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Ивайло Петров - слово и образ

МЕЖДУ СЛОВОТО И ОБРАЗА

Когато един творец работи в две изкуства, възниква въпросът 
кое от тях е водещото, т. е. къде по-отчетливо и адекватно се изразя-
ва неговата личност. Ивайло Петров е несъмнено един от големите 
в българската литература. Но той се отдава с не по-малка страст на 
живописта. И тази изложба се опитва да покаже неговата чувстви-
телност именно като художник – една малко известна за публиката 
страна на таланта му.

Тази живопис е толкова жанрово разнообразна, че е трудно да 
определим къде са насочени основните интереси на автора. Пейзажът 
увлича твореца с възможностите си да покаже, а не да разкаже, да 
изрази настроения, състояния, внушения чрез мотива и живопис-
ните средства пряко, а не чрез словото. Той разчита на пластиката, 
материалността (или ефимерността) на избрания обект, на играта на 
светлината в багрите, за да ни накара да почувстваме неговото въз-
приятие на природата. Сякаш пред платното той си почива от идея, 
тема, разговор, може мълчешком да се любува на мотива, на слън-
цето и цвета, да потъва в глъбините на морето или свежия ефир. Този 
мълчалив, но дълбоко емоционален диалог с природата го изолира 
от шумния и понякога досаден човешки свят. Платна като „Къщи“, 
„Морски пейзаж“, „Самотно дърво“ и др. свидетелстват за търсено 
усамотение в материалния и вълнуващ свят на пейзажа. Съзнателно 
той рисува и антитезата на тези райски кътчета – „Отчуждение“ (една 
любима тема в изкуството на 20 в.) ни представя бетонната гора на 
съвременния град, потънал в шума на невъзможния трафик. Този 

Рисунка към 283 стр. 16,2/21 см, туш, перо, хартия
Родната къща, 5/14,5 см,, рисунка, надпис от автора за печат



6

Изложба в Музея на НБУ

7

Ивайло Петров - слово и образ

контраст между цивилизация и природа още по-ярко изпъква при 
сравнение с „Лодки в залив“, където две кончета пасат в оградено 
място върху издадена скала в морето. А един от пейзажите му е па-
тетично озаглавен „Само природа“.

Не е случайно, че И. Петров толкова често рисува коне. В симво-
личните системи конят е много често образ на свободата, въплътена 
в бурния нрав, необузданата динамика, красотата на движението. В 
„Коне II” бегът на конете е съпоставен с полета на птиците, а в „Коне 
I” противоположните посоки на тичащите свободни животни сякаш 
засилват внушението за хаотичност, но възприета като свобода.

Коне I, 46/55 см, м.б. ,платно

Плаж, 7/12 см, пастел, хартия 
Отчуждение, 39/49 см, м.б., платно
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Другият знак за свобода е голотата. Дълга галерия от голи женски 
тела в рисунка с туш и маслени бои не само показва професионалните 
умения на художника да се справи с академическите норми, но и раз-
крива усещане за тектоника и пластика, което си е природна дарба. В 
серията „Плаж“ той сякаш се вдъхновява от „Къпещи-те се“ на Сезан, 
но с акцент върху контрастите между светлина и сянка.

Темата за свободата се изразява и в самия творчески акт. В рисун-
ките, особено на голи женски тела, си личи стремежът на художника 
на един дъх да „изпее“ плавната непрекъсната линия, която не само 
описва контурите, но и предава тектониката и движението. Матис и 
Пикасо със сигурност са били също един от изворите на вдъхновение 
за този подход. Но и в живописта често виждаме как бързо и стреми-
телно четката бележи акценти в мотива, като едновременно предава 
по един експресивен начин чувства и настроения („Крайбрежие“, 
„Самотно дърво“, „Само природа“, „Женски портрет II“, „Автопортрет 
с цигара“ и др.).

Фия спи (София), 11/21 см, Балчик, 1988 г Голо тяло, 59/43 см, акварел, хартия
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И все пак образът на човека изглежда е водещата насока в изку-
ството на И. Петров. Той създава дълга поредица портрети (в живопис 
и рисунка), в които виждаме познати лица – главно на интелектуалци. 
Най-често акцентът е върху лицето, затова художникът предпочита 
фронталната постановка. Понякога той се стреми към пределна прили-
ка („И. Радоев“), друг път подсилва някои характерни физиономични 
черти, за да „влезе“ в индивидуалността („А. Поплилов“, мъжки и 
женски портртети). Той търси ефекта на „снимка“ – неговите модели 
често „позират“. Момиче седи на стол или е изправено в алафранга 
с букет в ръце. Като „за снимка“ са разположени многобройните 
персонажи в рисунката „Портрети II”. Дългата серия автопортрети 

не е израз на някаква самовлюбеност, а просто дава възможност на 
художника да изследва не само способността си да предава точно 
модела, но и да навлиза в психологични състояния. 

През 60-те години в българската живопис се появи темата „Раз-
пятие“. Критиката възприе това обръщане към традицията на средно-
вековието като белег на тенденция към „национален стил“ и по този 
начин се опита да легитимира търсенето на нови изразни средства, 
различни от предлаганите от метода на „социалистическия реализъм“ 
канони. В изкуството на И. Петров също се срещаме с тази тема. Може 
би неговото лично усещане за жертва на епохата го ръководи, за да 
разработва каноничния сюжет по един особено експресивен начин. 

Портрет на Александър Поплилов, 64/42 см,  м.б. ,платно
Портрет на Иван Радоев, 49/39 см, м.б., платно

Автопортрет,  40/30 см, шперплат, пастел
Автопортрет, 70/50 см, м.б., фазер
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Сякаш това е неговата Голгота. Обикновено изтощеното тяло на Исус 
се издига над тълпата и се откроява върху фона на огнено или бурно 
небе и неговото страдание е остро противопоставено на доволните 
от събитието палачи и зомбирани тълпи. От друга страна, напълно 
възможно е и трактовката на темата от Й. Бош да е повлияла върху 
художника в някои картини от тази серия. В една от тях („Разпятие 
III”) персонажите от християнската иконография потъват в тълпата, 
която, заета с удоволствията си, изобщо не обръща внимание на 
страданията на Спасителя. Показателно е, че единият от пиещите от 
първия план на картината вече е заспал, което напомня знаменитата 
„Тайна вечеря“ на Леонардо. Няма съмнение, че интертекстуалността 
е характерна черта за живописното изкуство на И. Петров. 

Разпятие II, 90/79 см, м.б., платно

Автопортрет с птица, 16,5/20 см, химикал
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Друга важна тема в българската живопис от 60-70-те години на 
миналия век е появата на театрални и циркови персонажи. Образите 
се превръщат в маски и това има както идеологически смисъл, така и 
чисто формални измерения. От една страна, прибягването до маската 
(толкова характерно за европейското изкуство от началото на 20 в.) бе-
лежи подозрението за опит да се скрие истинското лице. „Чудовище“ 
комбинира наивистична стилизация с експресивни цветове в духа на 

ранния конструктивизъм или сецесионната «текстура» в „Загатнати 
животни“ . В „Тъжният клоун“ тъгата на актьора е съпоставена с из-
куствената усмивка на маската и този контраст засилва внушението. 
Наличието на маймунката не е само отражение на реалния антураж 
на артиста, но и намек за другата форма на маска – граница между 
два близки вида, която се подчертава от общата задача на клоуна и 
животното да пародира човешкото поведение.

Загатнати животни, 58,5/48,5 см, м.б., платно, 1980 г. Тъжният клоун, 68/55 см, м.б., платно, 1980 г.
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И. Петров работи и в областта на малката пластика. Понякога той 
претворява фолклорни персонажи („Ръченица“, „Наздраве“), друг път 
задачата му е да изследва пространствените възможности на опре-
делена поза („Седящ мъж“, „Седяща жена“), в особени случаи търси 
чисто символичното звучене на пластичната композиция („Двойка“). 
Скулптурата позволява на художника да развие пространственото си 
виждане, да осмисли обемите и тектониката на тялото в движение.

Разбира се, с годините И. Петров все повече усъвършенства 
технологията и формалните средства, в това отношение той е завършен 
професионалист. Но много често в платната виждаме използване 
на специфичните възможности на наивистичното изкуство. От една 
страна, това се изразява в своеобразното опростяване и обобщаване на 
обемите („Момиче на стол“). От друга, това е стилизиране на формите 
със специфична завършеност според предварителна изобразителна 
формула (напр. тревите и цветята в няколко картини с тема „Коне“). 
От трета, близостта в приложението на локални цветове, запълващи 
стилизираните или опростени форми. Може да предположим, че И. 
Петров, един изключително информиран в историята на изкуството 
човек, не е останал безразличен към увлечението по наивизма и 
в българското, и в европейското изкуство още от 60-те години на 
миналия век. В нашата живопис използването на наивистични похвати 
беше оценявано като проява на непосредствено, искрено отношение 
към действителността и, разбира се, като един от пътищата за бягство 

от „академизма“. И. Петров е художник, който създава поредица от 
великолепни портрети, но дори в някои от тях търси деформация, 
свойствена за наивизма. А в композициите си той често предава 
лицата на персонажите в стила на наивните живописци: пълен профил 
или фас, контурно очертани и понякога деформирани черти на лицето, 
обрамчено от обобщената маса на косите. Във фигурални композиции 

Коне I, 48,5/57 см, м.б. ,платно
Коне II, 35/43,5 см, м.б., платно, 1967 г

Весели коне, 102/30,5 см, м.б., платно
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като „Пикасо при българските рибари“ и „Флирт“ издигнатата 
гледна точка в композицията и самата акционална разработка на 
сюжетния разказ напомня непосредствения хумор на наивистите 
от типа на Пиросмани. Към същата категория можем да отнесем и 
„Хазяйка“ с ироничната хипербола на профила и необходимите за 
еснафката реалии. „Циганска сватба“ сякаш чисто сюжетно изисква 
наивистични средства, с помощта на които да се изяви фолклорното 
начало на събитието. А със сценичната постановка в композицията, 
описателната разработка на фолклорния сюжет, локалните багри и 
черните силуети на дърветата „Коледа“ напомня както Питер Брьогел, 
така и З. Бояджиев. „Коне III” с динамиката си, с пантеистичното 
внимание към цветята и животните, с жестовите си характеристики 
ни отвежда към Анри Русо-Митничаря. Често в картините на И. Петров 
виждаме черните силуети на птици, които отново ни приближават 
към наивизма. В редица пейзажи тази нарочна „неумелост“ създава 
усещане за задушевност, уют, усамотение. Явно е, че този метод 
осъзнато е следван от художника, сякаш за да демонстрира, че за 
него живописта е не професия, а друго поле за изява.

Богатото художествено наследство на Ивайло Петров, представено 
в изложбата в Музея на Нов български университет, ни разкрива изме-
ренията на един силен талант и на един мъдър човек. То е друг поглед 
на твореца към света, друг полет на неговата душа към светлината и 
баграта, към радостта да нарисуваш своя свят.

Валентина Ганева-Маразова

Пикасо при балчишките рибари 100 /80 см, м.б., платно, 1983 г.

Клане на прасе, 35/47 см, акварел, хартия
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Хазайка, 59/48 см, м.б. , 
платно, 1983 г.

Портрет 64/44,5 см, м.б., 
платно 1981 г.

Циганска сватба, 53 /64 см, м.б., платно и скица към нея.
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Разпятие, 70/60 см, м.б., платноРазпятие , 69,5/50 см, картон, пастел
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Разпятие IV , 50,5/40,5 см, м.б., платно Космология, 73/61 см, м.б., платно
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Линеарен портрет 
(Момиче),56/42 см, м.б. ,платно

Силуети ( Двойка), 
78,5/63,7 см, м.б., платно, 

1980г

Двойка, бронз и скица към неяОплаквачка, бронз
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Момиче-стол, 65,5/50,5 см, м.б., платно Портрет с макове, 70/50 см, м.б., шперплат 
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София с играчките,( Играчките), 69,5/49,5 см, м.б., платно София в училище, 60/50 см, м.б., платно
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Животните на нашата маса, 60,5/50 см, м.б., платно Бар, 50/50 см, м.б., платно
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Офелия с цигара 26/16 см, туш, хартия
Жена, 36,5/29,5 см, туш, хартия

Голо тяло 62/46 см, туш, хартия
Голо тяло 58/42 см, туш, хартия
Плаж, 15/19 см, туш, хартия

Луди коне, 12,5/14,2 см., химикал
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Римска баня, 50/65,5 см,  м.б., платно, 1989 г.

Голо тяло II, 69,5/49 см, м.б., платно 1980 г
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Плаж, 73/63 см, м.б. ,платно, 1978 г Плаж, 65/78,5 см, м.б., платно
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Голо тяло с чадър, 30/40 см, пастел, хартия
Плаж III, 30/40 см, м.б., платно,

Пейзаж, 24,5/34,5 см, м.б., платно
Пейзаж (Бели скали ), 25/35 см, пастел, хартия 
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Само природа, 35/50 см, м.б. платно,  (хартия, пастел
Пейзаж, 24,5/34,5 см, м.б., платно, 1967 г.

Флирт, 60/50 см, м.б., платно, 1976 г 
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София в градината, 49/58 см, м.б., платно, 1988 г Бягащи, 50/65 см, м.б., платно, 1991 г
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Ивайло Петров - слово и образ

Автопортрет 61/51 см, 
м.б., платно
Автопортрет II, 40/30 см, 
картон, пастел

Автопортрет IV, 50/30,5 см, 
м.б., платно
Автопортрет,  59/49 см,, м.б., 
платно

Автопортрет, 51/41 см, 
пастел, хартия
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Ивайло Петров - слово и образ

Ивайло Петров. Слово и образ
Изложба 

в Музея на НБУ

Каталог

Българска, първо издание
Формат 16 х 70 х 100
Печат: БУЛГЕД ООД
ISBN 978-954-535-638-4

Автопортрет, 50/30,5 см, м.б., платно
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