
На откриването изпълнителният 
директор на Националния дарител-
ски фонд „13 века България“ проф. 
Греди Асса казва, че: „Картините на 
неповторимия български художник 
Владимир Димитров-Майстора ни 
показват какви сме, какво носим 
в себе си и защо не трябва да забра-
вяме нашата самобитност. Неговите 
Мадони по нищо не отстъпват на 
„Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, 
а творбите му са част от културното 
наследство на ЮНЕСКО.“
Експозицията представя картини от 
военния период (през който Май-
стора рисува войниците на фронта 
по време на Балканската война), 

живописни пейзажи, автопортре-
ти, портрети на моми и девойки 
в традиционни български носии, 
увековечени с гениалната четка на 
Майстора.
Рисунки, графики, платна и скици 
„оживяват“ на огромни полиекрани 
пред зрителите,
Изложбата представлява своеоб-
разен видеоарт, който предоставя 
детайлно вглеждане в картините, 
а художественото й внушение се 
допълва със средствата на музиката.
С помощта на съвременните тех-
нически средства зрителите имат 
възможност за едно необикновено 
мултисензорно вникване в творче-

ския свят на Майстора, изпълнен 
с Дух и Светлина.
Проектът е реализиран от На-
ционален дарителски фонд 
„13 века България“ с подкрепата 
на Министерството на културата; 
Столична община; Асоциация за 
развитие на София; Градът Медиа 
Груп; София ивент център (SEC); 
Художествена галерия „Владимир 
Димитров-Майстора“, Кюстендил; 
Художествена галерия „Борис Де-
нев“, Велико Търново; Художествена 
галерия „Никола Маринов“, Стара 
Загора; J Point и Delmar Te; медийни 
партньори – БНТ, Творчески екип – 
ВИП медия. (М.З.)

Духът и Светлината на Майстора
В края на януари Националният дарителски фонд „ 13 века България“ представи в София 
първата мултимедийна изложба „Светлина и Дух“, посветена на големия български худож-
ник Владимир Димитров-Майстора. Тази иновативна по своя характер изложба предизвика 
извънредно голям интерес сред широката общественост. Тя бе експонирана в София Ивент 
Център в зала с размери 21 на 25 м. и височина 5 м. Подготовката й продължава две години, 
а дегитализацията й – шест месеца. 
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Проф. Греди Асса открива изложбата Изложбата „Светлина и дух”




