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Няколко думи за човека и худож-
ника Слав Кривошиев…
Вярвам, че е невъзможно да бъде 
оконтурен човек с няколко думи... 
Въпреки това ще се опитам да 
представя себе си.

Колкото ти струва да бъдеш ху-
дожник…
Колкото ти стиска..., за съжале-
ние никога не съм се изправял 
пред този въпрос, защото нико-
га не съм влизал в дълбочина в 
него. Колко..., като години, нерви, 
пари.... или може би престиж? В 
дъното на въпроса виждам едно 
хлапе, което общуваше трудно 
с хората, и за да може да разка-
же, се принуди да рисува... друг 

език,... силен, ясен и категоричен. 
Замирисва ми на есенни бургаски 
листа, дърво, догарящо в камина-
та на моят първи учител, виждам 
изцапани ръце от туш, молив и 
хлебна гума... виждам и поемам 
същият първичен дъх на ателие - 
храм на диалога, в който толкова 
исках да бъда.... Дъхът на ателие 
е... неописуем... дъх на истини, 
които шепнат от безразборно под-
редени платна, аромат на сила и 
нещо тайнствено... чуваш шепота 
на всички преди теб, стоят спотае-
ни в ъглите и те гледат с присвити 
изпити, но добри и окуражаващи 
очи....
Хлапето порасна и с него порас-
наха разказите му... Очите от ъг-
лите на ателието го спохождат, но 
все по-рядко... вероятно вече има 
свой път, иначе тези тайнствени 
силуети щяха да са по-критични 
към дървото в камината.

Няколко думи за последната из-
ложба, която бе открита на 
01.11.2017 г.в галерия „13-то
стъпало” гр. Бургас в която 
имаш съвместно участие с ху-

дожниците Ник Маразов, Ненко
Чанев и Антон Жишев…

Понякога е необходимо да премъл-
чим, това което можем да споделим 
между две кафета... изложба... е? 
...преди години питах мой приятел- 
оперен певец: „...какво е след пре-
миера?“ питам „нищо... до нищо 
сти-гаш тук“. 
Имаше и болка, и горчивина в от-
говора му. Така се правят и излож-
бите... продаването не те прави 
щастлив. Общението, диалогът е 
Нещото... ама, а де!... Всъщност, не-
щата не са песимистични, даже на-
против: оптимистично е да мислим, 
че изкуството е трудна дъвка и по-
добре е да си харесаме във фейсбук: 
някой публикувал фото с мазна ус-
мивка, маса, отрупана с попчета и 
раци... отзад е морето, нашепващо 
кеф, кеф, кеф...
Оптимистично, защото винаги ня-
кой ще предложи картинка, съот-
ветстваща на този кулинарен мир... 
нещо, като десерт на пейзажа, фон, 
съответстващ и подходящ за екс-
пониране на мазната усмивка... 
ФОН!!!... жалка история... Не ри-
сувам нито лодки нито къщички... 
преживявам и разказвам... рисун-

ките и картините ми са преживя-
на санкция към мародерите в тази 
страна. Това са драматично подбра-
ни персонажи, конфликти и послед-
ствия от анонимно абдикиране от 
действителността... рисунки, кои-
то виждаш или те преследват след 
като затвориш очи. Затваряш очи за 
да ги отвориш... ето това правя.

Рисуваш ли картини по поръчка?
Ти можеш ли да си отвориш очите 
по поръчка?... аз - не!

Може ли да се издържа семейство 
с рисуване?
Може!!!... питай ме къде, като из-
ключим България..., защото и в Ук-
райна може!!! Въпросът е: защо 
тук не може? - ако искаш да видиш 
причината, виж управляващите в 
лице... е?... кое лице ти надъхва кул-
тура? Кое е твоето лице в което ще 
вложиш доверие?

Имало ли е периоди на отчаяние, 
когато си бил готов да се отка-
жеш от рисуването?
Имал съм периоди на отвращение, 
но те ме накараха да рисувам още 
по-остро...., защото България е Ис-
тория за истински мъже... в нея



Има ли още какво да се открива 
в изобразителното изкуство 
като техника?
Вероятно...

Имаш доста изложби в Бълга-
рия, в кои краища на света са 
твоите международни
участия през годините?
Май в САЩ ме приемат нормал-
но. Бях художник на месец яну-
рари за Тексас през 2014 и през 
2015 г... всъщност... нещо и в Ру-
сия беше..., а да: в една книга за 
съвременни художници на света 
съм включен... издателят е в Ис-
пания..., да спомням си, че имам 
картини във Вашингтон в една 
институция... въщност винаги 
оставам по-нисък от хляба с дъх 
на детски спомени и много мно-
го синьо бургаско море... моето 
мило прекрасно море... Домът 
ми наднича към това страхотно 
море...

Художниците остаряват ли? 
...и умират телом даже... остаря-
ват , но духом са винаги около 
нас... и в тих шепот ни спохож-
дат... не можем един без друг... 
живи, докато живите ги помнят и 
зад тях... художническа му рабо-
та.

Посланието на твоето изку-
ство...
Не се отказвайте от страната си... 
дърво се сее веднаж и на мястото 
си пуска корен... 

Вярно ли е че самотата е много 
важна за твореца , за вдъхно-
вението му? 

Не. Самотата е болка... човек е 
самотен в деня си, но в мислите 
си ние сме заедно, за да сме на-
едно в едно прекрасно място. На-
шето място е България, колкото и 
тривиално да ви прозвучи... Тук 
чуваме приказките, тук добавяме 
своите.

Какво предстои оттук ната-
тък?
От тук... е път... нататък, знае Бог. 
Там не се намесвам! Имам две 
прекрасни дъщери - предстои 
им страхотен и по-добър живот, 
защото сме отъпкали пътя... така 
се надявам. Името е парадният 
костюм на един почтено изжи-
вян живот... така мисля..., за този 
последен костюм винаги ще се 
намери място в семейният гарде-
роб.
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