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        Каква очарователна идилична картина! Тя е създадена от великия 

испански художник  ХОАКИН СОРОЛА – един от най-плодовитите 

и известни художници през  втората половина на  XIX и началото на  
XX  век. През 2009 г. животът и творчеството му бяха тема и на 
голяма ретроспективна изложба в музея „Прадо” в Мадрид. Пейзажите, 
сцените от испанския живот и портретите  на Сорола са много 
търсени от двете страни на Атлантическия океан и се продават за 
милиони паунда  в „Сотбис”. 

  
 Особено харесвани са морските му пейзажи -  многобройни и 
неописуемо привлекателни. Морето на Сорола не се забравя. То 
рядко е самотен сюжет в картините му. Заедно с него винаги е и 
човекът, изразяващ отношението си към това удивително божие 
творение - от битова или професионална потребност до възхита, 
наслада и любов.   
 

Морето сякаш се 

разлива пред босите ни 

крака, а пясъкът сякаш 

непоносимо пари под лъчите 

на  щедрото слънце. 

Неочаквано  като „филм на 

живо” пред нас изникват  

момчето и конят.   
 

Виновникът за чудото е 

Хоакин Сорола, а картината 

е „Банята на коня”, 

създадена през 1909 г. и днес 

изложена в музея „Сорола”. 
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е роден на 27 февруари  през 1863 г. във Валенсия. На две годинки остава 

сирак. Родителите му умират от холера. Той и по-малката му сестра 

Конча са отгледани от леля им и вуйчо им. Естествено, опитите да 

стане ковач като вуйчо си, се провалят и още на 9 години Хоакин започва 

да учи рисуване. На 16 години постъпва в „Сан Карлос” - школата по 

изящни изкуства в родния му град. Рисува прекрасните плажове на 

Валенсия, наслаждаващите се на природата хора - предимно жени, 

къпещите се в морето деца, сцени от живота на рибарите, етюди, 

портрети. По уникален начин предава нюансите на Средиземно море и 

движенията на човешкото тяло. Творбите му са наситени с ярка 

светлина.  

На 18 години посещава Мадрид и прекарва месеци наред в музея „Прадо”. 

Особено го впечатлява Диего Веласкес, който завинаги променя 

концепцията му за изкуството и дава отпечатък върху по-нататъшния 

му начин на рисуване. Оказва се достоен за учителя си, защото днес в 

същия музей се намират много от картините му.   

През 1884 г. Хоакин Сорола заминава за  Рим, където изучава класическо 

изобразително изкуство, а през следващата година посещава Париж, 

който го омагьосва с артистичната си атмосфера, с изобилието от 

стилове и творци. Художникът е особено впечатлен от 

импресионистите.  
 

"Всички художници с вдъхновение са импресионисти, възкликва  младият 

творец. Е, вярно е, че не всички импресионисти притежават 

вдъхновение..." 
inspired painters are impressionists, even that some impressionists are not inspired." 

  
Така Сорола вижда 

себе си в ранна 

младост 

 Хоакин е сериозен младеж. Не само в професионалния, 

но и в личния си живот. На 16 години се запознава с 

Клотилда Гарсиа дел  Кастильо и през 1888 г. се връща в 

родината, за да отбие военна служба и да се ожени за 

нея. Седем години по-късно вече имат три деца – Мария, 

Хоакин-младши и Елена. През целия си живот 

художникът  ще се радва на щастлив брак.   

През  1890 г. семейството семести в Мадрид. 

Последната декада от 19-и век Сорола работи трескаво 

и създава предимно картини с митологични, религиозни, 

исторически и социални сюжети, както и творби с 

модерната тогава ориенталска тематика. Прави 

изложби в Мадрид, Париж, Венеция, Мюнхен, Берлин. 

https://www.joaquin-sorolla-y-bastida.org/Self-portrait-in-profile.html
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Първият му голям успех идва през 1892 г. с 

картината „Другата Маргарита”, за която получава 

златен медал на националната изложба в Мадрид,  

а малко по-късно и първата награда на 

Международната изложба в Чикаго. Скоро вече е 

водещо име в испанската школа по изобразително 

изкуство. За първата му истински зряла творба се 

смята  „Завръщане от риболов”. Тя е бурно аплодирана в Парижкия салон  

през 1894 г. Шедьовърът не се завръща в Испания. Френската държава я 

откупува и картината влиза в музея „Люксембург”, който от 1818 г. става 

първият музей за съвременно изкуство във Франция. 

 

 
 
"Завръщане от риболов", 1894 г. ,  уникална  творба –  емблема 

на испанската художествена школа от 19-и в. и шедьовър на 
всички времена.  
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От 1895 до 1910 г. Хоакин Сорола пътува в Европа и Съединените щати.  

Радва се на международна слава. Периодът 1889-1899 г. е познат като 

„утвърждаване”, а този от 1900 до 1910 г. – като „кулминация” в 

творчеството му. Рисува потрети, идилични и битови сцени от живота на 

сънародниците си, градини, пейзажи  и разбира се най-много – морето. 

През 1900 г. получава най-престижното отличие – Голямата награда на 

Световното изложение в Париж. А през 1911 г. Музеят на Испанската 

общност в Ню йорк (световен център, където безплатно се изучава  

културата на Испания, Португалия и Латинска Америка) му възлага 

стенописите за библиотеката: 14 пана, посветени на областите в Испания. 

Следващите 8 години хуожникът пътува из цялата страна, за да изучи 

нравите, традициите, костюмите. Рисува пано след пано. Но нито за миг не 

забравя морето. 
          Автопортрет от 1904 г. 

 
 Лицето казва толкова много неща. Че 

Сорола е испанец. Че е художник. Че е 

безкрайно одухотворен. Очите му са 

огледало на вечно напрегнатия и 

натежал от идеи ум на гений, които 

талантливата ръка не смогва да 

пренесе върху платното. 
 

Хоакин Сорола със семейството си, 1901 г. 

          Всяка творба на Хоакин Сорола е химн, 

възпяващ слънцето и живота. Всеки негов 

персонаж  сияе под  галещите лъчи на 

животворната звезда. От дете художникът 

обожава морето и тази любов се задълбочава с 

годините. Често опъва грамадни платна по 

плажовете на Валенсия и следвайки 

практиката на големите импресионисти,  

рисува на открито.f I had to  
 "Не бих могъл  да рисувам, ако се наложи да рисувам бавно, често казва 

Сорола. Всеки ефект на светлината е толкова мимолетен, че трябва да бъде 

уловен и пресъздаден светкавично." Бил е неуморен в стремежа си да улови и 
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да съхрани всички нейни проявления. По този повод често цитирал Моне. 

"Мразя мрака и тъмнината. Клод Моне твърди, че в рисуването като цяло липсва 

достатъчно светлина и аз съм напълно съгласен с него. Ние, художниците, не 

можем изцяло да възпроизведем светлината. Можем само да се докоснем до 

истинските й размери." 

 

 
 

            
Много от  картините  на Сорола, пресъздаващи морето, са рисувани 

след 1900 г. Повечето от тях днес са в музея "Сорола". 
 

 

Разходка по брега на морето, 1909 г. 

   Сорола владее виртуозно четката. Върху 

сякаш нагорещеното от слънцето платно парадоксално съжителстват 

унисонът и контрастът. Ако се гледа само горният фрагмент на картината, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaquin_Sorolla_Walk_on_the_Beach.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaquin_Sorolla_Walk_on_the_Beach.jpg
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тоновете на морето и роклите на двете млади жени изглеждат меки и 

пастелни. Но когато картината се види в цялост, се появява и  контрастът: 

по-резкият  -  между морето и златистия пясък и по-мекият – между 

сламените шапки в пясъчен цвят и белите рокли. 
 

 

 
 

Великият майстор  неуморно пресъздава поведението на човека, когато се 

докосне до морската шир – неговия възторг и духовно освобождаване. 

Особено вълнуващи са образите на децата. 

                           

        Деца  в морето,  1909 г.                              Ленива наслада, 1908 г. 

                 
  

Две момиченца на плажа, 1904 г.                       Плувци, 1905 г. 

 

https://www.joaquin-sorolla-y-bastida.org/Children-in-the-Sea,-1909.html
https://uploads5.wikipaintings.org/images/joaquin-sorolla/swimmers-javea-1905.jpg
https://uploads5.wikipaintings.org/images/joaquin-sorolla/swimmers-javea-1905.jpg
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Деца по крайбрежието на Орида дел Мар, 1903 г. 

 

 

 
                                                                                      

Преди морската баня, 1909  г.                             Лодки на плажа, 1915 г. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Joaquin_Sorolla_Ninos_A_La_Orilla_Del_Mar.jpg
https://uploads6.wikipaintings.org/images/joaquin-sorolla/before-the-bath-1909.jpg
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Сцени след къпане в 

морето, 1915 г.                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ушиване на платното, 1896  г.                                                     Рибари, 1897 г.                                                                                    
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Избутване на лодката към плажа,                             Риболовни  лодки, 1915 г.         

1908 г.            

                                                                        

                                                        
                     Рибар,  1904 г.                                и                            Рибарка, 1916  г. 
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       Пристанището на Валенсия през 1882 г. 

                                                и през 1908 г.           

 

          Последните  картини с морска тематика  на Сорола   

 
  На вълнолома в Сан Себастиан, 1918 г.              

 

Елена пред къщата в Сан Висенте, 1919 г. 

 

През 1917 г. Сорола признава и пред света, и пред 

себе си, че е уморен. Въпреки това продължава да 

работи и през юли 1919 г. предава последната си 

творба за музея. Днес това колосално дело на  

художника е познато като ”Visión de España” През  

1920 г. Сорола получава инсулт и повече не е в 

състояние да рисува. Семейството се премества в 

къщата край морето в Сан Висенте.                                  

 

                          Автопортрет от 1912 г.  

                          по време на пътуването в Испания 

 

Неуморният гений умира през 1923 г., едва навършил 60 години. 

Съпругата му дарява много картини на испанския народ. Днес немалка 

част от наследството му се съхранява в музея "Сорола", създаден през 1932 

https://artmight.com/albums/2011-02-07/art-upload-2/J/Joaquin-Sorolla/Set-04/ls-Sorolla-1908-Puerto-de-Valencia.jpg
https://artmight.com/albums/2011-02-07/art-upload-2/J/Joaquin-Sorolla/Set-04/ls-Sorolla-1908-Puerto-de-Valencia.jpg
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г. в дома на художника в Мадрид. През 1933 г. Пол Гети откупува  10 

негови импресионистични творби, които днес се намират в музея "Гети". 

Картини на Сорола има в музеите "Прадо", "Греко", "Орсе" и в доста 

частни колекции. 
 

Преживе Сорола се радва на огромна слава. Кой знае защо е почти 

демонстративно пренебрегван от критиците през 20-и век. Днес, 90 години 

след кончината му, отново се възкачва на заслужения си пиедестал и е 

смятан за един от великите класици в изобразителното изкуство на всички 

времена. По думите на големия испанист Хънтингтън, който му поверява 

стенописите в музея, „Сорола излиза от границите на собствената си 

теория за рисуването и я довежда до крайност".  

 

Близо век творбите му се показват в редица страни на Европа, 

Съединените щати и Южна Америка. През 2007 г. много картини на 

великия испански майстор са изложени в "Пти Пале" в Париж, редом с 

картините на американския художник Джон Сингър Сарджънт, 

съвременник на Сорола и рисуващ в същия стил. 

 

За Хоакин Сорола често се казва, че е авангарден реалист-натуралист и 

импресионист. Но подобна класация е прекалено схематична за  

неповторимия творчески размах и за многопластовата му уникална 

палитра,  даряваща света със светлина и оптимизъм. 

 
Силвия НИКОЛАЙ-КОЛЕВА 
 
 
 


