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     “Бялото пространство” / “White space” 
      450/330 sm, картон / cardboard, 1994, 2008 
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   В тази творческа задача търсенията ми са насочени към изучаването на 

форми, синтез между архитектура и скулптура, в чийто обем може да се влиза - 

скулптурно произведение, което има своята геометрия и състояние на 

архитектоника с вътрешен и външен обем, чиито елементи (даден модул) се 

развиват в пространството в математическа прогресия, ротирайки и измествайки се с 

определено прогресиращо число (ъгъл на ротация), с максимална изчистеност в 

търсене на най-същественото, оголено до проста форма. В тази конструкция, 

въпреки неподвижността й в пространството, търся движението, чрез което тя да 

диша, живее, взаимодейства с обкръжаващата среда, със зрителя. 

            В композицията, наречена “Бялото пространство” изхождам от формата на 

звезда със седем лъча, която ротира нагоре в пространството и оформя купол, в който 

може да се влиза. Построена е от седем прогресивно ротиращи нагоре ребра, които се 

съединяват на върха в седемлъчна звезда. От вътрешността на куполната форма 

звездата се вижда горе като отвор към Светлината. Зрителят може да стане част от 

творбата, да влезе в нея от седемте арки, оформени от ротиращите ребра и от 

вътрешното й пространство да погледне през нея. В същото време може да я усети 

като прегръдка, убежище, утроба; място, където времето спира, забравили за къде 

сме се забързали в ежедневния ритъм и докоснали се до припомнянето, кои реално 

сме, спрели се в тишината. Една провокация и съпричастност за наблюдаващия. 

Направена е от един модул - бели картонени кутии с размер 30/30/60 см, като 

най-лек и достъпен материал. Пластиката се разглобява на седем ребра и освен в кръг 

може да бъде сглобена в полукръг, също – във формата на "S".  

Този замисъл има възможност да се осъществи по различни начини и в тази 

посока може да се търси много – различен брой лъчи, различно число на прогресия, 

различен материал. Във въображението си виждам скулптурата от ледени блокове 

сред снежни полета и как сутрин от вътрешността й се вижда Изгрева, а слънчевата 

светлина прониква и се пречупва в многобройни светлинни игри и дъги.  

Същата идея може да се осъществи и от други материали и съответно да има 

друг вид и друго звучене. Например от арматурни железа, усукващи се като спирали 

нагоре или от ламаринени листове, или от прозрачен, синтетичен материал и др. 

Работата по макета за „Бялото пространство“ продължи от началото на есента 

на 1993 до края на пролетта на 1994 год. Осъществявах търсенията си като използвах 

за модул две кибритени кутийки, слепени една за друга за големите си повърхности. 

Реализирах проекта в естествен размер през юни, 1994 год. на дипломната си защита 

в НХА. По-късно, през 2008 год. по покана на организаторите на изложбата  

„Годишни награди за съвременно българско изкуство на М-Тел – 2007 г.“ отново 

реализирах работата си в Пловдив, в Центъра за съвременно изкуство „Баня 

Старинна“.   

 

Човек е щастлив, когато творческото, което носи, може да го прояви и то да 

намери своето място, и да достигне хората, с които съвибрира. 
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       My quest is aimed at studying forms, a synthesis between architecture and sculpture, 

which can be entered. One form which has its geometry; a state of architectonics with inner 

and outer space, the components of which (a module) are developing in space in a 

mathematical progression, rotating and shifting with a certain progressive number 

(rotation angle). Plain form to the extreme in search of the essentials, bared to simple form. 

And this structure, although standing motionless in space, has its movement, breathing, 

living, interacting with the environment and with the viewer. 

       Here I developed a composition called "White space" which is based     

on the shape of a star with a certain number of rays. In this case – seven-pointed star 

rotating in space as a dome, which can be entered. It was built from seven ribs 

progressively rotating upwards which are joined at the top in seven-pointed star. From 

within the star is viewed as an opening to the Light. The viewer can become part of the 

work, to enter from all directions into its internal space, to look through it and at the same 

time feel it like an embrace, a refuge, a womb; a place where time stops, we have forgotten 

who we are and where we are hurried in our everyday pace (or we have reminded 

ourselves who we are and stopped in silence - a paradox). A challenge and empathy for the 

onlooker. 

       It was made from one module - white cardboard boxes - size 30/30/60 cm, the most 

lightweight and affordable material. Plastic disassembles into seven ribs and besides in a 

circle it could be also assembled in a semicircle, and also in the form of an "S". 

       This idea can be realized in different ways and much can be searched for in this 

direction - different number of rays, different number of progression, different material. In 

my imagination I see the sculpture in blocks of ice among fields of snow and how the 

sunlight refracts in multiple light games and rainbows, and how in certain gaps the Sunrise 

is seen during the Equinoxes and Solstices .... The same idea can be realized from other 

materials also and will have another look and different sounding. For example: from 

reinforcing irons, like upward twisting spirals; also from iron sheet or transparent, 

synthetic material ...  

 

       A person is happy when the Light that he/she carries within can be expressed 

without and it reaches people with kindred spirits and feels that what he/she does is 

appreciated by the world. 
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     Проект за паметник на загиналите за свободата и 
независмиостта на България, Ловеч  / Project of a memorial to 
those who gave their lives for the freedom and sovereignty of 
Bulgaria in the town of Lovech 
картон / cardboard, 1998 

 

 
 

     Проектът представлява арка с четири входа, от към четирите посоки на света. 

Направена е от модули с размери 30/30/60 см. В долната част на арката 

модулите са предвидени да са от плътен материал (итонг или др.). Върху тях са 

поставени бронзови табели с изписаните имена на загиналите във войните. В 

централната и горната част на проекта модулите са проектирани да са от 

армиран, кух материал, като двете срещуположни стени (които са с размери 

30/30 см) липсват, с поставена една допълнителна преграда, разделяща 

кухината на две половини – горна и долна, което придава на една сменяща се 

ажурност в зависимост от гледната точка. В горната част на проекта четирите 

ребра на арката се събират, като модулите образуват ажурен, пространствен 

кръст, обрамчен отстрани и отгоре от пет плътни модула.    
     Размерът на цялата арка е 450/330 см.  
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          “Колелото” /  “The wheel” 
      23/50/5,5 sm, бронз/bronze, 1,7 kg, 1992 

 

 
 

Мъж и жена в кръг – мъжкото и женското начало в природата и в нас, 
съчетано и движещо се в хармонично единство като Ин и Ян, като деня и нощта... 

 
Man and woman in a circle - male and female principle in nature and in us, 

combined and moving in harmonious oneness as Yin and Yang, as day and night ... 
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          “Пробуждане” /  "Awakening" 
       26/45/14 sm, бронз, синтетичен рубин / 
       bronze, synthetic ruby, 7 kg, 1992 

 

 
 

Човек, пробудил се за Истината за себе си и за света. Издигнал се нагоре и 
съчетал се с Небето (змията - символ на познание и мъдрост). Открил и 
съзерцаващ цялата Вселена вътре в себе си (затворените очи). 

 
A man awakened to the Truth about himself and the world. Elevated and 

combined with the Sky (the serpent - a symbol of knowledge and wisdom). Who has 
discovered and is contemplating the whole Universe within (the eyes closed). 
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           “Жена със съд” /  "Woman with a pot" 
9,5/49/7 sm, бронз/bronze, 3 kg, 1993  
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Изобразената жена държи съд, който представлява празно пространство. 

Идеята е, че Бог е неуловим за аналитичния ум и всеки носи в себе си ключа към 

тази Истина, намираща се отатък всички неща и в същото време съдържаща се във 

всичко. Формата на самата пластика наподобява този ключ. 

 

The depicted woman is holding a pot which represents empty space. The idea is 

that God cannot be understood by the analytical mind and each and everyone of us holds 

within the key to this Truth, situated beyond all things and at the same time contained in 

all things. The shape of the sculpture itself resembles this key. 

 
“Дори след дълги години учение монахинята Чийоно не успяла да постигне 

Просветление. Една лунна нощ тя носела ведро с вода. Докато се любувала на пълната 

луна, която се оглеждала във водата, бамбуковият обръч, опасващ ведрото, се скъсал. То 

се разпаднало, водата изтекла и отражението на луната изчезнало. В този миг Чийоно 

била осенена от Просветлението. Тя написала следните стихове: 

  

                   “Как ли не опитвах 

                   да опазя ведрото цяло. 

                   Вярвах, че тънкият бамбук 

                   ще го задържи. 

                   Внезапно дъното изпадна; 

                   няма ни вода, 

                   ни луна в нея: 

                   в ръката ми – Пустота!” 1 

 

"Even after many years of practice the nun Chiyono failed to achieve Enlightenment. One 

moonlit night she was carrying a bucket with water. While she was enjoying the full moon, which 

was reflected in the water, the bamboo hoop, girdling the bucket, got broken. Thus the vessel fell 

apart, the water spilled out and the reflection of the moon disappeared. At that moment Chiyono 

achieved Enlightenment. She wrote the following verses: 

  

 “ How had I not been trying 

 to protect the integrity of the bucket.         

 I believed that the thin bamboo                  

 will keep it intact. 

 Suddenly the bottom fell out; 

 There is neither water 

 nor moon in it; 

 in my hand - emptiness! " 

                                                 
1 Терминът „Пустота“ означава пробуждане на едно по-високо ниво на осъзнаване, което е над разбиранията 

на ежедневния ум, който остава пуст, за да се роди Пълнотата на възприятие на Реалността такава, каквато е, 

съществуваща изначално и вечно във всички неща, и зад тях, преди тяхното раждането и след угасването 

им.  
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                       “Жената с рибата” / “Woman with a fish” 
                    17,5/41/12 sm, бронз/bronze, 8 kg, 2008 

 

 
 

               Женското и мъжкото начало, изобразени чрез жената и водата (женското) и 
рибата (мъжкото). 

 
      Female and male principle depicted by the woman and the water (female) and 

the fish (male). 
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              Премия “Алхимия” /  Premium "Alchemy" 
          10/22/4 sm, бронз/bronze, 2 kg, 2009 

 

 
 

               Пластиката символизира спиралата на еволюцията на човешката душа, 
вътрешното единство на мъжкото и женското начало, съчетани в мистичния 
вътрешен брак и разцъфването на Полета на Пеперудата в Светлината на Новото 
Раждане!  
 
               The sculpture symbolizes the joy of the journey on the spiral of evolution of the 
human soul, harmony and peace from the unity of the male and female principle within – 
the mystical inner marriage, New Birth - flourishing in the Flight of the Butterfly in Light!  
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           Тони  /  Toni   
       38/69/40 sm, гипс / plaster, 12 kg, 1992 
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                  Портрет на Нази  /  Portrait of Nazi 
20/33/30 sm, бронз/bronze, 16 kg, 1993  
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     Иво  /  Ivo  
20/45/24 sm, бронз / bronze, 14 kg, 1993 

 
В изследване на принципите на деформацията в човешката глава. 
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     Проект за паметник на поетесата Петя Дубарова в град 
Бургас / Project of a monument of poetess Petya Dubarova in 
town of Bourgas  
     Портрет на Петя Дубарова  / Portrait of Petja Dubarova 
40/50/50 sm,  глина / clay, 11 kg, 2010 
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40/50/50 sm, гипс/plaster, 11 kg, 2010 
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Фигура на Петя Дубарова  / Figure of Petja Dubarova 
20/25/17 sm, гипс/plaster, 0,7 kg, 2010 
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Чудото на Сътворението 

 

  С участието си в този конкурс изразявам своето отношение към личността 

и творчеството на Петя Дубарова. Благодарна съм за тази среща с Петя! 

Работата по проекта ми донесе вътрешно удовлетворение и ме обогати. 

Чувствам по-голяма пълнота в себе си, докосвайки се до света на Петя, до 

нейната поезия, до нейния светоглед, фин и чувствителен, през призмата на 

който всичко е живо, взаимодействащо, цветно... – поглед, който вижда 

Красивото.  

  Чувствам душата на Петя близка до себе си. Да й направя портрет за мен е 

откровение в изследването на самата себе си.  

  Усещам душата на Петя като бял гълъб, Благовестник, носещ светлата 

вест, че е възможна Любовта. Отворено сърце, което умее да се разтваря 

за Вятъра, за широтата на Морето, за необятността на Простора, за Слънцето, за 

хората..., сърце,  което дава себе си и което се чувства едно с Цялото! ( "Обич" )  

  В работата си съзнателно търсих да изобразя светлото вдъхновение в нея, 

не тъга и болка, които според мен не са същностното за нея, а най-светлото, 

което в дълбочина е и нейната същност. Замисълът на този проект е да 

пресъздаде именно тази светла диря, която тя е оставила след себе си за всички 

нас. Изкуството влияе на хората и затова е отговорно, какви семена посява в 

хората, какво провокира в тях. 

  В себе си долавям същността на Петя кристално чиста, светла, отворена и 

се стремя да пресъздам най-светлото в нея за най-светлото в тези, които 

ще могат да видят това в този проект. Това е задачата, която си поставих в 

работата си, в тази посока се съсредоточавах и търсех съответното състояние и 

изчистване на формата.  Това е моето виждане. 

 

Проект за паметник на Петя Дубарова 

Бялата фигура на Петя, изваяна от бял мрамор (или отливка) е 

разтворила своите обятия към Морето (в посока югоизток, заради по-доброто 

дневно осветление). Вятърът изпълва гърдите й, завихря се около нея като развява 

косите й, ръкавите й се издуват като криле на политаща птица, роклята й - като 

камбанка на цвете, от която се подават фините й глезени на пристъпващите й по 

пясъка боси крака. Фигурата е пристъпила напред във вдъхновен устрем, 

разтваряйки сърцето си за Необятното. 

Постаментът  не е висок, за по-голяма близост до хората и за да се 

пресъздаде усещането, че все едно пристъпва по земята в самата градина. 

Облицовката наподобява пясък, миди, раковини, водорасли, пяна на току що 

оттеглила се вълна. Повърхността на постамента на места е огледална, все едно е 
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мокра от оттеглилата се вълна - вълна-дихание на Морето, целунало нозете й. 

Образът й се отразява в огледалната повърхност. Пресъздаване на усещането за 

единство със стихиите Земя, Море, Вятър, Небе, Слънце. 

Има места за сядане - цилиндрични, дървени форми, наподобяващи 

пънчета - място за отдих и уединение в света на Петя. 

Изписани стихове  върху плочи. Стихове, които според мен най-силно 

отразяват нейната същност са: "Обич", "Моята планета", "Влак", "Ден", "Мои 

часове", "До утрото", "Тайна" и други. 

Осветление 

Дневно осветление - фигурата е обърната на югоизток за по-доброто 

дневно осветление, за да може Слънцето, естественият източник на светлина през 

деня по-дълго време да осветява фронталната част на фигурата. 

Нощното осветление е меко, няма резки сенки, като омекотеността на 

светлосенките е постигнато чрез съответни филтри. Нощното осветление има 

нюанс и този нюанс се променя периодично в зависимост от смяната на сезоните: 

синкав нюанс, като Морето,  като "синьото мълчание" в поезията й, като "сините 

вълшебства на града", като "синята радост", като "синьото на синята й песен"...; 

или топьл, жълт, като топлата светлина, идваща  от прозорците на къщите вечер; 

или още по-топъл, като "огнено момиче"... С промяната на нюансите на 

осветлението се променят и изписаните стихове - стихове за лятото през лятото, 

стихове за зимата през зимата и т.н. Едно живо пространство, което се променя, 

диша, създавайки усещането, че Петя е сред нас, в нас и живее, споделяйки 

поетичния си свят с нас! 

В проекта са загатнати линии на спирали. Идеята е, че от центъра на 

нейното сърце, от нейната съкровена същност, от вътрешното й Слънце се 

завихрят спирали, лъчи, които се развиват в изрисуваните от Вятъра извивки в 

косите й, в ръкавите й, в роклята й. Тези спирали чертаят своето движение и по 

земята - загатнати са в постамента, в пространството около нея, в пътеките. 

Слънцето в нейния живот е в самата нея, в сърцето й. Пресъздаване на идеята за 

Вихъра, който отключва мистичната Врата към нейния светъл свят, към "нейната 

планета"; Вихърът, с който тя е отлетяла Натам, към своя изначален Дом.  

               Казаното в стихотворението й "Моята планета" носи Истината за 

дълбокия смисъл на човешкия живот - живот, в служба на хората:  

"Но ще бъда най-щастлива, 

че земите си от плам 

и планетата красива 

аз на хората ще дам." 

 

Без съмнение това е един много голям, зрял Дух, пред чието величие и 

пред чудото на Сътворението се прекланям! 
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             Портрет на Реваз Лагидзе / Portrait of Revaz Lagidze 
  глина / clay, 2015 
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           Надгробен релеф / Tomb relief 
      40/60 sm, глина / clay, 2016 
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40/60 sm, изкуствен камък / artificial stone, 2016 
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            “Жена” /  “Woman”  
98/41/33 sm, гипс/plaster, 11 kg, 1990 

 

 
 

     “Прегръдка” /  “Embrace”  
 29/17/10 sm, гипс/plaster, 1 kg, 1990 
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           “Той, Тя и техният свят” /  
       “He, She and their world” 
        31/58/22 sm, гипс/plaster, 14 kg, 1991 
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     “Седнала фигура” /  “Seated Figure” 
17/37/21 sm, гипс/plaster, 1,5 kg, 1991 
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     “Женска фигура” /  “Female figure”  
23/17/16 sm, гипс/plaster, 2 kg, 1991 
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     “Баща и син в морето” / "Father and son in the sea" 
 37/31/23 sm, гипс/plaster, 6 kg, 1991 

 

 
 

               Само върху раменете на нашия Баща и в здрава сглобка с Него можем да 
преминаваме през морето на живота. 

 
      Only on the shoulders of our Father and in strong union with Him we can go 

through the sea of life. 
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     Гола фигура  /  Naked figure  
58/168/40 sm, гипс/plaster, 98 kg, 1993 
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                   Голо тяло от натура – задължителна задача за дипломирането в 
Националната художествена академия на студент от специалност 
„Скулптура“. По тази задача работих в рамките на една година. Нашият 
професор Димитър Бойков ни посъветва всеки от нас, студентите да 
променим лицето на фигурата според виждането си, за да акцентираме 
повече на своята индивидуалност в работата си. Според виждането ми 
красотата на жената е в нейната чистота, затова се стремях към детска 
невинност в моделировката на лицето й. Поставих в лявата ръка на фигурата 
охлюв (рапан) като символ на победата на Духа над материята. 
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Творческа автобиография 

Снежанка Малчева Стоянова 

1969 - Ямбол, България 

 
  

         Завършва Художествената гимназия "Цанко Лавренов", Пловдив през 1988 г. и 

специалност “Скулптура” в Националната художествена академия, София, през 1994 г. в 

класа на проф. Димитър Бойков. Специализира "Оперна и балетна сценография" в 

Националната художествена академия, София при проф. Мария Трендафилова и проф. 

Красимир Вълканов (1998 - 2001). Приета за член на Дружеството на Ямболските 

художници (1996). От 1997 г. членува в Съюза на българските художници, секция 

"Скулптура". 

        Работи в областта на скулптурата, инсталацията, живописта, калиграфията, 

илюстрацията и дизайна на книгата.  

        От 2009 г. работи като преподавател по рисуване, живопис и скулптура. Две години 

по-късно става организатор и водещ на арт-сесии „Моделиране на себе си“ - изкуство за 

вътрешен баланс, себепознание и разкриване на творческия потенциал чрез работа с 

глина. 

        От 2015 г. е докторант в НХА към катедра „Психология на изкуството, 

художествено образование и общообразователни дисциплини“ с научен ръководител 

проф. д. ф. н. Правда Спасова. 

              Живее и работи в София. 

 

Индивидуални изложби: 

      Малка пластика и илюстрация към стиховете на Омар Хайям (съвместно с 

литовския керамик Едгар Та) на Международния семинар "Изтокът среща Запада", 

Царево (1993); 

      Малка пластика, хотел  “Крокус експо”, Москва (2008). 

 

              Колективни изложби: 

      Традиционните художествени изложби на бивши възпитаници на школата по 

изобразителни изкуства с ръководител Тодор Ялъмов, галерия "Жорж Папазов", Ямбол 

(1989, 1991, 1993);  

      Обща изложба "Скулптура", галерия "Досев", София (1994); 

      Национална изложба "Есенен салон", ул. "Шипка" 6, София (1994); 

      Обща изложба на ямболските художници, галерия "Жорж Папазов", Ямбол (1996); 

      Обща изложба на бивши възпитаници на Художествената гимназия "Цанко 

Лавренов", галерия "Гладстон", Пловдив (1996);  

      Обща изложба на ямболските художници, галерия "Александровска", Бургас 

(1997);  

      Изложба "Млади членове на СБХ“, ул. "Шипка" 6, София (1997); 

      Обща изложба на ямболските художници, ул. "Шипка" 6, София (1998); 

      Цветна рисунка и малка пластика, клуб на СДС, София (2007); 
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      Изложба – конкурс за съвременно изкуство на “М-Тел”, Баня старинна, Пловдив 

(2008); 

      Участие в Националната изложба “Скулптура”, ул. “Шипка” 6, София (10.12.2008-

10.01.2009); 

      Участие в конкурс за паметник на поетесата Петя Дубарова в град Бургас (януари, 

2010); 

      Участие в Обща изложба “Скулптура”, ул. “Шипка” 6, София (2010). 

 

Награди: 

      Трета награда от конкурса "Национално изложение на любителската карикатура", 

Бургас (1986);   

      Трето място и награда от конкурса, организиран от Galerie "Au Virage" Seprais / 

Jura за положителни качества във фигурната експресивност на скулптурните 

композиции (1993); 

      Награда от конкурса за паметник на загиналите за свободата и независимостта на 

България, Ловеч (1998).  

 

        Нейна скулптура, живопис, графика и илюстрация са собственост на частни 

колекции в България, Германия, Русия, Литва, Чехия, Франция и др. 

           

                                   Контакт: 
Тел: 0896656207 

arioto@abv.bg 
Снежанка Малчева Стоянова  
whttp://www.snejankastojanova.com 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974&sk=photos&collection_token=1584604974%3A2305
272732%3A6 
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums 
 
http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3072-2012-03-06-14-53-34   
http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3086-2012-03-09-13-25-14  
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums/6059297785369061857/605940913269719
1586?pid=6059409132697191586&oid=100229120178064905990 

 

 
CREATIVE BIOGRAPHY 

SNEJANKA MALTCHEVA STOYANOVA 
born on 1969 in the town of Yambol, Bulgaria 

 
     In her native town learns drawing, sculpture and art of painting at the sculptor 
Todor Yalamov. In 1988 completed High specialized artistically school for fine arts 
“Tzanko Lavrenov” in Plovdiv. 1994 graduated Sculpture specialty in the 
Academy of Fine Arts, Sofia in the class of professor Boykov. 1998-2001 – post-
degree specialization in “ Opera and ballet scenography” at the Academy of Fine 
Arts in Sofia under the tutorship of professor Mariya Trendaffilova and professor 

mailto:arioto@abv.bg
http://www.snejankastojanova.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974&sk=photos&collection_token=1584604974%3A2305272732%3A6
https://www.facebook.com/profile.php?id=1584604974&sk=photos&collection_token=1584604974%3A2305272732%3A6
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums
http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3072-2012-03-06-14-53-34
http://www.bnptv.info/tv/index.php/kultura/2010-05-17-06-38-45/3086-2012-03-09-13-25-14
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums/6059297785369061857/6059409132697191586?pid=6059409132697191586&oid=100229120178064905990
https://plus.google.com/photos/100229120178064905990/albums/6059297785369061857/6059409132697191586?pid=6059409132697191586&oid=100229120178064905990
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Krassimir Valkanov.    1996 -  member of the Society of Artists  in Yambol. Since 
1997 - member of the Union of Bulgarian Artists, Section Sculpture. 
     She is working in the areas of sculpture, installation, painting, calligraphy, 
illustration and book design.  
     Since 2009 she works as a teacher of drawing, painting and sculpture. In 2011 
she started organizing and leading art-sessions "Modelling yourself" – the art for 
inner balance, self-knowledge and development of the creative potential through 
work with clay,  paints, crayons, pencils and other materials. 
     Since 2015 she is PhD student at the National Arts Academy in Sofia in the 
Department "Psychology of Art, Art Education and General Education Subjects" 
with supervisor is Prof. in Philosophy Pravda Spasova. 
     She lives and works in Sofia. 
 
    CREATIVE PRESENTING: 

 1986 – Third award from the contest “National exhibition of amateur 
caricature”, Bourgas; 

 1989, 1991 and 1993 – Participations in traditional art exhibitions of former 
students of the school in pictorial art with teacher Todor Yalamov in gallery 
“George Papazov” Yambol; 

 September 1993 – An individual exhibition, sculpture and illustration in 
common with Lithuanian ceramist Edgar Ta at the International seminar 
“The East meets the West”, Tzarevo; 

 1993 – Third prize and award for positive quality in figured expression of 
sculptural compositions from the contest, organized by Galerie “Au 
Virage”, Seprais / Jura; 

 1994 – Participation in National exhibition “Sculpture” in gallery “Dossev”, 
Sofia.  

 1994 – Participation in National exhibition “Autumnal Hall”, Shipka Str. 6, 
Sofia; 

 1996 – Participation in Joint exhibition of the Yambol’s artists in gallery 
“George Papazov”, Yambol; 

 1996 – Participation in Joint exhibition of former students of the High 
specialized school for fine arts “Tsanko Lavrenov”, gallery “Gladston”, 
Plovdiv; 

 1996 – Admitted to membership of the society of the artists of Yambol; 

 1997 – Participation in Joint exhibition of Yambol’s artists in gallery 
“Alexandrovska”, Bourgas; 

 December 1997 – Admitted to membership of Union of Bulgarian artists, 
section Sculpture and participation in exhibition “The young memberships 
of UBA” in 6 “Shipka” Str., Sofia; 

 February 1998 – Participation in General exhibition of Yambol’s artists, 6 
“Shipka” Str., Sofia; 

 December 1998 – Participation and prize in a contest for project of a 
memorial to those who gave their lives for the freedom and sovereignty of 
Bulgaria in the town of Lovech; 

 2007 - Couloured drawings and small plastic arts, Club of the Union of 
Democratic Forces, Sofia;  
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 2008 – Small plastic arts, hotel "Crocus Expo", Moscow;  

 2008 - A exhibition “M-Tel Awards for Bulgarian Contemporary Art - 2007", 
Center for Contemporary Art "Banya Starinna", Plovdiv; 

 10.12.2008-10.01.2009 - Participation in the National Exhibition "Sculpture", 6 
“Shipka” Str., Sofia; 

 January 2010 - Participation in a competition for the monument of poetess 
Petya Dubarova in town of Bourgas; 

 2010 - Participation in Joint exhibition "Sculpture", 6 “Shipka” Str., Sofia; 
  
Her sculpture, art of painting, engraving and illustrations are property of 

private collections in Bulgaria, Germany, Russia, Lithva , Czech Republic, France 
and others.  

 

 

     Творческа концепция 
   

  За мен животът наподобява река, в която човекът е хвърлен като камък; река, 
която отнася всичко ненужно от него, премахва всичко излишно, за да остане само 
“ядката”, истинското, вечното, концентрираната непреходна Същност. В работата си 
се стремя към това, да съзра зад личностната обвивка, зад мислите, емоциите и 
ежедневните грижи тази нетленна Същност, която винаги Е, неизменна във 
вечността, частица от Единия, животворен Дух, който е проникнал всичко и в същото 
време, носеща своя индивидуален код за всяко същество - имено това търся, за да го 
изобразя. То е и работа в самата мен, в живота ми – стремеж, да се освободя от всички 
илюзорни покривки до голата, извечна Истина. 

  Направата на портрет за мен е като любовен акт – влюбване на друго поле, 
разтваряне и приемане, дълбоко проникване в индивидуалността на портретувания, 
отвъд познатите граници на емоционалните състояния, временни настроения, за да 
се роди във форма Плодът, скулптурата, носеща кода на сакралната, уникална 
геометрия на Живота, закодирана във всяко живо същество. 

  Търсейки същностното в изобразяваното, търся същностното в самата себе си. 
Това е начин на живот, начин на мислене, на виждане - Път, водещ до Освобождение, 
водещ до центъра на Същността. Всяка една изваяна глава, фигура, композиция за 
мен е отрязък от този Път, изминат вътрешно и външно; външно – с раждането на 
формата, вътрешно – с потъването все по-надълбоко към Тайното на вътрешното 
Слънце. 

  Чрез своите картини и скулптури изобразявам собствените си състояния. Всеки 
човек, който се занимава с творчество, изобразява себе си в работите си – един 
своеобразен автопортрет, многолик в многото си форми. 

  Според мен, всеки човек, който се занимава с творчество, е отговорен пред 
цялото Творение, пред хората и пред себе си за това, какво е вложил в своите 
произведения. За себе си чувствам, че творчеството е творчество, когато носи в себе 
си светла, позитивна сила. Търся тази Сила, нея да изобразявам. Истински 
същностното е в самата дълбочина в човека и то е само светлина. Има безброй 
обвивки, които носят различни състояния – мисли, емоции, настроения, тъги, болки, 
болести..,  но те не са същностното за човека. Те са обвивки и зад тях е Същността. 
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Изкуството влияе на хората, затова всички, които се занимаваме с изкуство сме 
отговорни за това, какви семена посяваме в хората чрез творчеството си, какво 
провокираме в тях? 

 
 
 
 

      Creative concept  

 
       For me life is like a river, where man is thrown like a stone; river, which washes 

away everything useless, removes everything superfluous, leaving only the "core", the 

true, eternal, timeless and concentrated intransient Essence. In my work I search after it, 

to be able to perceive behind the personality shell, behind the thoughts, emotions and 

daily cares to this imperishable Essence, which always IS, unchangeable in Eternity, a 

part of the One, life-giving Spirit, who has penetrated everything, and at the same time 

bearing its individual code for each being; that is what I am looking to portray. It is also a 

work within myself, in my life - a desire to get rid of all illusory coverings and reveal the 

bare, eternal Essence. 

       Creating a portrait for me is like a love act – falling in love on another plane, giving 

and receiving, deeply penetrating beyond the known limits of emotional states, 

temporary moods in order to be born in shape the Fruit, the sculpture - a sign, symbol, 

bearing this sacred unique geometry of Life, encoded in every living creature. 

        While searching for the essential in portraying, I look for the essence in me. This is 

a lifestyle, a way of thinking and perceiving, a Path, leading to Liberation, leading to the 

core of Essence . Each shaped head or sculpted figure is a piece of this Path, traversed 

internally and externally; externally - with the birth of the form, internally – with diving 

ever deeper into the Secrets of the inner Sun. 

          In my paintings and sculptures I depict my own states of mind. Everyone who 

deals with art, depicts himself in his work - a kind of self-portrait, in its many varied 

forms. 

          I think every person who has to do with creativity, is responsible to himself and to 

people about what he puts into his work. For myself I feel that creativity is creativity 

indeed, when it carries a bright, positive force. And I look for that Force to depict it. True 

essence is hidden very deep in the human being and it is only made of light. There are 

countless shells that carry many states - emotions, feelings, thoughts, sorrows, pains, 

diseases .. but they are not essential to man. They are only shells and behind them is the 

Essence. Art affects people, therefore it is responsible - what seeds it sows or what 

provokes in them? 
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