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Текст и снимки: „Роден глас“

Ловецът на красота
На 14 юли, в галерията на Българския културен институт в Прага бе открита изложбата „60+1/Бургас – 
Прага“ на художника Кръстю Тодоров – Кеца. Проектът има за цел да направи цялостно представяне на 
автора по повод две важни годишнини в живота му: 60 годишен юбилей (2019 г.) и 35 години професионална 
творческа дейност (2020). Вернисажът бе уважен от г-н Йордан Първанов, извънреден и пълномощен 
посланик на Р България в Чешката република и много почитатели на българското изобразително изкуство.

В интервю за БНР – Бургас 
Кеца споделя: „Успях да 
събера 28 картини. Ос-
новните сюжети са ар-
лекините, жени, градът, 

старите бургаски къщи, усеща се 
атмосферата на морето. Колекция-
та стана много хубава и се надявам 
да зарадвам почитателите в Бургас“. 
Избира картините според сюжетите, 
като си поставя за цел да представи 
основните теми, по които работи 
през цялата си творческа дейност. Не 
крие, че не е успял да включи всич-
ко, но пък и в една изложба това не 
е възможно – подбира творбите си 
според тематиката на експозициите, 
в които ще участва. 

Определян като майстор на гро-
теската, в същото време от картини-
те му лъха добронамереност и опти-

Кръстю Тодоров е роден през 1959 г. 
в Бургас. Завършил е Художествена 
гимназия в Казанлък и през 1985 г. 
специалност „Живопис“ във Велико-
търновския университет „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Реализирал е над 30 
самостоятелни изложби в страната 
и чужбина. Негови картини се нами-
рат в частни колекции в България, 
Белгия, Германия, Франция, Англия, 
САЩ, Турция. Кеца работи в сферата 
на фигуралната живопис, рисунката 
и литографията. Стилът му се харак-
теризира със специфично гротеско-
во представяне на персонажите и 
съзнателно търсена деформация на 
изобразяваните обекти. През 2011 г. 
му е присъдена наградата на Община 
Бургас – Художник на годината, а през 
2013 печели Награда на музея „Дом 
на хумора и сатирата“, гр. Габрово.

мизъм. За него колегата му Йордан 
Петров казва: „Кеца е ловец на кра-
сота – щедър, трезвен, съсредоточен 
във вътрешния си свят“. През годи-
ните на творческо израстване Кръс-
тю Тодоров изгражда ясно разпозна-
ваем стил, превръщайки се в един от 
емблематичните автори на Бургас.

Изложбата „60+1“ протича в два 
етапа – през месец юни експозицията 
е представена в залата на Дружество-
то на бургаските художници, а от 14 
юли, в продължение на цял месец, тя 
гостува на Българския културен ин-
ститут в Прага. На официалното й 
откриване посетителите имаха въз-
можност да се срещнат и разговарят 
лично с Кръстю Тодоров и неговата 
съпруга, да се насладят на клавир-
ните изпълнения на неговия син, на 
пъстрите багри на картините му.  ◆

Н. Пр. г-н Йордан Първанов в непринуден разговор с художника Кръстю Тодоров


