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със загадки, през ябълката и женското тяло до 
падащия есенен лист. За да я откриеш, единстве-
ното условие е да си художник и да гледаш на 
света през погледа на художник и темите сами 
те намират. А Краси е художник в пълния сми-
съл на думата. Той не спира да експериментира, 
открива и използва нови материали и техники. 
Любопитството го кара да усети топлината 
на дървото, студенината и категоричността 
на неръждаемата стомана, благородството на 
бронза, мекотата на текстила, прецизността 
на графиката, магията на цвета.

Всичко това се случва, докато работи с любимия си 
материал – глината, материал наситен с дълбока 
символика, въплъщение на кръговрата на живота!

Уважаеми колеги, студенти и гости,

Имам удоволствието да открия една необикно-
вена изложба, която, макар и свързана с юбилей, 
не е ретроспективна. Повечето творби са нови 
и показват неостаряващия дух, любопитство и 
желание за работа на проф. Красимир Джидров. 
Както самият той казва: „Тази изложба е израз 
на моята благодарност, уважение и обич към 
Академията, колегията и студентите, с които 
са минали над 50 години от моя живот. Изложба-
та ми е израз на огромна почит и уважение към 
моя учител в живота и изкуството – проф. Венко 
Колев. Дано всички гореспоменати приемат чрез 
изложбата ми моята огромна благодарност за 
всичко през изминалите години!“

В пространството на галерия „Академия“ ние 
се потапяме в богатия свят на Краси Джидров. 
Позволявам си да го нарека така, защото за 
приятели и колеги той е Краси. И сега Краси ни 
въвежда в няколко основни за творчеството му 
теми, които постоянно допълва и разработва 
от различни ъгли. 

Започвайки от космоса, звездното небе и ангелите, 
някак логично преминаваме към библейската тема 
за ябълката и изкушението, за огризката след кон-
сумирания грях и последствията от него – неочак-
вано разкрилата се красота на женското тяло. 

Материално и нематериално, чувствено и ду-
ховно се преливат в дълбочината на едно твор-
чество, изразяващо дълбокото си преклонение 
към живота. Казват, че човек остарява не заради 
годините, а заради загубата на способността да 
се радва на заобикалящия го свят. 

От представените творби просто струи любов 
към живота. Защото красотата му ни заоби-
каля отвсякъде – от магическата луна, пълна 
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Една от графиките като че ли кореспондира със 
стиха на Омар Хаям: 

„Върти безкрайно колелото
развеселеният грънчар.
В грънчарницата, край вратата,
застанал сам по навик стар, 
с изкусни пръсти той извайва глиноразцъфнали-
те чаши от глезена на някой беден, от черепа 
на някой цар.‘‘

Може би затова керамиката на Краси е толкова 
силна, артистична и пълна с живот. Една от 
темите, обединила форма и цвят в хармония и 
единство, е „Шлем‘‘. Дълбоки и мистични като 
внушение, показващи защитената вътрешност 
зад бляскавата външност, тези шлемове често 
ни разкриват лицето зад маската, невидимата 
същност, прикриваната идентичност, предпаз-
ваната уязвимост. 

Но да се върнем към темата, която преминава 
като лайтмотив през цялата изложба -  прекло-
нението пред жената.

От нежни моливни рисунки през литографиите, 
голите тела в цвят до обемите в бронз, дърво, 
керамика – навсякъде сме заобиколени от форми, 
възхваляващи изобилието. 

Това са форми, готови да бъдат оплодени, гото-
ви да създадат живот. Така, съвсем спонтанно, 
тази изложба ни потапя в кръговрата на жи-
вота – духовен и земен, мистичен и познаваем. 
Претворен през погледа на художника проф. 
Красимир Джидров. 

В един разговор Краси ми сподели какво е 
най-страшното за един художник – да няма пове-
че желание да твори. Просто да не му се рисува. 
Тази изложба показва обратното, а моята лична 
убеденост, че това никога няма да се случи с 
Краси, ми дава основание да очаквам следващата 
му изложба. А дотогава да се потопим в жизнера-
достния дух на тази… 

Обявявам изложбата за открита. 
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