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Изложбата на семейство Йотови в
 ХГ- Балчик /7.08. - 5.09.2020/- 

един незабравим художествен феномен

Изложба на Иван Йо-
тов и неговите сино-
ве Николай и Златил 
беше открита на 7 
август 2020. По ду-
мите на редактора на 
в.”Балчишки теле-
граф” Маруся Костова 
- това беше едно  ин-
тересно и многолюдно 
събитие за Балчик. Тя 
направо беше трогната 
и възхитена и ме посъ-
ветва да посетя излож-
бата. Направих това 
на 21 август. Маруся 
Костова беше напъл-
но права – изложбата 
наистина бе прекрас-
на. Най-интересното е 
това, че тримата учас-
тници са добруджански 
художници – 40 години  
Иван със семейството 
си живее в нашия град 
Балчик.
Първото ми посещение 
на изложбата беше само 
опознавателно, за всеки 

случай. Отидох дори 
без камера. Обаче на 
следващия ден бях от-
ново в Художествена га-
лерия „Балчик”, защото 
нещата, които видях, 
бяха интересни и на ви-
соко ниво. Един час и 
половина минаха като 
един възторжен миг. 

За първи път видях та-
кава прекрасна дърво-

резба в Русия, в моите 
студентски години. Там 
има два вида битова 
дърворезба: „прорезна“ 
и „дълбока“. И двата 
вида се използват пре-
димно като външна 
декоративна украса на 
къщите. Йотови създа-
ват пана за вътрешната 
украса на къщи и заве-

дения. Това е първата 
разлика. А втората е 
в тематиката на худо-
жествените образи. 
По-голямата част от 
изложбата съдържаше 
творби на Иван Йотов, 
които са повлияни от 
българските тради-
ции. Но той представя 
и съвместни компози-
ции със своите сино-
ве. Младите Йотови 
са по-новаторски, по-
смели и не се страху-

ват от нови арт-реше-
ния. Иван Йотов се 
присъединява към тях 
в техните експеримен-
ти и търсения на нови 
форми.
По професия Иван 
Йотов е учител, а учи-
телите обикновено са 
вечни студенти. Той 
свършва педагогиче-
ската си дейност през 
1984 г. И след това 
работи основно в об-
ластта на класическа-
та дърворезба. Обаче 

съвременната пласти-
ка на дърво също го 
привлича. Творби-
те на Иван Йотов ме 
впечатлиха много. И 
не само мен. Той е от-
давна член на Съюза 
на българските худож-
ници (СБХ). Неговите 
дърворезбовани дъски 
(пана) са многоброй-
ни. Те включват тра-
диционни изгледи от 
Балчик, родната Ша-
бла, Дуранкулак, серия 
за морето и моряците, 
кукерски маски, фолк-
лор, икони и сцени от 
всекидневния живот на 
българите.
За мен интересни са 
забавните, хуморис-

тичните детайли, които 
са понякога близо до 
гротеската. Творецът е 
много внимателен към 
детайлите, разкривай-
ки с помощта им ху-
дожествените образи 
и визуално пресъзда-
вайки ситуациите. Той 
разбира своята работна 
суровина – дървото и 
може да го застави да 
говори.
Сигурна съм, че Иван 
Йотов има голямо чув-
ство за хумор, което 

се проявява дори и в 
традиционни сюже-
ти. Пример: изглед от 

Балчик- като на всички 
други. Обаче отдолу 
карикатурно добавени 
тела на девойки. За-
бавно! От спокойното 
разглеждане на града 
преминаваш към ус-
мивката. Или други-
ят пример - „Капитан 
Кощи II”. Виждаш це-
лия живот, същността 
на този човек. Птици- 
„Лети с привет“. „Пис-
ма на татко от Лон-

дон-Шанхай”. Кораб с 
название „Пират“, кое-
то говори само за себе 
си. Плюс обеца на ухо-
то. Риби със знаци „!“ и 
„?“. Надписи на немски 
и английски: Ich liebe 
dich и I love you. Лю-
бима фраза – Честна 
дума! -приближава ка-
питан Кощи към барон 
Мюнхаузен.
  Синовете на 
Иван, Николай и Зла-
тил, имат съвместни 
работи със своя баща, 
както и свои собствени 
творби. Те са големи 
експериментатори и 
въвличат баща си в мо-
дернистични творче-
ски опити. Интересна е 

самата идея да предста-
вя на публиката трима-
та автори, за да „можем 
да проследим движе-
нието на творческата 
мисъл от традицията, 
през геометричната 
и цветова комбинато-
рика, до скулптурния 
синтез“ – това е точна-
та характеристика на 
Евелина Ханджиева, 
ХГ-Добрич.
Мога да продължа, 

но трябва да видите и 
разгледате сами Йо-
товите произведения. 
Къде? Има магазин на 
семейството, близо до 
Рибарския площад: ул. 
„Приморска”, Базар 
„Хелиос“.
Посетих магазина и 
намерих там много 
неща от изложбата. 
Купих нещо и за себе 
си.
И двата вестника - 
„БАЛЧИК“ (брой 30) 
и „БАЛЧИШКИ ТЕ-
ЛЕГРАФ“ (брой18) 
имат хубави статии за 
изложбата и семейство 
Йотови.

Людмила 
ПЕТРОВА


