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Катя Атанасова 

Да рuсуВаш kнuга 

Те сьзgаВаm лuцаmа на kнu2ume. нао

чесmо В eguн образ ycnяBam ga cuнme

зupam Важното за mekcma. Илu nok ga 

npoBokupam чumаmеля ga 20 omkpue 

сам. Да 20 нakapam ga е лloбonumeн, 

ga е mорсач на онова, koemo започва 

само om еgна kopuцa. Раз20Вор с mpu

мa xygo>kнuцu, бла2оgаренuе на koumo 

много om kнu2ume, koumo сме nрочелu 

u ще nрочеmем, ocmaBam В сорцаmа 

нu с чуgесно намерената сuмбuоза 

мe>kgy cogop>kaнue u образu. /\lоба Ха

леВа, Мuлена ВолнароВа u Дамян Да

мянов лuчно за мен са cpeg xygo>kнuцu

me, koumo nроменuха uзkycmBomo на 

оформленuеmо на kнu2ume u на чuяmо 

работа uckpeнo се ВозхuщаВам. 

Мuлена ВьлнароВа 

Да започнем с mpaguцuume у нас В 
uзkycmBomo на оформленuеmо. Kou 
са хората, om koumo сте се учuлu? 

Има mpaguцuu, разбuра се. Buнa2u е 
uмало хора, koumo разбuраm с kakBo се 
занuмаВаm. Армuн Хофман, В0лф2ан2 
ВаОн2арm, ДeOBug Карсон, Иcugpo 
Ферер ... 

Чememe лu заgълбочено kнu2a
ma, Върху koяmo Bu npegcmou ga 
paбomume? 

Да. Важно е. 

До kakBa степен за Вас е Важен u 
aBmopъm? ОбщуВаmе лu с aBmopu
me - ako са съВременнu, разбuра се, 
npu paбomama cu Върху еgна kншш? 

Pegkume мu срещu сос соВременнu aB
mopu са om нещата, зapagu koumo чо

Веk cu cmpyBa ga npaBu moBa. 

Кое е най-Важното kaчecmBo, koe
mo mрябВа ga npumeжaBa еgна ko
puцa, за ga kажем, че е gобра? 

Да е agekBamнa на cogop>kaнuemo. 

YcnяBame лu ga 2лegame на еgна kнu-
2a само kamo чumameл, а не kamo 
xygoжнuk? 

В noBeчemo случаu. Hanocлegok nona

gaм на kнu2u, koumo мu cmaBam много 

блuзku uлu са мu лlобuмu. Избягвам ga 

се „заkачам" за „ampakmuBнu" om Вuзу

ална 2леgна moчka onucaнuя. 

KakBo най-Важно cnopeg Вас mряб
Ва ga оmразяВа kopuцama на еgна 
kнu2a u оформленuеmо u? 

Мuлена Вълнаро6а, 
АюбаХале6а 
u Дамян Дамянов 
за оmношенuеmо cu 
kъм kншшmе u работата 
no тях, за mpaguцuume 
6 uлюсmрацuяmа u uзkyc
m6omo на оформленuеmо 

Cogop>kaнuemo u емоцuяmа, koumo 
kнu2ama носu. Не на nослеgно мясmо, u 
xapakmepa на uзgameлcmBomo. 

KakBo мucлume за gнешноmо със
mоянuе на бъл2арсkаmа uлюсmра
цuя u оформленuеmо на kнu2u? 

ВоВ Возхоg са. Ako 2u сраВнuм сос coc
moянuemo през 90-me 2oguнu, moBa 
са gBa разлuчнu сВяmа u gнewнuяm е 
npekpaceн. 

Buнa2u лu можеше ga uзбupame kнu-
2ama, Върху koяmo ga paбomume? А 
ko2a omkaзBame преgложенuе? 

ДоВеряВам се на uзбора на uзgameлu
me, с koumo работя. Ko2amo разбuрам, 
че е mрябВало ga omka>ka, обukноВено 
е kосно. За щacmue не се случва чесmо. 

По-лесно лu е ga се paбomu наg kнu2u 
за gеца? KakBa е paзлukama? 

HanpomuB, om20Bopнocmma е много 
по-голяма. Децата са В процес на раз
ВuВане на cBoume Bu>kgaнuя за ecme
muka, aбcmpakцuu, меmафорu u е Важ
но ga не uм Bpeguм. 

Ako mрябВа ga uзбереmе еgна Ваша 
kopuцa, еgна kнu2a, Върху koяmo 
cme paбomuлu, kоя ще е mя? 

,,/\eBuamaн" на Томас Хобс. 

KakBo чememe В момента? 

Дunломнаmа работа на Геор2u БочВа
роВ, cmygeнm В Magpug. 

А наg kakBo paбomume? 

Hag няkолkо kopuцu на лlобuмu aBmo
pu u наg цялосmноmо оформленuе на 
еgно много обемно uзgaнue. И наg още 
mpuOcemuнa неща, koumo не са kнu2u. 



• 

Лlоба ХалеВа 

Има лu mpaguцuu у нас uзkycmBomo 
на оформленuеmо? Kou са хората, 
om koumo cme се учuлu? 

Tpaguцuu uма безспорно, особено ako 

раз2ле>kgаме paбomama на oфopмu

meлume npegu 1989 2. За сь>kаленuе 

слеgВа eguн gоло2 nepuog, В koumo по 

мно20 npuчuнu, Вkлlочumелно u зapagu 

промяната на самата mехноло2uя на 

kнu2ouзgaBaнemo, се появяваха kнu2u 

сос сомнumелно kaчecmBo на оформ

ленuеmо. Тезu mpygнocmu omgaBнa са 

наgмо2наmu. Днес зapagu gocmona go 

uнформацuя бол2арсkuяm uлlocmpa

mop Вече uма Во3мо>kносm ga conocma

Bя paбomama cu В мно20 wupoku 2ранu

цu, koemo е сmuмулuращо. 

Чememe лu заgълбочено kнuza
ma, Върху koяmo Bu npegcmou ga 
paбomume? 

Пpegu Време чеmох uнmepBlo с ym

Bopgeн на Зanag оформumел на kнu2u, 

koumo paбomu за npecmu>kнu uзgameл

cmBa. Tou сnоgеля, че npoцecom nоня

kо2а е gocma cmpecupaщ, нала2ало се 

наnрuмер ga мuслu kopuцa, а Все още 

ga не е наnраВен uзбор за за2лаВuе на 

самата kнu2a. Дру2 nom uзобщо не 

разnола2а с Време ga чеmе цялата kнu-

2a, а за opueнmup му cлy>kam kpamku 

omkocu om нея uлu aнomaцuu. Bcuчko 

moBa не е nopagu немарлuВосm, а зapa

gu guнaмukama на kнu2ouзgaBaнemo. 

Професuоналuзмоm nоняkо2а значu 

ga нanpaBuw gобра kopuцa, без ga cu 

чел kнu2ama om kpau go kpau. За gобро 

uлu лошо, cmeneнma на наmоВарВане 

В мояmа работа е makaBa, че Все nak 

uмам Возмо>kносm ga прочета kнu2a

ma, а u Времето, спестено om четене, 

слеg moBa немuнуемо uзразхоgВам В 

no-goл20 kолебанuе. Ko2amo cpokoBe

me са kpamku, чеmенеmо повече npu

лuчa на npenyckaнe В nреслеgВане на 

koнkpemeн обобщаващ образ. Случва 

се mou ga се появява ненаmраnчuВо 

uз целuя mekcm, сяkаш самuяm aBmop 

nogckaзBa koe uзобра>kенuе бu бuло 

нau-nogxogящo. Не е Възможно ga се 
улоВяm meзu gemauлu, ako се npeckoчu 

чеmенеmо. 

KakBo най-Важно mрябВа ga оmра
зяВа оформленuеmо на еgна kнuza? 

В ugеалнuя случаи оформленuеmо mряб

Ва ga се сВорзВа с koнkpemнama kнu2a u 

с нukоя gpy2a. То2аВа paбomama е сВьр

шена gобре. 

KakBo мucлume за gнewнomo със
mоянuе на бълzарсkаmа uлюсmра
цuя u оформленuеmо на kнuzu? 

HuBomo на бьл2арсkаmа uлlocmpaцuя е 

gобро. Няма 2u бapuepume om мuнало

mо, mехноло2uяmа на nраВене на kнu2u 

е еgна u сьща наВсяkьgе по cBema, лес

но можем ga npocлeguм paбomama на 
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нau-goбpume. Но бoл2apckume uлloc

mpamopu u uзgameлu Все още нямаm 

Возмо>kносm ga ekcnepuмeнmupam 

gocmamoчнo с Boзмo>kнocmume, kou

mo gaBa соВременнаmа nолu2рафuя, 

по чucmo фuнансоВu npuчuнu. Все по

Вече млаgu xygo>kнuцu заВоршВаm об

разоВанuеmо cu В чу>kбuна, рабоmяm 

паралелно за бол2арсku u чy>kgu uзga

meлcmBa, koemo npaBu Вuзуално бол-

2арсkаmа kнu2a kонkуренmна u часm 

om 2лобалноmо paзBumue на uлlocmpa

цuяma. Прu Bcuчku meзu nолзu обаче 

uма u mенgенцuя на размuВане на xa

pakmepнume omлuku на omgeлнume 

wkoлu В kнu>kнomo оформленuе. 

Buнazu лu можеше ga uзбupame kнu
zama, Върху koяmo ga paбomume? 

По-сkоро cmaBa gума за Взаuмен uзбор 

мe>kgy uзgameл u xygo>kнuk. Бuх оmkа

зала npegлo>keнue, В koemo не мо2а ga 

учасmВам mBopчecku. Ko2amo aBmo

pom npegBapumeлнo е намuслuл kнu2a

ma u Вuзуално, а аз uзnьлняВам ролята 

на не20Ва poka. 

Ako mрябВа ga uзбереmе еgна kнuza, 
Върху koяmo cme paбomuлu, kоя ще 
е mя? 

Труgно ще uзбера еgна, но npu Bcuчku 
случаu ще uзбера meзu, чрез koumo сьм 

nреоgоляла няkаkВа mpygнocm, наnра

Вuла сьм ekcnepuмeнm u gopu резул

mаmьm ga не е gобьр В koнkpemнuя 

случаи, nроцесьm е gоВел go промяна 
В cлegBaщume мu paбomu. 

KakBo чememe В момента? 

Чеmа u работя по оформленuеmо на 

сборнuk с noeзuяma на Марuя BupxoB. 
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Дамян Дамянов 

Има лu mpaguцuu у нас uзkycmBomo 
на оформленuеmо? Kou са xopama, 
om koumo cme се учuлu? 

Kнu2ama uма cBoume зgpaBu kopeнu 

В бьл2арсkоmо uзобразumелно uзky

cmBo. Няма ga е nреуВелuчено, ako 

ka>ka, че В maзu сфера сме uмалu xy

go>kнuцu на сВеmоВно нuВо, а може бu 
няма ga е u mBьpge смело ga 20 mВьр

gя с gнешна gama. Ще марkuрам само 

uменаmа на няkоu от 2олемumе - Бо

рuс Ан2елуше8, Алеkсанgьр ПоnлuлоВ, 
Алеkсанgьр ДенkоВ, малkо nо-kьсно 

Лlобен ЗugapoB, Стефан ГруеВ, още 
nо-kьсно Яна ЛеВuеВа ... Сос cu2ypнocm 

nponyckaм няkое Важно uме, но moBa е 
само gokaзameлcmBo, че cnucьkьm е 

gocma nо-gьль2. 

HukoO от тях не е бuл моо учumел В 

npekuя смuсьл на gyмama, но смятам, 

че съм uмал kьсмеmа ga срещна goбpu 
xygo>kнuцu u omgageнu npenogaBameлu 

nьрВо В Xygo>kecmBeнama 2uмназuя, а 
слеg moBa u В Akageмuяma. От няkоu 
от тях съм научuл мно20 kakmo по оm

ношенuе на maka ga се ka>ke, .. занаяm
чuОсkаmа част" от npoфecuяma, maka 

u мно20 от онова, koemo може ga бьgе 

обобщено kamo lege artis. 

Kak се осъщесmВяВа nроцесъm no 
оформленuеmо на еgна kнu2a? 

В моя случаО, Вероятно защото мu
наВам за нещо kamo „kлacuчecku Bьз
numaнuk", Bcuчko започва със суроВа 
pucyнka, наgрасkана В meфmep. Слеg 
moBa npegcmou работа по mрансфор
мацuя на maзu pucyнka, kamo nogбupaм 
разлuчнu uзразнu cpegcmBa В зaBucu
мocm от kнu2ama, kamo през цялото 
Време се рьkоВоgя от mekcma. Поняkо-
2а обаче pucyнkama на prima vista може 
ga остане базата, Върху koяmo ga се 
nocmpou останалото u noчmu ga няма 
mexнuчecku uзмененuя uлu nоgобре
нuя. По moзu начuн cBe>kecmma u нeno
cpegcmBeнuяm nьрВоначален uмnулс се 
заnазВаm u moBa uма огромна роля 808 
Вьзnрuеманеmо на uзoбpa>keнuemo. 

Кое е наii-Важноmо kaчecmBo, koe
mo mрябВа ga npumeжaBa еgна ko
puцa, за ga kажем, че е gобра? 

Моето Bepylo е, че kopuцama на kнu2ama 
mрябВа ga npegaBa няkаkВа ugeя, koяmo 
ga nocagu В ума на обuчащumе kнu2ama. 

Тя mрябВа ga pucyBa Върху лumepamyp
нama kанаВа по ecmemuчeн начuн, koO
mo не само ga nечелu чumameлume, но u 

ga npeguзBukBa тяхното Вьобра>kенuе, 

ga npoBokupa оmношенuе. 

Чememe лu заgълбочено kнuza
ma, Върху koяmo Bu npegcmou ga 
paбomume? 

Прu onpegeлeнu kнu2u u aBmopu „gьл

боkоmо" четене е повече от нужно 

за nocmu2aнemo на gобра kopuцa. Прu 

makoBa четене е mBьpge Вероятно Вu
зуалнаmа uнmepnpemaцuя ga е gocma 
неочаkВана, nоняkо2а uзненаgВаща, но 

nьk ga е оmлuчно решенuе. Излuшно е 

ga kазВам, че не Bceku mekcm mрябВа 

ga бьgе четен буkВа по буkВа, за ga се 

намерu moBa решенuе В nogмoлume на 

eзuka. Haчuнume на четене са разлuч

нu, точно kakBumo са u kнu2ume. 

До kakBa cmeneн за Вас е Важен u 
aBmopъm? ОбщуВаmе лu със съВре
меннumе aBmopu npu paбomama cu 
Върху mexнume kнu2u? 

Hackopo eguн kоле2а се nоше2у8а, че В 
работата по uзgaBaнemo на kнu2a от

бьл2арсku aBmop npaBeнemo на kopu

цama заема go/okoлo 50 % от Времето. 

Прuчuнаmа е, че нenocpegcmBeнuяm 

koнmakm, koOmo мно20 aBmopu uмam с 

xygo>kнuka, е npegnocmaBka ga ynpa>k

няBam kонmрол по Време на целuя про

цес. Илu поне са gль>kнu ga onumam. Не 

е uзненаgВащо u непременно осьgu

mелно, че мно20 от тях uмam uзuck

Baнuя kьм moBa kak ще uз2лe>kga Вече 

omneчamaнomo uм npouзBegeнue. В 

uзgameлckume go208opu с чy>kgoeзuч

нume aBmopu nьk noчmu Buнa2u uма 

kлауза, cnopeg koяmo aBmopьm uлu но

сumеляm на aBmopckume npaBa mрябВа 

ga ogoбpu npoekma за kopuцa. И moBa 

не8uна2u се случВа от раз, gopu ko2a

mo съм бuл убеgен, че моето npegлo

>keнue е npekpacнo u безkомnромuсно. 

KakBo най-Важно cnopeg Вас mрябВа 
ga оmразяВаm kopuцama на еgна 
kнu2a u оформленuеmо u? 

На nьрВо място - kopuцama на kнu2a

ma u оформленuеmо u са npouзBege

нue по npouзBegeнuemo. А mekcmьm 

е В няkаkьВ жанр, uзnолзВана е оnре

gелена лekcuka, cmuл, Внушенuя, clo

>kem, 2epou u m.н. В mekcma няма npeku 



uнcmpykцuu kak ga uз2лe>kga kopuцa
ma, но mя бu слеgВало ga боgе не20Ва 
Вuзуална uнmepnpemaцuя u есенцuя. 
Ще gам nоnулярен музukален npuмep -
й. С. Бах koмnoзupa няkаkоВ kонцерm, 
нanucBa 20 на нотен лucm, а слеg moBa 
nuaнucmom Глен Гулg 20 uзnолняВа no 
сВоО сnецuфuчен начuн. Бах не е уkазал 
kak mрябВа ga се случва moBa. Не е uз
kлlочено gopu ga не бu оgобрuл npoчu
ma на Гулg. Но nuaнucmom е moзu, koO
mo npegaBa еgно uлu gpy20 Внуwенuе 
на mBopбama. 

А ycnяBame лu ga 2лegame на еgна 
kнu2a само kamo чumameл, а не 
kamo xygoжнuk? 

Да, нямам нukakoB проблем ga чеmа 
gобра kнu2a, aбcmpaxupaOku се, но Все 
nak леkо „onлloBaOku" лошото u оформ
ленuе, случвало мu се е неВеgно>k. Мu
нuмалнumе uзuckBaнuя, разбuра се, са 
no omнoweнue на muno2paфuяma - mя 
mрябВа npegu Bcuчko ga обслу>kВа mek
cma u ga нanpaBu чеmенеmо npuяmнo, 
а не nреmенцuозно uлu мочumелно 
занuманuе. 

KakBo мucлume за gнешноmо със
mоянuе на бъл2арсkаmа uлюсmра
цuя u оформленuеmо на kнu2u? 

Слеg няkолkо мочumелнu 2oguнu, nрез 
koumo на moBa nоле се Buxpexa npe
guмнo koмnlomopнo образоВанu, но 
2рафuчно не2рамоmнu guзaOнepu, nлac
moBeme kamo че лu се noнaмecmuxa. 
Paбomama на peguцa koлe2u gokaзBa, 
че бол2арсkаmа kнu2a gнес cmou gобре 
на фона на cBemoBнume meнgeнцuu 
u Вuзуалнu mорсенuя. Няма ga сnоме
наВам koнkpemнu uмена не защото са 
безброО, а защото не бu бuло честно ga 
nponycнa няkо20. Bceku om meзu koлe2u 
обаче gop>ku лemBama Bucoko u ocmaнa
лume бu слеgВало ga са бла2оgарнu за 
cpegama, В koяmo рабоmяm, u нuBomo, 
no koemo се мерят. 

Buнa2u лu можете ga uзбupame kнu-
2ama, Върху koяmo ga paбomume? 
Ко2а omkaзBame nреgложенuе? 

Да, Buнa2u мо2а ga omka>ka kнu2a u 
moBa е нещо kamo uзВоlоВано npa
Bo, koemo ugBa с 2oguнume наmруnан 

onum. ОmkазВам npegлo>keнue, ko2a
mo наnрuмер сом npemoBapeн, moecm 
moBa е u нещо, koemo Buнa2u мо2а ga 
uзnолзВам kamo goBog. Возgор>kам се, 
ko2amo не са мu uнmepecнu meмama, 
>kaнpom, не мu gonaga eзukom на ав
тора u np. То2аВа npegnoчumaм ga не

kocмuчecku koмeg 
(дllbrl 

ВkлlочВам kнu2ama В nopmфoлuomo cu, 
защото 2леgам на Bcuчko moBa kamo 
мно20 nоВече om npenumaнue. Hapu
cyBaнomo, kakmo u нanucaнomo ocma
Bam - nоняkо2а за gобро, gpy2 nom не 
moлkoBa. 

Ako mрябВа ga uзбереmе еgна Ваша 
kopuцa, еgна kнu2a, Върху koяmo 
сте paбomuлu, kоя ще е mя? 
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това е нaO-mpygнuяm Bonpoc, koOmo 
мo>keme ga мu зagageme. Уgобнuяm 
om20Bop е: kнu2ama, koяmo npegcmou 
ga наnраВя мо>kе бu Bceku момент. 
ГлegaOku В ycлy>kлuBama naмem на koм
nlomopa cu, често Bu>kgaм не moлkoBa 
ycnexume, koлkomo нegocmamoцume, 
Ворху koumo бuх uckaл ga работя. И 
Все nak, ako ka>ka: cбopнukom с разkазu 
„Меmаморфозаmа" на Франц Кафkа, ще 
сом блuзо. 

KakBo четете В момента? 

Тоkу-що npukлloчux pokonuca на чуgес
нuя нов роман на Алеk ПоnоВ, с ko2omo 
Вече uнmензuВно обсо>kgаме kopuцa
ma. Сощо maka npenpoчumaм „ЖuBo
mom. Начuн на ynompeбa" om Жор>k 
Переk, сu2урно защото В момента сом 
В Пapu>k, а uменно myk е cumyupaнo 
geOcmBuemo на moзu 2енuален роман 
nозел. За noчumameлume на kлacuчe
ckama nocmмogepнa mВорба ще ka>ka, 
че нumo улuцаmа, нumo c2pagama, за 
чuumo oбumameлu aBmopom нu раз
kазВа безброО weмemнu ucmopuu, не 
coщecmByBam В geOcmBumeлнocm. 

А наg kakBo paбomume? 

Пpuopumem В cnucoka е луkсозен g8y
moмнuk, собuращ Bcuчku, нaucmuнa 
Bcuчku разkазu. нanucaнu om Kopm 
В0не2оm. ПрukлlочВам u kaлu2paфcka
ma работа no бол2арсkоmо uзgaнue 
на нашумялата В Обеguненоmо kpaл
cmBo kнu2a „Момчето, kopmuцama, 
лucuцama u kоняm", а сощо работя u 
no mеаmрален nлakam за cnekmakoлa 
,,Onawkama" no романа на Захарu Ка
рабаwлuе8, с pe>kucьop ЯВор Горgе8. 
Осmаналоmо е безnоряgоk om aBmop
cku pucyнku u лuчнu npoekmu, Bceku om 
koumo чаkа саkралнuя cu момент на 
реалuзацuя u nоВече nублuчносm. 
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