
Стоян Стоянов 

 
 

Завършил е Педагогика на изобразителното изкуство и е работил като учител по 
Изобразително изкуство в периода 1982-1995. Още тогава започва да рисува в красивия 
български град Балчик. След 1995 г. се отдава изцяло на художественото творчество. Прави 
няколко големи самостоятелни изложби, предимно извън България: 

• 2010 - Самостоятелна изложба – БКИ Берлин, ГЕРМАНИЯ; 

• 2010 - Самостоятелна изложба – БКИ Будапеща, УНГАРИЯ; 

• 2010 - Самостоятелна изложба – Галерия ВАРОША, гр. Ловеч, БЪЛГАРИЯ; 

• 2011 – Реализиран визуален проект с трима артисти - „Черноморски истории“ в 
БКИ-Прага, ЧЕХИЯ и БКИ-Братислава, СЛОВАКИЯ; 

• 2011- Самостоятелна изложба в Залите на Музикален Факултет Университет 
Дебрецен, УНГАРИЯ; 

• 2016 – Самостоятелна изложба в „Дом Витгенщайн“, гр. Виена, АВСТРИЯ. 

Картините на Стоян Стоянов са изработени с маслени бои в стил абстрактен  
експресионизъм и визуализират възприемането на действителността по начин, в който 
цветовете владеят формата.  

*** 

He graduated in the field of Pedagogy of Fine Arts and worked as an art teacher in the period 
1982-1995. During that time, he began to paint in the beautiful Bulgarian town of Balchik. Since 
1995 he’d focused entirely to the arts. He made several major solo exhibitions, mostly outside 
of Bulgaria: 

• 2010 - Solo Exhibition - BCI Berlin, GERMANY; 

• 2010 - Solo Exhibition - BCI Budapest, HUNGARY; 

• 2010 - Solo Exhibition - Gallery VAROSHA, Lovech., BULGARIA; 

• 2011 - Completed visual project with two more artists - "Black Stories" in BCI-Prague, 
CZECH REPUBLIC and Bratislava, SLOVENIA; 

• 2011- Solo Exhibition in the halls of the Music Faculty of the University of Debrecen, 
HUNGARY; 

• 2016 - Solo Exhibition in "Wittgenstein House" in Vienna, AUSTRIA. 

The pictures of Stoyan Stoyanov are made by oil painting in the style of abstract expressionism 
and visualize the perception of reality in a way that colors dominate the forms. 


