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VALENTIN POPOV
Narozen: 23. 12. v Sofii

Bydli‰tû: Pod Klaudiánkou 11, Praha 4

Studia: 
Stfiední v˘tvarné gymnázium v Sofii, 
absolvoval v roce 1966.

Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Sofii, 
obor malba, pûtileté studium, 
absolvoval v roce 1973.

Malba, grafika, uÏitá grafika – více neÏ tfiicet
samostatn˘ch a úãast na fiadû skupinov˘ch
v˘stav v âR i zahraniãí, obrazy v galeriích
a soukrom˘ch sbírkách v âR, Bulharsku, ·védsku,
Nûmecku, Itálii, Francii a USA.

V˘bûr z v˘stav: 

1978 – Praha, klub Rubín

1980 – Karlovy Vary, mûstské muzeum

1981 – Sofie, divadlo Sofia

1982 – Varna, mûstská galerie

1984 – Jáchymov, Franti‰kovy láznû, Bfieclav – 
kulturní stfiediska

1985 – âeské Budûjovice, mûstsk˘ kulturní dÛm

1987 – Náchod, mûstská galerie

1989 – Náchod, okresní galerie

Praha, galerie Porthaimka

Plovdiv, mûstská galerie

1990 – Most, okresní galerie

1993 – Parma, mûstská galerie

Praha, galerie 2000

1996 – Praha, Lichten‰tejnsk˘ palác

Praha, klub Mánes

1997 – Kutná hora, zámek Kaãina

1998 – New York, Queensborough College 
Art Gallery

Praha, galerie S. T. E.

1999 – Náchod, galerie U Slovana

2000 – Praha, Golem Club

2002 – Praha, galerie Litera

1992 – 2000
úãast na pûti skupinov˘ch v˘stavách 
Nového sdruÏení praÏsk˘ch umûlcÛ 
v Praze a âechách

1975 – 1991
V˘tvarn˘ redaktor ãasopisu Bulharsko,
vydávaného Bulharsk˘m kulturním stfiediskem
v Praze – grafická úprava ãasopisu, organizace
v˘stav a koncertÛ.

1991 – 2002
Samostatná ãinnost v oblasti velkoplo‰né
reklamy – návrhy reklam, realizace formou
nástûnné malby, spolupráce s Komerãní bankou,
Radiomobilem, Zürich poji‰Èovnou, Divadlem
Spejbla a Hurvínka a dal‰ími.

„Aby se dítû dobfie vyvíjelo, bylo zdravé, sobû
k uspokojení a spoleãnosti k uÏitku, mûlo by b˘t co
nejménû zraÀováno. Mûlo by tedy Ïít v takovém
rodinném prostfiedí, které mu poskytuje náleÏité
podnûty, pfiimûfienû promûnlivé a rozmanité, odpoví-
dající jeho rozvoji. Tyto podnûty spoleãnû s okolním
prostfiedím by mûly pro dítû vytváfiet smyslupln˘ svût
protknut˘ láskou rodiny a prost˘ pocitu ohroÏení,
úzkosti ãi nebezpeãí.
V harmonickém prostfiedí rodiny by si dítû mûlo
vytváfiet své první a nejdÛleÏitûj‰í citové vazby
a vztahy a mûlo by získávat dÛleÏit˘ pocit, Ïe pro ty
druhé kolem sebe má nûjak˘ v˘znam. To je pozitivní
identita, vûdomí vlastního já a vlastní hodnoty.
Pro dobr˘ v˘voj dítûte je rovnûÏ zapotfiebí respekto-
vat jeho potfiebu otevfiené budoucnosti. To zna-
mená, Ïe se na nûco tû‰íme a nûco oãekáváme.
V‰echny v˘‰e popsané potfieby dítûte by mûly b˘t
a jsou naplÀovány souÏitím dítûte s tûmi, ktefií
k nûmu patfií a ono patfií k nim. KdyÏ nûkterá
z tûchto potfieb vypadne, je zle,“ fiíká lékafi dûtsk˘ch
du‰í profesor Zdenûk Matûjíãek.

Dûti z dûtsk˘ch domovÛ mají své du‰e zranûny
a projekt „Umûním ke svobodû“ se snaÏí pomá-
hat vychovatelÛm z dûtsk˘ch domovÛ tyto dûtské
du‰iãky „léãit“.
Takové citové poranûní mÛÏe zÛstat skryto pod
prahem vûdomí po cel˘ Ïivot a ãasto zakládá
negativní postoj k okolnímu svûtu, k druh˘m
lidem a nakonec i k sobû samému.
Je v˘sledkem zla, které na dûtech páchají vlastní
rodiãe. Takovému zlu mÛÏe dítû podlehnout,
av‰ak ze své podstaty má také sílu, aby zlu odo-
lalo a v konfrontaci s ním získalo nûco, co jinak
získat nelze. Musí v‰ak proto mít prostfiedí, které
vychází vstfiíc jeho pfiirozen˘m potfiebám, a musí
k tomu mít také svobodnou a pevnou vÛli.

Právû takové prostfiedí se snaÏí vytvofiit projekt
„Umûním ke svobodû“.
Prázdninov˘ Ïivot dûtí provázejí totiÏ umûlci. Ti
vedou dûti nejen v umûleck˘ch dílnách, kde rozví-
její jejich tvÛrãí schopnosti a dovednosti, ale záro-
veÀ jim zprostfiedkovávají kontakt s vlastní umû-
leckou tvorbou. Dûti jsou obklopeny jejich obrazy,
sochami, fotografiemi, hudbou, tancem a v‰ím, co
tvofií umûní umûním.
Slovy ‰védského pedagoga Franse Carlgrena lze
jasnû vystihnout, oã v tzv. umûleck˘ch dílnách jde.
Není to snaha produkovat "dûtské umûní", ãi
snad snaha dûti kultivovanûji zabavit v dobû jejich
volna, pfiípadnû v nich odhalit skryté moÏnosti,
uplatnitelné dobfie v dospûlosti. To v‰e by se dalo
pravdûpodobnû zajistit jednodu‰eji. Pfii umûlecké
ãinnosti dûtí v rámci projektu jde v‰ak o víc. KdyÏ
se pracuje s dfievem nebo hlínou pfii vytváfiení
nûjaké typické podoby zvífiete, kdyÏ se pfii malo-
vání nebo kreslení zápasí s materiálem, aby se
dosáhlo stanoveného cíle, kdyÏ se stfiídá rozhod-

nost a trpûlivost pfii vzniku obrazu, pak proÏíváme
nasazení celé osobnosti. Uvádût v soulad jemnosti
hlíny, nuance lyrického sborového zpûvu nebo hry
na nástroj, to vyÏaduje vytrvalost a schopnost
neúnavnû cviãit. Krize a pohromy pfii nacviãování
vût‰í hry – na jevi‰ti pfii malování kulis ãi ‰ití
kost˘mÛ – jsou zkou‰kami v˘drÏe, ale také krás-
n˘m záÏitkem spoleãného Ïivota. A jaké je to
uspokojení, kdyÏ potlesk odmûní v‰echnu námahu
a potvrdí ‰tûstí umûlecké práce.
V‰echna tato umûlecká cviãení a úsilí jsou cviãe-
ním vÛle. Není Ïádného lep‰ího ‰kolení vÛle, neÏ
nûco s radostí znovu a znovu nacviãovat, i pfies
pfiekáÏky a obtíÏe.

Mnohé úkoly, které jsou dûtem v umûleck˘ch díl-
nách pfiedkládány, vyÏadují od nich také vnitfiní
postoj, jehoÏ instinktivnû nejsou vÛbec schopny.
Opatrn˘ mÛÏe b˘t nucen stát se smûl˘m, dom˘‰-
liv˘ uváÏliv˘m, kdo má slabou vÛli, mÛÏe ukázat
vytrvalost a svéhlav˘ schopnost pfiizpÛsobit se.
Toto v˘chovné pÛsobení má hluboké a trvalé
úãinky.

Letní i celoroãní práce s dûtmi má i dal‰í v˘znam,
spoãívající v kultivaci jejich tvÛrãí fantazie. O ní
a o jejím v˘znamu pro osobní svobodu mluví zcela
srozumitelnû opût pedagog Carlgren, kdyÏ fiíká, Ïe
jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vnitfiních schopností, jiÏ
mÛÏe mít dospûl˘ ãlovûk k dispozici, je právû
tvÛrãí fantazie.
Potfiebujeme ji v na‰em denním Ïivotû. Îivotní
cesta ãlovûka bez fantazie je dána smûrem, kter˘
urãují jiní. Takov˘ ãlovûk je nesvobodn .̆ Pro dûti
z dûtsk˘ch domovÛ, a nejen pro nû, je tou nejlep‰í
ochranou pfied závislostmi v‰eho druhu právû
v˘chova ke svobodû.


