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Изкуството на Иван Йотов и синове

„Изкуството е поезия, 
която е видяна, а не по-
чувствана.” Това е една от 
много популярните мисли 
на Леонардо да Винчи, не-
постижимият мислител и 
творец, оставил за всички 
времена на хората да се 
чудят какво е искал да ни 
внуши чрез изумителната 
и загадъчна усмивка на 
Мона Лиза. 
На тези разсъждения не-
волно ме наведе  подреде-
ната през август изложба 
в Художествена галерия 
„Балчик”. Тази на трима 
творци, баща с двама сина. 
Срещаме ги в нашия град, 
усмихнати,  готови да ти 
се притекат на помощ, ако 

се наложи. Но по-важното 
е, че със своите сръчни 
ръце, с ума и таланта си 
ни карат не само да им се 
възхищаваме, а да се гор-
деем, че познаваме тези 
трудолюбиви, умни, до-
бронамерени и усмихнати 
мъже. Затова е толкова ху-
баво, че в нашата галерия, 
в която са правили излож-
би, самостоятелни и общи, 
най-известните българ-
ски художници /и не само 
български/ можахме да се 
удивим и много да се по-
радваме на творби, изра-
ботени от ръцете на тези, 
колкото даровити, толкова 
и неуморни мъже. Случи 
се нещо библейско – Йо-

тови бяха признати в своя 
град, но не за пророци, а за 

видни художници.  
Бащата Иван Йотов ни е 
дал възможност да се на-

гледаме на неговите много 
популярни герои в дърво-
резбите му – „Надиграва-
не”, „Наслука”, „Гроздо-
бер”, „Идилия”, „А бяхме 
млади”, на кукерските 
маски, на Богородица, на 
Пейо Буюклията и колко 
още много! Живи, изра-
зителни, с акцент на праз-
ничното, веселото, жизне-
утвърждаващото в бита и 
ежедневието. Фолклорни 
образи, изваяни деликатно 
от скулптура, който с вдъх-
новение и майсторство ни 
убеждава в житейските 
мъдрости, във вечните 
истини. С шеговит поглед 
сръчните ръце на Йотов 
ни пренасят в света на 

човешките преживявания, 
тревоги, очаквания и на-

дежди. Творческият му 
труд, толкова всеотдаен и 
вдъхновен, не може да не 
ни убеди и разкрие колко 
изключително фин, та-
лантлив, но интелигентен 
и сърцат е той.
Синовете Николай и Зла-
тил Йотови наследяват 
любовта към дървото, 
към изкуството въобще и 
двамата се отдават на ху-
дожествена дейност. Зла-
тил работи в живописта и 
класическата дърворезба, 
в областта на карикатурата 
и фотографията. Участва в 

д-р Дениз Ахмедов

Тримата художници Иван, Николай , Златил Йотови и внукът на Иван 
Йотов, заедно с Радостина Енчева, директор на Историческия музей, 
преди официалното открване на изложбата. Фото: Маруся КОСТОВА

престижни международни 
изложби в Европа и Азия. 
Познато ни е участието му 
в „Процес пространство”, 
в множество форуми на 
изкуството в чужбина. 
Стремежът към експери-
ментиране с дървото, на 
претворяване на традици-
ята към търсене на разно-
образен пластичен език се 
усеща в творбите, които 
са в тандем с бащата Иван 
Йотов. Много впечатли-
телни са например двете 
светещи пана, създадени 
от дъгите на стари бъчви, 
интересно осъвременени. 

Николай Йотов е завър-
шил „Резба” в Софийска 
академия, работи скулпту-
ра в ателието на известен 
скулптор, става член на 
СБХ. Работи с различни 
материали – дърво, мра-
мор, гранит, травертин, 
мушелкалк и има много-
бройни участия, над 30, в 
скулпторни симпозиуми в 
много европейски и ази-
атски страни. Гранитната 
му фигура „Ездач”, в го-
леми размери, се намира 
в музей за съвременно из-
куство в Корея, а в Иран е 
внушителната му работа 
„Безкрайност” – 7м.на 3м. 
Съзерцавайки творбите им 
грабва вниманието мал-
ката скулптура „Натура” 
– сърце, което тупти и ни 
завладява с чистотата и 

символичната идея, която 
носи.
Двамата сина на Иван Йо-
тов в своите творби – от 
дърво, метал или мрамор, 
както и от неизвестни за 
обикновения зрител мате-
риали, със своя всеотдаен и 
вдъхновен труд, с изостре-
ната си чувствителност 
към света, със стремежа да 
търсят житейските мъдро-
сти и вечните истини, със 
силата и вдъхновението 
на истински творци, няма 
съмнение, че постигат не 
само удивление и уваже-
ние, но и истинско възхи-

щение у всеки, който посе-
ти галерията „Йотови” на 
„Рибарския площад”.

В епохата на техническото 
възпроизводство бащата и 
двамата синове защитават 
със своите творби, неза-
висимо от какъв материал 
са, изкуството. Защото са 
художници с определено 
присъствие, със свой из-
образителен талант, фан-
тазия и артистизъм. Твор-
бите им вълнуват не само 
сетивата, но и съзнанието 
ни, защото излъчват ду-
ховна енергия със своето 
изящество и нещо повече 
– принуждават ни да усе-
тим духовното богатство, 
което излъчват. Благород-
ната ирония и самоирония 
в образите на Иван Йотов, 
възхищението от човеш-
ката физика и красота в 
белите скулптури на Нико-

лай и Златил, положително 
дълго време ще вълнуват 
всеки, независимо дали е 
обикновен зрител или по-
читател на истинското из-
куство. Всеки, който слу-
чайно или целенасочено е 
бил в Художествена гале-
рия „Балчик” и е разгледал 
изложените през лятото 
там творби, се е възхитил 
от майсторството и дарби-
те на семейство Йотови. 
Изложбата нямаше как да 
не ни подскаже, че трябва 
да очакваме още от худож-
ниците. Може би творби, 
които ще ни изненадат с 
нови виждания в тази тол-
кова обичана човешка дей-
ност, наречена изкуство.

Мария АНДРЕЕВА

На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 
№1151/05.10.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА 

откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тай-
но наддаване с  предмет  “Отдаване под наем  на част от имот публич-

на-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта 
на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 
1.54 кв.м.”

1 Цел на търга: Отдаване под наем  на част от имот публична-общинска собстве-
ност, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик..
         Отдадената под наем част от общински имот публична-общинска собственост 
е за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м”
2.Начална годишна наемна цена: 76.23  лв./седемдесет и шест лева и двадесет и 
три стотинки / без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от 
началната цена;
3.Срок на договора: 3 /три / години;
  След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва 
отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за  поставяне на 
един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м”
4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен 
ДДС, всеки работен ден от 08.10.2020 г. до 15.00 часа на 23.10.2020 г. от касата на 
ОбА - Балчик;
5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 23.10.2020 г.;
6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 
23.10.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.”21-септември” № 6
7.Търгът ще се проведе на 26.10.2020 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата 
на Община Балчик.
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел “Образование, 
хуманитарни, социални и стопански дейности”, след предварителна уговорка и 
представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА 
- Балчик   
    Лице за контакт:  Десислава Василева -  гл.специалист наеми  0579 7 50 94


