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Във всяко свое 
платно худож-
никът Стефан 
Тодоров показ-
ва прецизност 
и майсторство 
на четката
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Татяна Явашева  

Коприната е благода-
рен, но и твърде кова-
рен материал, казва 
художникът Стефан 
Тодоров. Избрал да 

работи основно върху коприната 
заради своите графични търсе-
ния, тъй като именно това плат-
но дава възможност най-добре 
да изрази себе си, да бъде пласти-
чен и различен. В продължение 
на над 24 години той изгражда 
и усъвършенства своята техника 
за работа върху материал, който 
изисква прецизност и майстор-
ство на четката. Стилизацията 
и множеството композиционни 
центрове са отличителна черта 
на творбите му.

По свой път
Стефан Тодоров е израснал 

в артистично семейство на ар-
хитекти и художници, но сам 
избрал посоката на своето раз-
витие. „Артистът трябва да има 
свободата да се изразява, иначе 
ще липсва един от основните 
компоненти на изкуството – искреността. Владеенето на 
сложна техника е само пътят, до който желанието да се 
изразяваш те е довело, тя не е самоцел, а специфична из-
разност, до която всеки артист по свой начин достига“, 
смята художникът.

Критерии
Създаването на критерии в съвременното общество 

е процес, който има сложен културен фон, и хората, 
които създават критерии, би трябвало да имат бога-
та визуална, емоционална и материална култура. Само 
тогава, след дългото натрупване на образи и състоя-

ния, някой би могъл да създава 
„нови форми“ под знаменателя 
на критерии. Ако всяко мнение 
на „силния на деня“ се превръща 
в „критерий“, то самото понятие, 
както и зарядът, което то носи, се 
лишава от смисъл, уверява Сте-
фан Тодоров. 

Ценители
Негови картини присъстват в 

колекциите на  краля на Мароко 
Хасан II и на кралския двор на 
Япония. Хилари Клинтън също 
притежава твобри на Стефан 
Тодоров. Пазарът в чужбина за 
художник, който живее и рабо-
ти в България, е изключително 
стеснен, но не и затворен. Но 
и в България не се стига лесно 
до клиента, тъй като пазарът 
на изкуство е деформиран - из-
ложбените пространства не са 
сегментирани и всеки предла-
га всичко. Не е професионално 
една галерия да има всякакъв 
вид клиенти, на които да прода-
ва от живопис и графика до поп 

арт. Галеристът не бива да се превръща в продавач на из-
куство, смята Стефан Тодоров. Би било добре артистите 
да имат свои агенти, но в България тази професионална 
ниша засега остава неразвита. 

Предстоящо
Стефан Тодоров ще открие самостоятелна изложба 

на 2 април в салона на галерия „София“ в Българския 
културен институт в Лондон. На това специално съби-
тие той предвижда да направи пърформанс  с рисува-
не върху коприна под вокален съпровод. Картините ще 
гостуват там до 20 април. И
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