
„Венециански карнавал“  
в Прага

На 16 февруари в галерията на Дома на националните общности бе от-
крита изложбата „Венециански карнавал“, включваща маски и аксесоари, 
изработени от Емилия Тилева Карлович. Изложбата от 24 ръчно оцветени 
маски от папие-маше, богато украсени шапки и костюми, бе организирана 
от сдружение „Възраждане“, по времето, когато във Венеция се провежда 
традиционният карнавал. „Венециански карнавал“ постави началото на 
цикъла от културни вечери „Пъстър свят“.

Ръчно обагрените, богато украсени 
и искрящи маски, разкошно израбо-
тените шапки и костюми, сътворени 
от Емилия Карлович, пренесоха мно-
гобройните гости на вернисажа във 
вълшебния свят на карнавала във 
Венеция и ги потопиха в изпълнена-
та с цветна феерия и приповдигнато 
настроение галерия.
При откриване на изложбата много 
от присъстващите носеха маски 
и така се почувстваха като истински 
участници в събитието. Празничната 
атмосфера допълваха 20 фотогра-
фии от Станислав Леман, Вратислав 
Шрамек и Твъртко Карлович, изо-
бразяващи Венеция през 1969, 1989, 
2010 и 2013 г.
Облечените в карнавални костюми 
главни действащи лица на събити-
ето Емилия Карлович и Станислав 
Леман откриха всеобщото праз-

ненство. Горяна Ленкова от По-
солството на Република Бъгария 
в Чехия поздрави присъстващите 
и сподели своето възхищение от 
експозицията. Тя разказа, че с една 
от шапките, изработени от Емилия 
Карлович, е участвала с голям успех 
в Шекспирови тържества в Южна 
Африка. Ана Шрамкова запозна 
гостите с многовековната история 
на карнавала във Венеция, както 
и с богатата традиция в изработка 
на маски и за занаята на майсторите 
на маски (маскарери), официално 
признат през1436 г.
Изложбата Carnevale di Venezia съ-
държаше различни видове класиче-
ски изкусно изработени от Емилия 
Карлович маски – обичаната баута, 
полумаски mezzo volto, известна 
и като коломбина, волто (лице), 
дзанни, „венецианска дама“ и др. 

Най-силно привличаха вниманието 
красивите и богато орнаментира-
ни маски тип „венецианска дама, 
украсени с пера и воали, с мъниста, 
пайети, пера и др.
Карнавалът във Венеция действи-
телно оживя пред очите на много-
бройните зрители на изложбата. Те 
раглеждаха с голям интерес многоц-
ветните стилно изработени маски, 
които са традиционен символ на 
венецианския карнавал, пробваха 
богато украсените шапки, раз-
глеждаха богато орнаментираните 
костюми и мислено се пренесоха 
в празничната карнавална атмосфе-
ра на Венеция.

ПРИКАЗЕН СВЯТ ОТ ХАРТИЯ 
И ЛЕПИЛО
Емилия Карлович е от Стара Заго-
ра. От 23 г. живее и работи в Прага. 
Изработва маски от 2010 г. Посещава 
Венеция по време на карнавала, за 
да се потопи в карнавалното шест-
вие и да се запознае по-подробно 
с различните техники за изработ-
ване на маски. „Бях очарована от 
съвършенството и прецизността 
на рисунъка и реших да направя 
няколко маски. Въоръжих се с много 
търпение, с лепило, хартия, акрило-
ви бои и четки. Всички мои маски са 
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На 16 февруари в галерията на Дома на националните общности бе от-
крита изложбата „Венециански карнавал“, включваща маски и аксесоари, 
изработени от Емилия Тилева Карлович. Изложбата от 24 ръчно оцветени 
маски от папие-маше, богато украсени шапки и костюми, бе организирана 
от сдружение „Възраждане“, по времето, когато във Венеция се провежда 
традиционният карнавал. „Венециански карнавал“ постави началото на 
цикъла от културни вечери „Пъстър свят“.

Изложбата „Венециански карнавал” в Дома на националните общности.  
Маски: Емилия Кaарлович

Откриване на изложбата
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рисувани под лупа. Опитвам се да 
се придържам към венецианските 
традиции и самата аз да не измислям 
много, но същевременно се опитвам 
да открия себе си в този приказен 
свят от хартия и лепило. Най-мно-
го ме очароват маските в бароков 
стил. Колегите ми ме насърчаваха, 
аз изработвах все повече маски 
и постепенно се роди идеята за 
тази изложба. Но и в най-смелите 
си мечти не съм предполагала, че 
ще изработя 34 маски – 24 от които 
за изложбата и 10 за мадригалната 
комедия „Амфипарнас“.

МАСКАТА – ТРАДИЦИОНЕН 
СИМВОЛ НА ВЕНЕЦИАНСКИЯ 
КАРНАВАЛ
Венецианският карнавал е бил 
проведен за първи път през XI век, 
а носенето на маски и карнавални 
костюми било въведено около 1436 
година, когато gli mascareri (създа-
телите на маски), били признати за 
отделна търговска гилдия в рамките 
на града. Носенето на маски достига 
зенита си през XVII век. През 1797 г. 
войските на Наполеон предизвикали 
края на Венецианската република, 
карнавалът бил забранен, но се 
възражда през 1978 г., когато група 
студенти от Академията за изящни 
изкуства отварят първия съвреме-
нен магазин за маски във Венеция.

Маската е артефакт, който се носи 
на лицето и има различни предназ-
начения. Венецианската маска не 
само забавлявала останалите, но 
гарантирала анонимност и безна-
казаност на човека, който я носи. 
Карнавалната свобода позволя-
вала на хората да лудуват на воля 
по начин, който не би подобавал 
на положението им. Оригинални-
те маски се изработват ръчно от 
хартия, накисната във вода, която 
се облепя и пресова върху специ-
ални калъпи и после се украсява. 
Направата на една маска може да 
трае месеци.
Баута е най-любимата маска, стана-
ла символ на Венеция. Тя покрива 
цялото лице. Появила се през XVII 
век и служела за ефикасно прикри-
тие на представителите от всяко 
съсловие. Ползвала се с особена 
любов и била носена в съчетание 
с дълга черна пелерина и триъгълна 
шапка.
Волто или волта представлява бяла 
маска, която придава загадъчен 
и малко призрачен вид. Тя е овална 
по форма и покрива цялото лице. 
Има отвори за очите, но не и за уста-
та. Тя често е носена от обикновени 
граждани и поради това се нарича 
още „градска“. Рядко била украсява-
на и оцветявана. Закрепвала се на 
главата с ленти.

Венецианска дама (Dama di 
Venezia) – най-красивата, елегант-
на и изискана маска, изобразява-
ща знатната венецианска дама от 
епохата на Тициан. Маската е богато 
украсена със скъпоценности, пера, 
позлати и др. Закрепва се с ленти. 
Полумаската, извесна още като Ко-
ломбина, се родила благодарение 
на „La commedia dell’arte“. Прикрива 
само горната част на лицето. Често 
към нея се закрепва дантела или се 
носи на дръжка като лорнет.
Дзанни е друга маска, свързана 
с камедия дел арте. За нея е характе-
рен дългият нос. Тя покрива горната 
част на лицето. Дзанни е простоват, 
глуповат, изобретателен, безпардо-
нен и вечно гладен слуга.

Мария Захариева

17

1 | 2014
Б

Ъ
Л

ГА
Р

С
К

А
ТА

 О
Б

Щ
Н

О
С

Т

Емилия и Адриана Карлович, Станислав Леман




