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Резюме: Представяне на изложбата „Акварелни писма“ и на създаването й в 

контекста на проблемите и предизвикателствата пред творците в пандемията 

от Ковид 19.  
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Abstract: The review addresses the exhibition “Aquarelle Letters” and its creation 

in the context of the problems and challenges artists have faced during the Covid 

19 pandemic.  

Keywords: exhibition, aquarelle, art, communication and teaching during the 

pandemic 

 

През изминалата пролет в столичната галерия „Лампион“ – Дом на 

културата „Средец“ беше представена самостоятелната изложба на д-р 

Биляна Калоянова „Акварелни писма“. Калоянова е дългогодишен 

преподавател в департамент „Дизайн“ на Нов български университет 

(НБУ). Работата й е фокусирана върху авангардния дизайн и 

концептуалното изкуство, по-малко позната е на широката публика като 

акварелист. През двете години на пандемия акварелната четка отново 

намира своето място в ежедневието на авторката. Пандемията проваля 

два големи международни проекта и един национален, за които 

Калоянова се подготвя със своите студенти цяла година, проваля се и 

преподавателската мобилност по програма „Еразъм“ в Португалия. 

Предизвикателствата на дигиталното преподаване, липсата на личен 

контакт със студентите, тяхната несигурност предизвикват Калоянова да 

търси нови подходи, за да стимулира творческото им мислене и 
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нестандартни начини за общуване. Така се раждат акварелните писма, 

изпращани чрез социалните медии. Както самата тя казва: „Картините 

представят онова позабравено чувство да рисуваш заради самия 

творчески жест, без втори план, без концептуално послание, живописта 

като радост, освобождение и удоволствие. Акварелните писма са 

обяснения в любов, послания за приятелство, предсказание за живот. Те 

са цветни приказки, малки разкази, нежни поеми и позитивни послания, 

създадени с цвят и вода. Акварелните писма описват ситуации на радост 

и малко тъга, представят прекрасни места, значими събития и тайни 

пожелания“.  
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Тази изложба е поредното доказателство, че не съществуват 

граници между изкуствата и изразните средства, че дизайнът и 

живописта са неразривно свързани. Техниките, които използва 

авторката, са вдъхновени от експресионистичните акварели на Емил 

Нолд, както и от живописната класическа школа на Никола Маринов. 

Водещото в работата с акварел в картините на Калоянова е стремежът 

към овладяване на стихиите, в контролирането на случайността. Така 

както картината на нашето ежедневие е съвкупност от намеренията ни, 

обстоятелствата и неизбежните обрати, всеки акварел е създаден, 

подчинявайки се на същите сили. Акварелните писма разказват една 

утопична история, те са послания отникъде и отвсякъде, малки 

фрагменти реалност, изпратени до всички и получени от тези, които 

могат да ги прочетат. Основен метод при работата на Калоянова е 

техниката „мокро в мокро“, характерна за една акварелна школа в 

българската живопис, която води началото си от вече споменатия 

Никола Маринов, но е характерна и за други класически, а и по-

съвременни автори, като например академик Дечко Узунов или работите 

на художници акварелисти като Фикрет Ислямов, Исмет Чаушев, проф. 

Васил Вълев и други. Характерно за тези художници е полагането на 

имприматури преди началото на работата, подход, използван в 

италианската ренесансова живопис, но при работата с маслени бои. При 

работата с акварел имприматурата е поставена на водна основа и се 

работи върху нея преди да е изсъхнала – по този начин художникът 

твори върху една жива пластична материя, фонът е податлив на намесите 

на художника, но и има собствено настроение, имприматурата е жива – 

тече, променя формата си, непокорна е и именно в борбата на автора с 

непокорната течаща и изплъзваща се форма се ражда нежността и 

ефирният вид на акварелното произведение. 

Последващите етапи на работа могат да се сравнят с полагането на 

велатури – прозрачни слоеве върху вече загатнатата форма в картината 
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– метод отново използван от класическите италиански автори от 

Ренесанса, но отново в маслената живопис. В работата на Калоянова 

велатурите са живи и са сравними с музикалното произведение, което 

живее във времето, за разлика от живописното произведение, което 

застива във времето. При Калоянова тези две времена се сливат в едно 

за да направят трети вид произведение на изкуството, в което имаме 

застинала музика във визуално послание.  Докато работи по живописта 

на акварелните картини тя наслагва върху петолинието – акварелен лист 

различни изобразителни фрагменти сравними с музикалните 

фрагментни и в този смисъл акварелът се превръща в музика. От своя 

страна музикалното се визуализира и застива в образ. Акварелните 

писма се превръщат в акварелни пиеси и в посланието имат 

едновременно и пластичен, и линейно музикален характер. 

В заключение можем да кажем, че Калоянова възражда тази 

специфична акварелна техникав българската живопис именно през 

съвременния музикален прочит, който влага в творческия жест.  
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