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“Запазената марка на България” 

Тържественото от-
криване на графич-
ната изложба пред 
поканени специали-
сти, гости и журна-
листи бе на 17 май от 
11 до 15 часа. 
Благодарение на г-жа 
Лилияна Драганов, 
организатор на спе-
циалните културни 
събития в Балчишкия 
дворец и преводач от 
румънски език, разго-
варях с Ема Караджа. 
Пред мен се изправи 
едно високо, строй-
но момиче, с много 
красиви пъстри очи. 
Красотата явно е взе-
ла от майка си, която 
присъства на откри-
ването на изложбата, 

готова като препода-
вател по английски 
език да превежда на 
дошлите журналисти 
и гости. Високият 
ръст Ема дължи на 
баща си, бивш воен-

нослужещ, първи на-
ционален състезател 
на Румъния по пла-
жен волейбол.  
Първият ми въпрос 
беше има ли роднин-
ска връзка с Борис 

Караджа, български 
скулптор, роден в 
Балчик /11.01.1906 
г./, професор в среда-
та на миналия век в 
Художествената ака-
демия „Николае Гри-
гореску” в Букурещ, 
завършил през 1932 
г.Академията за из-
ящни изкуства в ру-
мънската столица.
Художничката е гор-
да с това име, което 
носи от дядо си Йон 
Караджа, българин 
от Силистра, който 
със своята съпруга 
румънка, е изселен 
в Северна Добруджа 
през 1940 г. Заживе-
ли са в Тулча. Това е 
родният град на баща 

ѝ, на майка ѝ, на мла-
дата художничка и 
нейните двама братя. 
Макар да не е род-
ственица на Борис 
Караджа, на Стефан 
Караджа или на Йон 

Лука Караджале, тя 
се гордее с българ-
ските си корени и 
еднаквата фамилия 
с видните личности, 
носещи името Кара-
джа.

Сега художничката 
е столичанка. Преди 
две години завършва 
Университета „Йон 
Минку”, със специ-
алност „Архитектура 
и графичен дизайн”. 
Надява се, че опра-
вдава доверието на 
своя най-добър про-
фесор – Раду Комша 
и на преподавателите 
ѝ в IX клас, на които 
показва първите си 
скици и те предсказ-
ват нейното бъдеще 
на художник.
„Настоящата ми из-
ложба е разделена на 
две части. Първата 
цели да представи 
личността на бълга-
ри, направили света 
по-добро място” – 
споделя авторката. За 
тях тя чете в „Гугъл”  
в продължение на две 
години. И избира да 
нарисува Райна Кня-
гиня, Васил Левски, 
Стефан Караджа, 
Георги Бенковски, 
Иван Вазов, Свето-
слав Минков, Валя 
Балканска. 
Заради поканата си 
да гостува в „Дво-
реца” е направила и 
графика на кралица 
Мария, която го е по-
строила.
„Втората част от 
изложбата показва 
първите ми творби, 
свързани със света на 
мастилото. Основна-

та им характеристика 
е шумният стил. Той 
може да бъде разпоз-
нат лесно - от пръв 
поглед” – казва Ема 
Караджа. Графич-

ните портрети тук 
не са на конкретни 
лица. Физиономиите 
и израженията им са 
създадени от худож-
ничката чрез нейната 
инвенция и задълбо-

чен интерес към из-
разяваните с мимики 
човешки чувства. 
Най-голямо впечат-
ления у Ема остават 
очите на прототипи-
те, които в нейните 
портрети са съби-
рателни образи от 
многото специфични 
погледи, забелязани 
отделни черти на ли-
цето, бръчки, тъга и 
усмивки.
Когато избира как-
во да рисува за тази 
изложба, Ема често 
мисли за приоритета 
на жените в човеш-
кия живот. Затова 
избира и най-напред 
да създаде портрет 
на Българската Рай-
на Княгиня, която да 
изпъква още повече 
сред големите мъже 
на българската рево-
люция – Васил Лев-
ски, Стефан Караджа 
и Георги Бенковски. 
Тя знае за преби-
ваването на Васил 
Левски в с.Еникьой 
/дн.Михаил Кугъл-
ничану/, за Стефан 
Караджа в Тулча и за 
издигнатия паметник 
на Г.С.Раковски на 24 
юли 2018 г., на кое-
то събитие в Тулча 
присъства от Балчик 
Сдружение „Българ-
ско наследство”.  
Като чете за българ-
ската народна песен 
„Излел е Дельо хай-

дутин”, изпратена 
като човешко посла-
ние в Космоса, Ема 
Караджа веднага 
решава да направи 
графичен портрет на 

певицата Валя Бал-
канска, изпяла тази 
песен.
Ема обича и рисува 
маслена живопис, 
под влияние на майка 
си и баба си, от кои-

то е наследила доста 
талант.
От малкия си брат 
Александър черпи 

сюжети за картини с 
коне и ездачи, защото 
той се увлича по кон-
ния спорт, за разлика 
от големия брат Ан-
дрей, който проявява 
традиционния семе-

ен интерес към плаж-
ния волейбол.
Ново амплоа на ху-
дожничката е създа-
ване на етикети за 
винени бутилки. За 
първи път е помо-

лена от ресторант 
„Bounenweger Stuff” 
в Люксембург да на-
прави етикети за тех-

ните бутилки с вино, 
които са изкупени на 
момента, първо за-
ради етикетите и на 
второ място заради 
качеството на вино-
то-гордо заявява Ема 

Караджа. Последват 
поръчки за етикети 
на класното румън-
ско вино „ Jidvei”, къ-
дето Ема влага много 
от себе си, за да се 
утвърди и в тази ху-

дожническа ниша. 
В началото и в края 
на разговора ни Ема 
Караджа специално 

благодари на г-жа 
Жени Михайлова, 
директор на ДКИ 
КЦ „Двореца”, за 
възможността да по-
каже изкуството си 
пред много туристи, 

посетители на ембле-
матичния Балчишки 
дворец.

Маруся КОСТОВА 
Гл.редактор на 

в.”Балчишки 
телегаф”


