи ми, малка Белоснежка,
защо е съдбата ти тъй тежка?
Защо от Слънце ти се криеш?

Защо в сълзи лицето си ти миеш?

Белоснежка: От Слънце аз бягам
и към Слънце аз тичам.

Сили смели, беуспешни впрягам,
в любов да му се не вричам.

Аз зная, измяна ще е пред Природата 
лицето,

ако Слънце аз обичам,
но измяна ще е на сърцето,

ако от него се отричам.

Сега ти казвам,
скъп приятел мой,

с думи любовта си да доказвам
начините са безброй.

С действие трябва, аз си зная,
време е с него да се запозная.

Лудост е да си призная,
но тръгвам преди да се осъзная.

За мене, Щъркел не тъжи,
животът ми е кратък знай,

по-добре с търпение ти се въоражи,
догодина с мене пак се запознай.

Слънце аз да видя тръгвам,
за среща невъзможна.
Няма аз да се залъгвам,

че тя е всъщност неотложна.

От погледа му жарък
сърце, душа и тяло в миг ще се 

разпадне.
За мен това ще е подарък,

топъл лъч в снежно ми сърце да се 
прокрадне.

Евелин Миланова, 11 В клас

СПОМЕН

,,Кого гледам аз в огледалото?“ –
питах днес мътните тъжни очи

и лицето ми – цветното, благото,
което кат свещ се без време стопи.

Не бяха ли същите очи нявга
огнени, живи и пълни със дух,

те правеха всяка клонка и мравка
на красива симфония, звучаща без звук.

Не беше ли алено, здраво лицето,
което сега пожълтя като лист?

Натежа му усмивката детска, която
не сваляше нивга от образа чист.

Далечно звучи ми предишното щастие,
не помни сърцето щастливия звън.

Сякаш последно в минал живот смях се,
споменът сякаш е бил просто сън.

Рая Рамаданова, 9 Г клас

Фотография: Елиза Лозанова, 11 А клас

Фотографии: Рая Динева, 9 Б клас

ЗАТВОРИ ОЧИ

Ужасно чувство стиска за гърлото. Затваряш очи и сякаш всичко се движи. Ся-
каш сълзите проправят горещи пътища по лицето ти.

Едно, две, три. Кръвта се оттласква бавно по вените ти. Ръцете ти трепе-
рят. Буцата, която е заседнала в гърлото ти, се премества бързо към стомаха ти. 
Той се свива от тежест. Всичко по тялото ти тежи.

Бягаш, бягаш... бягаш. Още една стъпка. Грабваш четката  и с треперещи ръце 
я държиш плахо. Пръстите ти започват да я стискат.

Потапяш я в боята, допираш я до листа и правиш леко движение върху него. 
Цветовете се  разпръскват и  попиват. Сега си по-добре.

1,2,3,4... Избяга. Затваряш очи и прокарваш четката отново и отново по лис-
та. Целият свят е блокиран от магията. Цари тишина. Единственото важно дви-
жение е на треперещите ръце с четка върху листа. Кълбото от нерви се запазва 
върху вече натежалия лист. Нищо друго не се случва и не е важно. Картината, само 
тя. А сега, преобразуваш мислите си по красив начин. Цвят след цвят. Опит след 
опит. И времето е спряло там. 

Габриела Тонковска 12 А клас
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1  Станоева, А., 2022, „Арт терапията като творчески подход: същност, цели, приложение“, Art Therapy [Подкаст], 13. август, Достъпен на: 
<https://open.spotify.com/episode/4cPUp4ooi0AXvKxNK6zGqd?si=bf294348858e4a58>

2  Алексиева, Д., 2013, „Арт терапията – един свят между науката и творческото пространство“, Българска асоциация по арт-терапия, 11. 
февруари, посетено на 23.11.2022 < http://arttherapy-bulgaria.org/2013/02 /арт-терапията-един-свят-между-науката/> 

3  Петкова, С., 2021, „Историята на арт терапията в България“, svetlanapetkova.net, уеб блог, 18. февруари, посетено на 23.11.2022 < http://
svetlanapetkova.net/2021/02/18/история-на-арт-терапията-в-българия >

4  „Петер Цанев: Невъзможни свидетелства / 7 извън трафика“ , sbh.bg, 15. октомври 2022, посетено на 23.11.2022 <https://sbh.bg/bg/buletin-
e-buletin/petyr-canev-nevyzmojni-svidetelstva-7-izvyn-trafika/10/618 >
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ТЕМАТА НА 16 БРОЙ НА ВЕСТНИК „АТЕЛИЕ” Е „ИЗКУСТВО В ИЗОЛАЦИЯ” (ART IN ISOLATION). ТЯ Е ПРОВОКИРАНА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 
И ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19, НО ИЗЛИЗА ИЗВЪН ТЕЗИ РАМКИ. ЗА НЯКОИ АРТИСТИ ИЗОЛАЦИЯТА Е ИЗБОР И НАЧИН ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ОБ-
ЩЕСТВОТО, ЗА ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧАТ ВЪРХУ ПРАВЕНЕТО НА ИЗКУСТВО. ЗА ДРУГИ ИЗОЛАЦИЯТА Е СВЪРЗАНА С РЕПРЕСИИ И ЛИПСА НА ИЗБОР. 
ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ ШЕКСПИР Е НАПИСАЛ „КРАЛ ЛИР“ И НЯКОЛКО ОТ ДРУГИТЕ СИ ШЕДЬОВРИ, ДОКАТО Е БИЛ ИЗОЛИРАН ОТ ОБЩЕСТВОТО. МОЖЕ 
ДА ИМА НАТИСК ВЪРХУ ВСИЧКИ НАС ДА БЪДЕМ КРЕАТИВНИ ВЪВ ВРЕМЕ, КОГАТО СМЕ ДИСТАНЦИРАНИ ОТ РАЗСЕЙВАНЕТО В НОРМАЛНИЯ НИ 
ЖИВОТ. ДА ПРАВИШ ИЗКУСТВО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА ОБАЧЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕВЪЗМОЖНО, НО МОЖЕ И ДА Е ПРИВИЛЕГИЯ. ВСЯКО ПРЕЖИВЯ-
ВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ Е УНИКАЛНО И АРТИСТИТЕ ИЗРАЗЯВАТ СВОЯТА КРЕАТИВНОСТ ПРЕЗ ТЕЗИ ВРЕМЕНА ПО СВОИ НАЧИНИ. РАЗЛИЧНИ ОБСТОЯ-
ТЕЛСТВА ДОВЕДОХА ДО ИЗОЛАЦИЯ НА ТВОРЦИТЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО. В ЗАВИСИМОСТ ОТ СИТУАЦИЯТА ВРЕМЕТО ЗА УЕДИНЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ДОБРЕ ДОШЛО ИЛИ НЕКАНЕНО. НА ХУДОЖНИЦИТЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА АДАПТИРАТ НАЧИНА СИ НА РАБОТА, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА 
ПРАВЯТ ИЗКУСТВО. МОЖЕ ДОРИ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ПРОУЧАТ ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА БЪДАТ КРЕАТИВНИ В ТАКЪВ ПЕРИОД.

Арт терапията – това е дейност-
та, която комбинира изкуство и пси-
хология. Тя е вид психотерапия, която 
използва невербалната комуникация под 
формата на изобразително изкуство, за 
да лекува и да изследва вътрешния свят 
на човека. Обикновено тя съпътства 
клиничната помощ. Днес тя намира ши-
роко разпространение навсякъде по све-
та, включително и в България.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?
Да твориш, е терапевтично, но ос-

новната идея на арт терапията не е да 
създава позитивни емоции, а да предс- 
тави това, което не сме способни да 
изразим с думи1. Изкуството става връз-
ката между съзнателното и подсъзна-
телното. В картините на лекуваните 
често се разкриват потиснатите емо-
ции, травмите, вътрешните и външни-
те конфликти. Разглежда се символното 
значение на образите и цветовете, чес-
то базирано на интерпретациите на 
сънищата на Карл Юнг. 

От друга страна, освен че е сред-
ство за себепознание, самият творче-
ски процес ни помага да регулираме емо-
циите си, да разрешаваме конфликти, 
да погледнем нещата от друга перспек-
тива. Може би най-важната му роля е, 
че ни помага да влезем в активна пози-
ция, да се изтръгнем от изолацията и 
от жертвеното състояние, превръща 
ни в творци на собствения  ни живот. 
Опознавайки себе си, ние се учим да се 
справяме с обстоятелствата чрез своя 
вътрешен ресурс. 

ИСТОРИЯ
Арт терапията възниква от ху-

дожниците. За неин основоположник 
се смята Ейдриън Хил, преподавател 
по изкуство в няколко училища във Ве-
ликобритания, който се разболява от 
туберкулоза2. Заради болестта се нала-
га да се откъсне от своя нормален жи-
вот и да напусне работа, постъпвай-
ки в санаториум. За да поддържа своя 
дух, той започва да твори. Впечатлен 
от удовлетворяващия ефект, той се 
замисля, че и за другите пациенти би 
било добре да започнат да рисуват. 

Скоро в неговото ателие се включват 
немалко худижници  Като свидетел на 
напрежението и травмите, които две-
те световни войни предизвикват вър-
ху психиката на всички, но най-вече на 
войниците, той започва да развива своя 
теория относно терапевтичната сила 
на изкуството. Този опит го провоки-
ра да напише две книги – „Изкуството 
като терапия“ (Art Versus Illness, 1945) 
и „Да заличиш болестта с боя“ (Painting 
Out Illness, 1951). 

Основоположник на арт терапията 
в България е Александър Маринов, психи-
атър3. Освен че защитава дисертация 
на тема „Психопатология на изобрази-
телното изкуство“ през 1965 г. в ИСУЛ, 
той участва в публикации извън Бълга-
рия „за връзката между изкуството и 
психопатологията“. 

Александър Маринов отваря първия 
кабинет по арт терапия през 1961 г. в  
Държавната психиатрична клиника в гр. 
Бяла, наречен „Кабинет за изкуствоте-
рапия и психосоциална рехабилитация“. 
През 2000 г. издава книга, наречена „Лу-
дост и изкуство“, където събира своя 
опит.

АРТ ТЕРАПИЯ

ТЕМА НА БРОЯ
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През 2006 година се основава Българ-
ската асоциация по арт терапия, а през 
следващата започва да работи програ-
ма за професионална квалификация за 
арт терапия в Нов български универ-
ситет с ръководител доц. Александра 
Иванова. През 2013 г. в Националната 
художествена академия се открива пър-
вата магистърска програма в тази спе-
циалност в България.

ЛЮБОПИТНО
Тази есен, от 7 октомври до 3 ноем-

ври 2022 г., в СБХ се състоя експеримен-
талната изложба „7 – Извън трафика“, 
включваща седем кураторски проекта, 
ръководени от седем визуални арти-
сти.  Един от тях е посветен на арт 
терапията, наречен „Невъзможни сви-
детелства: образи и ситуации между 
радикалното приемане и радикалната 
ментализация“, и негов куратор е Пе-
тер Цанев – професор в катедра „Пси-
хология на изкуството“ в НХА. В проек-
та участват Августина Станоева, д-р 
Вяра Границка и Петер Цанев. Изключи-
телно любопитен за мен беше проек-
тът на Августина Станоева, чиито ра-
боти представляваха рисунки с молив, 
базирани „върху реално извършените 
движения на тялото в пространство-
то по време на терапевтични сесии 
и към „вътрешните движения“, които 
възникват вследствие на дисоциации“4 
при пациенти с гранично личностно раз-
стройство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изкуството е лечител, начин да об-

работим травмите в тялото и в душа-
та си. Връзката между него и несъзна-
телното ще продължава да провокира 
и следващите поколения. То е универсал-
на терапия, не е необходимо да имаме 
умения, за да го използваме като лек. 
Изкуството е средството, чрез което 
можем да се превърнем в създатели на 
своя живот, в строители на своя въ-
трешен устойчив свят.

Лора Трифонова, 12 В клас

Снимки: личен архив на Л. Трифонова

“Раждането на единия и смъртта на 
другия отмерват едно цяло столетие, 
изпълнено с периоди на благоденствие и 
войни, надежди, диктатури и застой”.

„Отвъд картините. За изкуството  
и живота на Борис и Славка Деневи“

Борис Денев е роден през 1882 г. 
Ученическите си години прекарва във 
Велико Търново, а в началото на ХХ век 
преподава рисуване в село Иванча. Съз-
дава собствена учебна система, която 
насърчава свободните детски рисунки, 
наблюдението и общуването с природа-
та. Художествено-образователната му 
програма набира популярност и скоро 
става основна за страната. 

Извън преподавателската си дей-
ност разучава принципите на на-
тюрморта, живо се вълнува от перс-
пективната теория и технологията 
на молива, въглена, акварела, пастела. 
През 1909 г., в първата си самостоятел-
на изложба, продава 76 малки маслени 

пейзажа, с парите от които заминава 
да следва в Мюнхенската художестве-
на академия. В периода на Балканските 
войни се записва като доброволец към 
Щаба на армията, но не отговаря на 
минималните критерии за физическа 
годност, заради което е разпределен 
като художник. В най-голямата военна 
изложба в Берлин през 1916 г. представя 
40 работи. 

БОРИС И СЛАВКА ДЕНЕВИ –  
ПРИНУДИТЕЛНА ТВОРЧЕСКА КАРАНТИНА 

Снимки от проекта на Августина Станоева

Борис Денев (1883–1969)
Славка Денева (1929–1984
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В следвоенните години е част от бо-
хемския живот в столицата – организи-
ра 25 самостоятелни изложби, участва 
в различни художествени сбирки и дру-
жества, редовно пише за вестниците 
„Зора“ и „Слово“, назначен е за комисар 
по време на първото българско участие 
във Венецианското биенале. 

След промените от 1944 г., заради 
обвинения в буржоазен произход и заяве-
ни политически възгледи в есетата му, 
Борис Денев е вкаран в затвора без съд 
или ясна присъда. След това е преместен 
в превъзпитателен лагер. През 1945 г. –  
заради семейни връзки – е освободен, но 
е изключен от Съюза на художниците, 
забранява му се да рисува на открито, 
ограничен е и достъпът му до бои и 
платна. От просторното им жилище 
на улица „Шипка“ 18 на семейството са 
оставени само две стаи – в останалите 
са настанени активисти на Отечестве-
ния фронт. 

Независимо от факта, че по-късно 
членството на Борис в СБХ е подновено, 

той продължава да е обект на критика 
и унижения. Трудът му по перспектива 
остава непубликуван, две негови мо-
нументални творби са насърчени и преж-
девременно прекъснати. През 1967 г.  
му е разрешено да състави първата си 
самостоятелна изложба след 1944 г. – 
тя е изцяло организирана от дъщеря му. 
По-късно същата година е удостоен със 
званието „Заслужил художник“, но вече е 
тежко болен и неактивен.

От новата власт е засегната и дъ-
щерята на Борис – Славка Денева. Тя кан-
дидатства в Художествената академия 
през 1947 г. – приета е първа по успех, но 
в края на следването си получава оценка 
„Слаб“ (2) и не � е позволено да завърши. 
Обект е на постоянни доноси – „Съща-
та като ученичка е отказала да членува в 
която и да е било политическа или масова 
организация. [...] За да се установят връз-

ките �, ако има такива, същата трябва 
да бъде проследена.“ И скоро сама се изо-
лира от художествените среди. 

Почти целият � творчески път 
протича между стените на семейно-
то жилище. Още с първите си извън- 
академични работи заявява категорич-
но своята индивидуалност в разрез с 
естетическите догми. Интерпретира 
пространството в духа на модерните 
европейски движения от ХХ в. – яркият 
колорит, бързата експресия и любопит-
ната обстановка са типични за маниера 
�. Тя рисува непрестанно и често рабо-
ти върху няколко платна едновременно. 

След загубата на баща си е принуде-
на да се премести в по-малка стая на 
горния етаж в сградата, където остава 
до края на живота си в компанията на 
любимото си куче.

Разпадащият се строй в средата на 
1980-те � дава възможност да организи-
ра няколко изложби, една от които от-
белязва 100 години от рождението на 
Борис Денев.

Малко преди смъртта си Славка за-
вещава цялото семейно имущество на 
СБХ, без никакви поставени условия. В 
архива са запазени няколко хиляди кар-
тини и рисунки, научните трудове на 
Борис, цялата библиотека на Славка и 
стотици снимки. По-късно към тях са 
добавени досиетата им, обществени-
те забрани и отхвърлените контракти, 
от които е съпроводен творческия път 
на Борис и Славка Деневи. 

Александра Боянова, 12 Б клас

Снимки: личен архив от изложбата 
„Овъд картините“  

на Борис и Славка Деневи,  
СБХ, 19.05.2021

Борис Денев, „Военна скица“ 

Борис Денев, „Созопол“, 1936 г. 

Славка Денева, „Данчето“, нач. на 1950-те

Славка Денева, „Интериор“, 1970-те 
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Толкова ли е трудно да се повярва 
в нещо невинно? Или за да не е това 
заблуда и детинска наивност, светът 
трябва да надскочи себе си? Способен 
ли е човек да изненада слънцето? Кога 
си струва хвърленият труд?

Кръговратът на живота е безизхо-
дица, с която трябва да се примирим. 
Затова важно е настоящето. Дали уси-
лията ни ще дадат резултат утре и 
дали животът ще е такъв, какъвто го 
искаме – няма голямо значение. Важното 
е, че моментът, в който сме се труди-
ли за каузата си, е осмислял нашето съ-
ществуване. А винаги ще има резултат 
– за кратко или още по-кратко не съв-
сем задоволителен или съвсем незадово-
лителен. Но такава е нашата орис на 
човешки същества – да сме все „недо- 
там“. Времето ни е отредено и никога 
не стига. Но за един нищожно кратък 
живот някои хора вършат толкова мно-
го неща, колкото други не биха могли и 
за цели три.

Този текст е вдъхновен от една ис-
тория, свързана с усърдието и посто-
янството, които хората са способни 
да вложат в каузата да защитят изна-
чалните ценности – човешкия живот и 
мира.

Станахме съпричастни с тях, благо-
дарение на пътуването по програма-
та Еразъм +, което се осъществи през 
октомври 2022 г. Проектите Еразъм+ 
са най-добрият начин за ученици и сту-
денти да пътуват с учебна цел. Всяко 
пътуване е и хоризонт за нови знания, 
но когато две или повече образователни 
институции обединят силите на препо-
давателите и учениците си, се получава 
образователен процес над хоризонта на 
ежедневното обучение. Пътуването е 
съизмерване със света. Чрез него учени-
ците много по-всеобхватно разбират 
проблемите на обществото и своето 
място в него. Така и ние подложихме на 
изпитание самите себе си – опознахме 
свои страни, за които не подозирахме.

В един от дните, изпълнени с ин-
тересни предизвикателства, бяхме 
поканени в офиса на Мрежата на гер-
манското движение за мир (Netzwerk 
Friedenskooperative). Една от най-голе-
мите и отговорни задачи, с които дви-
жението се е занимавало и се занимава 
и до днес, е борбата с ядрените оръжия. 
Колко парадоксално звучи?! В двайсет и 
първи век – времето за толерантност, 
мир и съзидание, все още съществуват 
оръжия за масово унищожение?! Все още 
се водят войни…

Най-мащабните обединения на гер-
манските граждани около борбата сре-
щу ядрената заплаха са трите демон-

страции от 1981-ва, 1982-ра и 1983-та г. 
Движението за мир се противопоставя 
на решението на НАТО да разположи 
ракетите Пършинг II по границите на 
страните членки. Това се случва във вре-
мето на Студената война – една борба 
между тоталитарното управление и 
демокрацията, между Изтока и Запада. 
Подозренията, че може да избухне тре-
та световна война, нарастват все по-
вече. Първо триста хиляди, после пет-
стотин, а накрая над един милион души 
застават зад идеята, че най-голямата 
заплаха за човечеството – ядрените 
оръжия, трябва да бъде унищожена и 
НАТО трябва да се разоръжи. Между гра-
довете Щутгарт и Ньой-Улм триста 
хиляди души образуват жива верига в 
продължение на сто и осем километра.

За да няма отново Хирошима. За да 
защитят бъдещето от човешкото без-
умие. За да има мир… Въпреки отдаде-
ността, усилията и единодействието 
движението не успява да постигне цел-
та си и ракетите са разположени…

В обществото гледните точки са 
различни. Движението има своите про-
тивници, които виждат в разоръжава-
нето заплаха за сигурността на НАТО. 
(Тук е редно да вметна нещо любопит-
но за това как се намесва плакатното 
изкуство. В коридора на офиса беше 
запазен оригинал на плакат от демон-
страциите, върху който с маркер някой 
е изписал своето противоположно мне-
ние.) Демонстрантите са обвинявани, 
че обслужват интересите на Москва. 
Въпреки всичко, няколко години след 
това, поради неконтролируемата опас-
ност, която носят, ракетите Пършинг 
II са унищожени и забранени за производ-
ство. Все още много страни притежа-
ват ядрени ракети.

Дали са си заслужавали постоянство-
то и усилията, въпреки че резултатът 
не е същият като очаквания? Напълно. 
Както всяко усилие в името на мира 

и общочовешките ценности! Именно 
тези морални устои, които ни правят 
хора, са източник на мотивация и сили, 
когато трябва да ги защитаваме. Хора-
та трудно вярват в невинни замисли. 
Човечеството мисли все по-прагматич-
но. Но именно наивността спасява иде-
ята, че светът може да бъде красив. 
Без красота нищо не би имало смисъл. 
Задължението на хората на изкуството 
е да провокират в обществото разми-
съл за вечните човешки ценности и да 
поддържат темата за мира актуална, 
за да не се възприема той за даденост, 
а да се отстоява всеки ден.

Божидара Иванова, 12 А клас

Участниците в проекта с мобилност в 
Бон, Германия – Божидара Иванова, Гленда 
Минков, Лора Трифонова, Ина Панова и 
Йоана Христова от 12. клас

Снимка на плаката, върху който е изразено 
противоположното мнение, чрез надписи и 
стикери.
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Откъде намирате вдъхновение?
От самата работа. Апетитът идва 

с яденето – процесът захранва сам себе 
си. Като се завърти веднъж колелото, 
започваш да го търсиш постоянно, ра-
ботиш, откриваш нови и нови неща и 
това възбужда духа, сетивата, ума. 

Коя Ви е любимата част от деня за 
създаване на творби?

Нощем, когато всичко спи. Тогава 
има един много мек и тих покой. Мога 
да отгранича нужното пространство, 
мой хабитат без излишни стимули, с 
правилните въздух и ритъм, които се 
изискват за вглъбяване. 

Откъде сте и как това влияе върху ва-
шата работа?

От България. Запушва ми чакрите. 
Шегувам се..., но това влияе на мен, как-
то влияе и на другите артисти с търсе-
нето на корен, приемственост и унасле-
деност на артистичните натрупвания, 
които са били изкоренени и трябва да 
се реконструират, за да изградят някак-
ва поносима художествена сцена. 

Кои са Вашите най-големи артистич-
ни въздействия?

Ако разглеждаме въздействията на 
театралната сцената, защото мо-
ето творчество е главно пренесено 
там на този етап от живота ми, мо-
ето вдъхновение винаги е била Дание-
ла Олег Ляхова. Тя е особено специална, 
защото е локален автор и независимо 
откъде е черпила самата тя вдъхнове-
ние, � имам доверие. Разбира се много 
харесвам и немската театрална школа. 
Абсурдността, стига да не е прекалено 
вулгарна. Ако говорим за изобразител-
но изкуство, аутсайдерското изкуство 
и Арт Брут много силно ми влияят. Аз 
изповядвам този тип изкуство, който е 
натуралният, който не е конструиран, 
а чисто извиращ от източника. 

Намират ли влияние във Вашите твър-
би съвременните социални проблеми?

Не смятам, че творбите ми са под 
влиянието на каквато и да е социална 
проблематика. Наблюдавам, че общият 
фокус на съвременното изкуство е насо-
чен почти екслузивно към обсъждане на 
социално-политически теми, но не съм 
съгласна, че изкуството трябва да е 
непременно някакъв коментар на соци-
алната обстановка. За мен то по-скоро 

трябва да изследва някакви вътрешни 
пространства. Струва ми се обаче, че 
когато говорим за тези лични, вътреш-
ни пространства, има една лека пате-
тична нагласа. Ще спомена отново Арт 
Брут – това изкуство не се занимава 
непосредствено с някакви социални про-
блеми, а с абсолютно чиста и непод-
правена нужда да се създава изкуство 
заради вътрешните селения на авто-
ра, или презентира, че тези селения са 
отражение на космическите такива. В 
тях можем да намерим много по-големи 
и смислени теми от тези в социума, с 
които се занимаваме така или иначе по-
стоянно и оскотяваме по този начин. 
Има място и за двете и трябва да има 
уважение между тях. 

Творчески движения, които вдъхновя-
ват скорошните произведения?

Напоследък гравитирам към картини 
с дълбоко мистичен символизъм. Крила-
ти, съвършени, дълбоки, монументални 
фигури на крехки, но мощни образи. Оби-
чам изображението да бъде наситено 
със смисъл, който излиза през изразното 
средство. Мераб Абрамишвили и Едмунд 
Дулак веднага излизат като имена. 

Как Вашият стил се е променил с вре-
мето?

Мисля, че абсолютната цел, към коя-
то все повече и по-съзнателно се стре-
мя, е да мога с минимум изразни сред-
ства да кажа максимално много. Това би 
бил някакъв пик. Не харесвам бъбриви, 
разказвателни неща, които са пипкави 
и трябва да се следят. Обсебена съм от 
идеята да може с една линия да се оп-
ише целият възможен обем. В този ред 
на мисли с времето в работата ми са се 
появили повече дихания, паузи, обмисле-
на незавършеност, много пространство. 
Ако може да има време и пространство, 
и нищо друго, би било перфектно. 

Какво значи според Вас „изкуство“?
Език на помощ и взаимопомощ. 

Изкуството какво значение има в жи-
вота Ви?

Тотално. 

Защо избрахте да бъдете художник?
Това, което ще кажа, е голямо клише, 

но аз просто не съм имала избор да бъда 
нищо друго. Исках да бъда музикант и 
да композирам, но от ранна детска въз-
раст изобразителното изкуство винаги 
е поглъщало целия ми интерес и вълне-
ние. 

Има ли нещо, за което никой не Ви е 
питал, но искате да споделите за Ва-
шето изкуство?

Че всяка творба хем постига абсолю-
та, хем отваря нови бездни, жадуващи 
да се изпълнят със смисъл. 

Имате ли мечтан проект?
Класическа драматургия, брутална, 

тежката класика, говорим за Шекспир, 
Стриндберг, Чехов, Бекет, на голяма 
сцена на Народния театър. С много 
действия. Със сложна хореография на 
сценографията. Също мечтая за автор-
ска арт книжка. 

УЧИТЕЛ И УЧЕНИК
КАРОЛИНА 

ДАЛКАЛЪЧЕВА/
АНДРЕА ХАЛАЧЕВА
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С коя Ваша творба сте най-горда?
Две рисунки с туш. 

Идеите Ви подобрили ли са се?
Подходът ми към идеите се е подо-

брил. 

Какво правите, като започнете да гу-
бите желание да рисувате?

Аз не губя желание, губя време за ра-
бота. Желание винаги имам.

Интервю: Андреа Халачева, 11 А клас

Снимки: личен архив на К. Далкалъчева

Библиотеката е важна част от учи-
лищната инфраструктура. Тя осигурява 
социално пространство за обмен на ин-
формация, проучвания, учене, споделя-
не на обща любов към знанието между 
учениците, а може би и доза уют. Всяко 
училище се нуждае от такова простран-
ство. Вие знаехте ли, че и в нашето има 
библиотека? Тя се намира на втория 
етаж, стая 206.

За да стигнете до библиотеката 
обаче, трябва да изискате ключ от до-
макинката на училището, което я прави 
сравнително трудно достъпна. Функци-
ята �, освен на библиотека, е на прос-
транство за провеждане на занятия с ре-
сурсния учител, което може да постави 
любопитните читатели или интересу-
ващите се от състоянието на библио-
теката в неудобно положение. Възможно 
е да се изготви график за занятията, кое-
то би било трудно, тъй като са промен-
ливи и всичко е спрямо ситуацията.

Най-добре ще бъде да има отделна 
стая за тези часове, за да не бъдат без-
покоени учениците, но ако това е невъз-
можно, и графикът е добро начало.

След като влезете вътре, ще види-
те, че имаме три секции с книги, които 
са предимно дарения. Разнообразието и 
количеството им не е голямо, както и 
не е добре структурирано в простран-
ството. Липсва ред, защото ако се опи-
таш да намериш нещо, първо трябва да 
разбереш чие дарение е, след това евен-
туално да разместиш някое кошче за 
боклук и чак тогава да установиш дали 

не е взето. Така стигаме и до контро-
ла над наетите и върнатите книги –  
това бива записвано в една смотана те-
традка от памтивека.

Читалнята също е в някакво странно 
преходно състояние - не е особено функ-
ционална и няма достатъчно столове, 
ако 15 човека искат да се съберат. До 
голяма степен хаосът, свързан с наша-
та библиотеката, е поради липсата на 
библиотекар. Към момента училището 
няма средства да се сдобие с такъв и 
библиотеката ни е застинала някъде във 
времето. Преди поставянето на обозна-
чителните табели за училищните каби-
нети бе и неразпознаваема.

Въпреки всичките недостатъци даре-
нията там все пак са от полза. Има част 
от произведенията, които се изучават 
по литература, и едно от най-прият-
ните неща е, че архивът на вестника 
също е там. Това прави старите броеве 
с интересни рубрики достъпни, защото 
не всички са качени на сайта на училище-
то. Осветлението в самата стая също е 
подходящо за функцията на библиотека.

Целта ни е започването на иници-
атива по подобрение и обновяване на 
това толкова ценно място. Започваме с 
малки стъпки, но за в бъдеще очакваме и 
по-големи подобрения.

Като за начало предлагаме да се вкара 
ред, тоест книгите да бъдат подредени 
по някаква логика (било по вид литера-
тура, автор или дори по азбучен ред), а 
дарителите да бъдат записани на гър-
ба на самите книги или в една отделна 
книга, която да стои на видно място 
(Предложение 1). Ще е много хубаво да се 
закупят книги, които ще бъдат полезни 
за образователния процес (по анатомия 
и перспектива, история на изкуството, 
цветознание, дизайн). Също така все-

ки от вас може да се включи с дарение 
на една или повече книги, които могат 
да бъдат полезни, и като благодарност 
името му да бъде вписано в специалната 
книга на дарителите.

Много бихме желали вратата да бъде 
сменена с подобна на тази за галерията –  
дървена с полупрозрачен, подходящ за 
библиотеката, витраж. Така със сигур-
ност библиотеката би привлякла вни-
мание. Алтернативен вариант е да по-

лучим позволение 
да изрисуваме 
сегашната – с на-
деждата, че вра-
тата с витража 
ще стане реал-
ност в близкото 
бъдеще (Предло-
жение 2 и 3).

Освен това 
ще бъде чудесно 

ИНИЦИАТИВА 
БИБЛИОТЕКАТА,  

ИЛИ АКЦИЯ ,,БИБЛИОТЕКА”

9
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да се закупят нови рафтове, които да 
са долепени до стените – така би се 
освободило още малко пространство за 
допълнително маси или други рафтове 
(Предложение 4 и 5).

Както казахме, библиотеките в учи-
лище са важни. Крайно време е на на-
шата библиотека да й бъде обърнато 
внимание.

Валерия Величкова и Ния Здравкова, 
12 А клас

КАКВО ИСКАМ ДА СЕ 
ПРОМЕНИ В УЧИЛИЩЕ?*

Ще започна с хубавите неща. Оце-
нявам това, което имаме в нашето 
училище, а то не е малко: подходящи 
компютри за всички от специалността 
ни, поддържащи програмите, на които 
работим, и не на последно място мно-
го добри преподаватели. Но като уче-
ничка съм видяла някои неподходящи и 
неприятни според мен,  постъпки през 
тези почти 4 години в специалност 
„Пространствен дизайн”.

Насочвам вниманието ви към един 
от тези проблеми. Миналата година 
учебни проекти, както мои, така и на 
мои съученици и от други класове от 
специалността, бяха изхвърлени на бо-
клука, като че ли като демонстрация 
пред главния вход на училището ни, за 
жалост, направено от преподаватели, 
чиито имена не искам да споменавам. 
Тогава се беше разпространила и една 
много тъжна снимка между нас, съуче-
ниците. Снимка на пълната кофа с ма-
кети. За тези, които не са запознати, 
пояснявам, че ние правим макети на 
витрини (до 10-ти клас). За направата 
на един такъв проект са нужни горе-до-
лу 80 лева чисто материално,  доста 
вложени прецизност и старание, както 
и десетки часове време в труд. Нито 
имахме осигурени материали, нито 
място за съхранение на проектите. За 
съжаление класовете от 8-ми до 10-ти 

все още работят в същата среда. Поне 
тази година бяхме попитани, преди да 
изхвърлят макетите, вероятно имайки 
предвид страха от скандала миналата 
година. Затова някои си ги прибрахме, 
но други проекти бяха отново изхвър-
лени. От моя гледна точка всичко се по-
лучава от уж “недостатъчното” място 
за съхранение. Стане ли време за “Ден 
на отворените врати”, препълнените 
стаи се изчистват от излишни макет-
чета и всичко, което не става за показ-
ване пред външни хора, се изхвърля. Да, 
трябва да покажем хубавата си страна 
този ден, но в нас остава един горчив 
вкус за отношението ви към нашето из-
куство. Доколкото ми е известно, тако-
ва е отношението към учебните проек-
ти вече поне 8 години, затова е крайно 
време то да бъде променено. Учите ни 
на немарливост към работата ни, губи-
те уважението ни, а като хора на из-
куството, самите вие знаете, че това 
не е подходящо отношение към творба, 
макар и учебна. Грозно, демотивиращо 
и неуважително. Не е това начинът, а 
когато го правите толкова демонстра-
тивно, е още по-фрапантно.

Ето по-добро решение на този про-
блем за проектите, които не са прибра-
ни от ученика и за тях няма място в 
училище. Самите проекти са рецикли-
руеми и могат да бъдат преизползвани 
многократно, дори и да не се намери 
място за съхранение. Може би е вре-
ме за откриването на склад, ако няма 
такъв, който да ги съхранява, или пре-

използване на доста скъпите макети. 
Дори разглобяването и разделянето на 
части на материали с цел рециклиране 
би ни научило на подходящо отношение. 
Накратко статията е с цел промяна на 
отношението към нашето изкуство в 
училище от страна на учителите и е 
породена от една снимка на уж боклук, 
която е наистина възмущаваща.

Надявам се проектите на другите 
специалности в училище да не са имали 
такова отношение. Дано, ако някой от 
преподавателите се почувства засег-
нат, да не го приеме лично, статията 
ми е написана с цел промяна!

Зорница Михайлова, XI Г клас

*текстът се публикува без поправки

ОТГОВОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН – БОРЯНА ВЕЛЕВА, МИЛЕНА АНТОНОВА, 
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА - ВРАБЧАРСКА, ЯНА ИЛЧЕВА (ЗАМЕСТНИК НА ДИАНА ДРАЙЧЕВА):

Гледната точка на нашата ученичка ни показа, че досегашните устни методи за комуникация с класовете ни, конкретно 
по въпроси, касаещи съхранение, ползване или освобождаване на ателиетата по „Пространствен дизайн“ от стари или с 
нарушена цялост проекти и макети, не са достатъчно ефективни. С цел да избегнем бъдещи недоразумения, взехме решение 
съществуващите правила в специалността да преминат и в писмена форма, да бъдат разпечатани и поставени на видно 
място в трите ателиета по специалността, както и вписани в правилника на НГПИ. Нововъведението ще бъде факт и ще 
влезе в сила от втория срок на учебната 2022–2023 г., като всички класове от специалността ще бъдат запознати с него. 

Окачествяването на преподавателския състав в статията с негативни квалификации е обидно и в разрез с Етичния ко-
декс на училището. 

10
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Снимки: източник Интернет

Снимка: Зорница Михайлова
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1. На 21 май 2022 г. в рамките на фес-
тивала „Мост на небесата” Диана Васи-
лева, учител в специалност „Художест-
вена дърворезба“ и Емануил Никифоров, 
ученик от 11 Г клас, участваха в творче-
ска работилница и представиха нашето 
училище. 

2. Божидара Проданова от 10 В клас 
се класира на второ място, категория 
„Рисунка“, в Петия национален конкурс 
„Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз 
народ“, юни 2022 г.

3. Световният ден на околната сре-
да – 5 юни, беше отбелязан в Музея на 
земята и хората в София с участието на 
рисунки на учениците от 10. и 11. клас с 
преподавател Десислава Денева: Марга-
рита Момерин, Елица Велкова, Ива Мари-
нова, Ива Савова и Станислав Михайлов.

4. За участие в Празник на химията, 
април 2022 г., на тема „Химията – от 
колбата, през компютъра към бъдеще-
то“ Вивиан Олешински от 9 Б клас полу-
чи грамота.

5. Изложба на Ненко Атанасов QUINTA 
ESSENTIA, юни 2022 г., в галерията на 
НГПИ „Св. Лука“. Събитието е част от 
Програмата за сътрудничество между 
Националната художествена академия и 
НГПИ „Св. Лука“.

6. На 17.06.2022 г. във фестивала SoFest 
по покана на столичния превантивно-ин-
формационен център по проблемите на 
наркоманиите в Работилница за младежи –  
„САМОличности“, както и в музикалната 
програма на фестивала се включиха уче-
ниците от НГПИ „Св. Лука”- София: 
Ева Божкова, 8 Б клас; Константин Ефти-
мов, Теодор Янчовичин, Елица Милошева, 
Леа Добринович, Маргарита Йорданова, 
Димитър Станчев от 9 А клас; Наталия 
Маринова, Божидара Борисова, Бистра 
Стефанова, Емма Карадашки, Ивана Та-
нанова, Мишел Въргова, Борислава Ни-
колова, Анастасия Анастасова от 9 В 
клас; Мириам Маркова, 9 Г клас; Андреа 
Халачева и Елиза Лозанова от 10 А клас; 
Карина Русева, Теа-Мария Димова, Хрис-
тина Чешмеджиева от 10 В клас и Гленда 
Минков, 11 Г клас.

7. Септември 2022 г. – традиционна 
изложба „Учебна практика 2022“.

8. НГПИ „Св. Лука“ спечели финанси-
ране в програма Мобилност на СО, про-
грама „Култура“ за проекта „Обмен на 
идеи и опит в областта на приложните 
изкуства” („Applied Arts Skills Exchange”) - 
партньорство с Гимназията за изкуство 
и дизайн – Бърно, 07–12.11.2022 г. Участ-
ваха ученици от всичкит осем специал-
ности в училище: Мариана Димитрова, 
Симеон Манев, Елена Гоцева, Виктория 
Иванова, Габриела Христова, Ема Славко-
ва, Валерия Величкова от 12 клас и Олга 
Кугуенко от 11 клас. 

9. Изложба на графичния дизайнер Ге-
орги Павлов, 15. – 30.11.2022 г., с беседа 
„В началото бе логото“. Събитието е 
част от Програмата за сътрудничест-
во между Националната художествена 
академия и НГПИ „Св. Лука“.

10. 3 декември 2022 г. – Ден на отво-
рените врати в НГПИ „Св. Лука“ – София.

11. Ученици от НГПИ „Св. Лука“ спе-
челиха пет награди в петия Национален 
ученически конкурс „Плакат - Костадин 
Отонов“, 2022 г., организиран от НХГ 
„Цанко Лавренов“ - Пловдив със съдей-
ствието на МК: първа награда - Карина 
Хинева, 10. клас, преподавател Краси-
мир Иванов; втора награда - Мария Гъ-
лъбова, 11. клас, преподавател Албена 
Михайлова; четвърта награда – Ели-
за Стойчева, 11. клас, преподавател 
Христофор Кръстев; осма награда –  
Рая Любенова, 11. клас, преподавател 
Албена Михайлова; десета награда –  
Олга Кугуенко, 11. клас, преподавател Ал-
бена Михайлова.

12. Във връзка с празника на нашето 
училище през учебната 2022 – 2023 г. ор-
ганизирахме годишен конкурс „Св. Лука“, 
който планираме да се превърне в тра-
диция. Победител е Марина Пенчева, 11 
Б клас, специалност „Моден дизайн“. Ла-
уреатът на наградата получава и парич-
на награда от училището.

13. Пленер „Враца ‚22“ с ученици от 
Гимназията за изкуство и дизайн в Бърно, 
Чехия, и от НГПИ „Св. Лука“ с изложба в 
нашето училище – октомври 2022 г. 

14. На 12 октомври 2022 г. се откри 
изложба-плакат,експонирана на ограда-
та на Националното музикално училище 
„Любомир Пипков“ в София, озаглавена 
SAFEonLINE, резултат от едноименния 
международен конкурс. Един от десетте 
финалисти е Олга Кугуенко, 11 В клас, спе-
циалност „Рекламна графика“. 

15. На 5 октомври 2022 г. в галерия 
„Св. Лука“ се откри изложбата-дървоплас-
тика „Нереален свят“, организирана от 
секция „Дърворезба“ при СБХ с подкрепа-
та на НФК. 

16. В рамките на международния те-
нис турнир ,,Sofia open“ в зала ,,Арена 
Армеец‘‘ ученици и преподаватели от 
специалностите „Моден дизайн“, „Худо-
жествена обработка на метали“, „Дет-
ски играчки“, „Силикатен дизайн“ и „Ху-
дожествена тъкан“ представиха НГПИ 
,,Св. Лука“, като направиха няколко уър-
кшопа, октомври 2022 г. Координатор 
Диана Василева.

17. На 29 и 30 септември 2022 г. Па-
тентното ведомство на Република 
България проведе семинар с ученици и 
учители от столични училища на тема 
„Марката и дизайнът като част от биз-
нес стратегията на фирмата в ерата на 

дигиталните технологии“ – съвместен 
проект със Службата на Европейския 
съюз за интелектуална собственост. 
НГПИ „Св. Лука” е съорганизатор на съ-
битието. Участваха 19 наши ученици и 
двама учители – Милена Антонова и Не-
вена Йорданова. Сформиран отбор от 
Божидара Проданова, Олга Кугуенко, Рая 
Любенова, Виктория Георгиева, Елизаве-
та Шевченко, Виктор Гърбешков, Радили-
на Енчева, Андреа Николова и Ина Панова 
представи фирмения проект „Център 
за кучета DOGGYVERSE” и се класира на 
трето място.

18. 25.06.2022 г. – Годишно модно ревю 
на специалност „Моден дизайн“ в галери-
ята на СБХ, ул. „Шипка“ 6. Преподавате-
ли: Рафаела Рафаелова, Диляна Манавска, 
Юлияна Иванова и Невена Йорданова.

19. В националния конкурс „Компози-
рай Пречиствателна станция“ на Минис-
терството на околната среда и водите 
Олга Кугуенко от 11. клас, специалност 
„Рекламна графика“, е сред 16-те фина-
листи. Техните рисунки ще бъдат „пре-
несени“ в голям мащаб върху фасади на 
16-те пречиствателни станции в стра-
ната, изградени или реконструирани 
със средства от Оперативна програма 
„Околна среда“. Стефани Каменова, 12. 
клас, и Божидара Проданова, 11. клас, са 
с грамоти.

ЕРАЗЪМ+
20. Изложба с резултата от работа-

та ни досега в международния проект 
„Одисея на мира“ – Еразъм+ се откри 
през октомври 2022 г. в Изложбена зала 
2, Античен културно-комуникационен 
комплекс „Сердика“ (зона Ларго). Експо-
зицията участва в инициативата „Дни 
Еразъм“ (ErasmusDays). Дейностите за 
изложбата се осъществиха благодарение 
на професионалната работа на учители-
те Рафаела Рафаелова, Стела Василева, 
Дина Добревска, Боряна Велева, Десисла-
ва Връбчарска с ученици от специално-
стите „Моден дизайн“, „Пространствен 
дизайн“, „Рекламна графика“, „Художест-
вена тъкан“, „Художествена обработка 
на метали“ и „Детски играчки“. Коорди-
натор Ралица Карапантева.

21. По проекта Еразъм+ КА2 „Одисея 
на мира“ 2020 – 2023 г. между Профе-
сионална гимназия по икономика, Санкт 
Пьолтен – Австрия, НГПИ „Св. Лука“ – 
София и гимназия „Елизабет Зелберт“ – 
Бон, Германия се осъществи мобилност 
в Бон през октомври 2022 г. Участваха 
Божидара Иванова, Гленда Минков, Лора 
Трифонова, Ина Панова и Йоана Христо-
ва от 12. клас.

Повече за дейностите по проекта: 
https://ngpisvetiluka.com/
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Докато пасеше своите обични доби-
чета на почти голото поле, кокалеста 
селянка, така сбръчкана и съсухрена, че 
вече не помнеше колко години бе жи-
вяла, видя в далечината някаква шумна 
тълпа. 

„Уважаеми зрители, сънародници, 
представители на научната общност 
и най-вече вие – заслужили учени – на-
шите предводители към световния 
свръхпросперитет, приветствам ви на 
практическата демонстрация на наше-
то свръхтворение, което доказа, че чо-
векът е най-великото създание, същест-
вувало някога! – открояваше се отдалеч 
гръмкият глас на говорителя. – О, света 
наука, кое друго същество притежава 
такъв интелект, такава безстрашна 
целеустременост като човека, та нима 
пилето, овцата или кравата могат да 
сътворят подобно нещо като сам – лъ-
вът – цар на всички нисши твари, дори 
той не може! Тази величествена маши-
на задоволява всички човешки нужди, 
желания, мечти, блянове, които сме 
имали, и тези, за които никога не сме 
си представяли, че можем да имаме, но 
тези думи са излишни, нека се насладим 
на чудото!“

В огненочервеното небе се виждаше 
малко тяло, което лъкатушеше между 
звездите, сякаш изпълняваше някакъв 
танц - то ту докосваше някоя от звез-
дите и само започваше да свети, ту се 
завърташе грациозно и бавно се прибли-
жаваше, образувайки спираловидна све-

теща пътека, докато на Земята всички 
хора бяха притихнали и с насълзени очи 
очакваха момента, в който ще могат 
да се докоснат до това величествено, 
вездесъщо творение, за да сбъднат 
най-съкровените си желания, бляновете, 
които дълго са ги карали да страдат...

Машината бавно се приближаваше, 
но сякаш човеците не можеха да видят 
нито една нейна част, защото тя ця-
лата бе обгърната в светлина, толкова 
мека и топла, сякаш небесното царство 
слизаше на земята… Толкова много труд 
бяха хвърлили всички учени, толкова го-
ляма надежда се бе зародила в сърцата 
на обикновените хора и всички те, вече 
подвластни изцяло на това светло ве-
личие, не усещаха нито краката, нито 
ръцете си, не можеха да контролират 
телата си, а топлата светлина - реше-
нието на всичките им проблеми, като 
майчина прегръдка ги притеглеше. Ма-
шината се приближаваше все повече и 
ето, моментът на кацане настъпи, но 
човешките изтормозени души, очаква-
ли чудото от началото на самото си 
съществуване, мислили, живели и тво-
рили, не можеха да издържат повече и 
както бяха застинали, притаили дъх, у 
тях изведнъж се разбуди някакъв стар 
импулс, уж дълбоко забравен, притъпен 
от пластовете на еволюцията, и този 
горещ тласък изненадващо пламна у 
тези, които най-много бяха градили чо-
вешкия си образ, та дори началникът 
на главния екип от учени, разработвали 

спасителното творение, бе обхванат 
от порива и направи няколко крачки 
напред, привлечен от примамливата 
светлина, протягайки ръка, сякаш тя 
беше толкова близо, че да я докосне, а 
говорителят, който ясно забеляза това, 
не можеше да си позволи да стои мир-
но, нито пък тълпата можеше повече 
да чака и всички - учените, журналисти-
те, отразяващи събитието, собстве-
ниците на финансиралите го компании, 
даже кротките обикновени работници, 
послушно изпълнявали заръките им, се 
втурнаха като едно огромно стадо на-
пред към машината. Грижата за ближ-
ния потъна някъде дълбоко в душите им 
и сега всеки, обладан от първичното, 
мислейки как да сбъдне собствените си 
мечти, да изцери собствените си бол-
ки, се буташе в съседа си, стъпкваше 
го, някой падаше, така фигурите, обра-
зувайки обща маса, вече не можеха да 
се различат една от друга и потънаха 
в светлината, излъчваща се от маши-
ната, от която същевременно се раз-
насяше миризма на масло, смесваща се 
с тази на загорещено желязо, докато се 
чуваше монотонен тътен на гигантски 
мотор, а може би бяха няколко.  

Колко ли мотора ще са нужни, за да се 
произведе истинско щастие? – питаше 
се селянката, станала неволен свидетел 
на невижданото в човешката история 
събитие.

Божидара Иванова, 12 А клас

МАШИНА ЗА ЩАСТИЕ
РАЗКАЗ В 10 ИЗРЕЧЕНИЯ

От изложбата 
на ученци в 
НГПИ „Св. Лука“ 
„Изящното в 
приложното“, 
декември 2022 г.

Благодарим на Училищното настоятелство, за съдействието в редактирането на 
текстовете.
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