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 Нещата често се повтарят с мис-
териозна връзка помежду си, която все 
се опитваме да обясним посредством 
Небето или Земята. Може би в този 
случай със Земята, защото Йова Раевска 
е имала дарбата да чува „гласа на глина-
та“. Вихрената способност на керамич-
ката да създава своите въздействащи, 
чисти, поетични творения, танцуващи 
грациозно из архаичността, тради-
цията и модерността, омесени от 
занаятчийска топлина и вглъбената 
чувствителност на артиста, продъл-
жава да живее по спиралата на времето 
и да се оглежда днес в блестящите сини 
очи на внучката й. Ейми Горин-Чапман е 
озарена и успява да накара и другите да 
се почувстват озарени. Със сигурност 
го е наследила от Йова. Затова и успя 

да превърне една щастлива находка 
от миналото лято в безценна изложба, 
документален филм и книга за своята 
необикновена баба. Животът на Ейми в 
по-голямата си част е преминал на един 
океан разстояние от България (родите-
лите й, и двамата българи, се срещат 
в Америка, тя е родена там). Едва от 
няколко години със своето семейство 
– съпруга й Джеф и децата, Ейми диша 
европейски въздух в Холандия, радост-
на, че е по-близо. По-близо до какво? 
До онази земя, която нейната баба, с 
която тя винаги е чувствала силна 
връзка, е превръщала в изкуство. Явно 
връзката е мистериозно силна, защо-
то малко преди да се навършат сто 
години от рождението на Йова, Ейми 
открива на тавана в старата къща в 

Сто години след като вселенското огънче е палнало началото на нейния живот, Йова Раевска запали 
радостния порив на хора от различни поколения, професии, говорещи различни езици и живеещи в 

различни точки на света да вдигнат завесата към красотата на нейния чуплив и непреходен свят. 
Резултатът е изложба, която пали възторг. 

Фарът Йова

от Теодора Николова 
снимки Елена Спасова

к о л е к ц и я

Декоративни вази Болярки, 1967 

Т-образен декоративен съд, 1976 
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Драгалевци (дошла е за кратко в София 
с приятелката си Гуена да подготвят 
къщата за продан) потънали в прах и 
опаковани нежно в паяжини прекрасни 
творби на баба си. „Знаех, че къщата е 
изпълнена с картини от татко, дядо 
и прадядо. Знаех и за красивите кера-
мични творения на Йова, но не очак-
вах нито такова количество, нито с 
такава величина и мощ. Те сякаш поеха 
дълбоко въздух, издишаха и чухме гласа 
им към нас: Здравейте и благодарим, че 
дойдохте“. Страстта и енергията на 
Ейми се пренясат върху семейството й, 
приятелите й, специалисти по исто-
рия на керамиката, реставратори, 
изкуствоведи, дизайнери, фотографи, за 
да създадат заедно събитието, което 
представя Йова 20 години след послед-
ната й изложба – все така магнетично и 
модерно разказваща с гласа на глината. 
Дали ще откриваш орнаментиката на 
сецесиона или следи от византийските 
мозайки в прекрасното тондо „Тай-
ната вечеря“, дали ще проследиш леко 
проблясващите линии на гравюрите 
или интригуващите пластични форми 
и необичайни силуети на съдовете от 
серията „Негра“, дали ще потънеш в 
простотата и чистата линеарност 
на „троянските“ й съдове или в ин-
терпретациите й „не по правилата“ 
на търновската сграфито техника, 
или пък ще четеш истории, както в 
античността, по рисунъка на вазите 
„Разходка с куче“ и „Болярки“, или ще 
потънеш във въртопите на нейното 
зелено – ти вече си в омаята на света на 
Йова. Енциклопедия по архаичните тех-
нологии, тя ги филтрира през собстве-
ната си артистична индивидуалност 
– лаконично, чисто, поетично и богато 
емоционално. Във време, което често 
разкъсва естествените връзки на не-
щата, за да наложи нови, институцио-
нални, идеологически, тя успява с топ-
лата земна сила на модерния артист 
да отиде отвъд това. 50-те работи на 
Йова, представени в изложбата, и кни-
гата с текст на изкуствоведа Виолета 
Василчина го показват прекрасно. 

В Етнографския музей, до 27 януари.

Ваза Мирът, това е животът, 1957 

Сервиз за вино Козел, серия Негра, 1962  

 Декоративен съд в тъмночервено, 1966 

Декоративна пластика с птица, 1989 

Тондо Тайната вечеря, 1941 

Ваза Разходка с куче, 1967 


