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Проф. Стоянка Узунова е родена през 1945 г. в гр. Добрич. 
От ранна детска възраст показва влечение към рисуването, 
но съдбата є отрежда друго поприще. Завършва висше ме-
дицинско образование в Москва. Защитава дисертационен 
труд за доктор по медицина и по-късно дисертационен 
труд за доктор на медицинските науки. От 1993 г. е профе-
сор. При многократното си пребиваване в Русия поддържа 
контакти с художници – преподаватели в Руската худо-
жествена академия и изучава техния опит. Завършва кур-
сове по живопис в България, включително и към Нацио-
налната художествена академия. От 2005 г. интензивно се 
занимава с живопис. Първите години рисува върху платна 

от естествена коприна (акварел, батик), след което продължава върху ленени 
платна с маслени и акрилни бои. Черпи вдъхновение от природата. Пресъздава 
нейните ярки багри. Зарежда картините си с положителна енергия.
Първата си самостоятелна изложба „Цветно вдъхновение“ с 45 картини (аква-
рел върху копринени платна, батик) и каталог представя от 26 юни до 31 юли 
2008 г. в галерия „ИРИДА“ на ул. „Уилям Гладстон“ № 24, гр. София.
По покана на галерия „Ирида“, от 13.03.2009 г. до 26.04.2009 г. авторката участва 
с 19 картини – акварел върху коприна и маслени и акрилни бои върху ленени 
платна в обща изложба „Да приютим изкуството“, с Веско Велев, Владин Вла-
дев и Стефан Лютаков, в новото арт пространство на галерията в гр. София, 
Младост, Търговски център „Булевардът“ на бул. „Александър Малинов“ № 31.
От края на 2010 г. излага картините си – живопис, маслени бои върху платна и ак-
варел върху коприна в собствената си Арт галерия „Рейнбол“ (www.reinbol.com) на 
ул. „Опълченска“ № 48, гр. София. Участва в организираните там общи изложби: 
„Пейзажът“ (2011), „Пролетни настроения“ (2011), „Великден“ (2011), „Гергьовден“ 
(2011), „Цветя“ (2011).
Нейни творби са притежание на частни колекционери у нас и в чужбина – 
Франция, САЩ, Русия, Испания и др.
Каталогът „Цветно вдъхновение 2“ включва картини живопис (маслени бои 
върху платна) на художничката Проф. Стоянка Узунова за периода 2009–2011 г.

Морски изгрев (2011) маслени 
бои върху платно, 46/55 см



Изгрев на морския бряг (2011)
маслени бои върху платно
38/46 см

Двете лодки (2011)
маслени бои върху платно
26/34 см

Морски залез (2010)
маслени бои върху платно

41/33 см



Ранна утрин в морето (2011)
маслени бои върху платно
 55/46 см

Морето се събужда (2011)
маслени бои върху платно
55/46 см

Къща на скалата (2010)
маслени бои върху фазер

10/10 см



Гларуси на борда (2011) 
маслени бои върху платно, 46/55 см

Балчик – на кея (2010) 
маслени бои върху платно

55/46 см



Пролет край морето (2010)
маслени бои върху платно, 55/46 см

Балчик (2010)
маслени бои върху фазер, 10/10 см

Морски залив (2011)
маслени бои върху фазер, 10/10 см



Сутрин към плажа (2011)
маслени бои върху платно
46/55 см

На плаж (2011)
маслени бои върху платно
27/34 см

Рибарска хижа 2 (2010) 
маслени бои върху фазер

15/10 см



Пролет край реката (2009)
маслени бои върху платно
55/46 см

След пороя (2011) 
маслени бои върху платно

55/46 см



Събуждане на природата (2010) 
маслени бои върху платно

41/33 см

Пролетно настроение (2010) 
маслени бои върху платно
41/33 см

Пролет (2009) 
маслени бои върху платно

55/46 см



Изгрев (2011) 
маслени бои върху платно
41/33 см

В планината (2010) 
маслени бои върху платно
41/33 см

Мочурище (2010)
маслени бои върху платно

41/33 см



Дяволският мост на р. Арда (2010),
маслени бои върху платно

55/46 см

Горски полъх (2011) 
маслени бои върху платно, 54/73 см



Пред буря (2011) 
маслени бои върху фазер
10/10 см

Ранна есен (2011) 
маслени бои върху фазер
15/10 см

Топла есен (2010)
маслени бои върху фазер

15/10 см



Есен в планината (2011) 
маслени бои върху фазер, 15/10 см

Есен край реката (2010) 
маслени бои върху платно, 35/50 см



Отражение (2010) 
маслени бои върху платно

73/54 см



Златна есен (2009)
маслени бои върху платно

55/46 см

Есенна магия (2010) 
маслени бои върху платно
41/33 см



Есен в гората (2010) 
маслени бои върху платно
41/33 см

Малкият остров (2010)
маслени бои върху платно
55/46 см

Цветни отражения (2010)
маслени бои върху фазер

15/10 см



В подножието на планината (2011) 
маслени бои върху платно

26/34 см

Алея в парка (2010) 
маслени бои върху фазер

15/10 см

Слънчева поляна (2010) 
маслени бои върху фазер

15/10 см



Полски пейзаж (2009)
маслени бои върху платно

33/47 см

Залез (2009) 
маслени бои върху платно
55/46 см

Привечер на хълма (2009) 
маслени бои върху платно,
55/46 см



Огненият танц на класовете (2011) 
маслени бои върху платно

65/52 см



Къща край реката (2010) 
маслени бои върху платно

55/46 см



Къща край поточето (2010) 
маслени бои върху фазер
15/10 см

Селски двор (2010, 
маслени бои върху фазер 
10/10 см

Селска къща (2010)
маслени бои върху фазер

15/10 см



Изгрев в планината (2011) 
маслени бои върху платно, 46/55 см

Зимна приказка (2010) 
маслени бои върху фазер, 15/10 см

Рибарска хижа (2010) 
маслени бои върху фазер, 10/10 см



Възрожденски къщи в Ловеч (2010)
маслени бои върху платно

55/46 см

Църква Св. Троица в София (2010) 
маслени бои върху платно
55/46 см



Влюбени под дъжда (2011) 
маслени бои върху платно, 55/46 см

Дамата с кученцето (2011) 
маслени бои върху платно, 33/41 см



Под ръмящия дъжд (2011) 
маслени бои върху платно       
46/55 см

Есенен дъжд в Балчик (2011) 
маслени бои върху платно 
46/55 см

Вечерна София (2010)
 маслени бои върху платно 

41/33 см



Спомени за китара в нощта 
(2011), маслени бои върху 
платно, 46/55 см

Цигулката и трудните ноти 
(2011), маслени бои върху 

платно, 40/50 см

Спомени за китарен звън 
(2011), маслени бои върху 
платно,  38/46 см



Обич (2011), маслени бои върху платно, 46/55 см

Конски тропот (2011), маслени бои върху платно, 46/55 см



Червени цветя (2010)  
маслени бои върху платно
55/46 см

Утринна мъгла (2010)
маслени бои върху платно
55/46 см

Калдаръмче (2009)
маслени бои върху платно

24/18 см



Лилави цветя (2009)
маслени бои върху платно
24/18 см

Божури (2010)            
маслени бои върху платно
41/33 см

Цветя в мъглата (2010)
маслени бои върху платно

55/46 см



Алени цветя в полето (2011) 
маслени бои върху платно 
46/55 см

Цветя 2 (2011) 
маслени бои върху платно
26/34 см

Полски цветя (2011)
      маслени бои върху платно, 

38/46 см



Ваза с цветя (2011) 
маслени бои върху платно, 55/46 см

Макове в ръжта (2010) 
маслени бои върху платно, 55/46 см



Червени рози (2011) 
маслени бои върху платно, 33/41 см

Мушкато (2009)
маслени бои върху платно, 24/18 см

Букет от огнени цветя (2010)
маслени бои върху фазер, 15/10 см



Кошница с цветя (2010) 
маслени бои върху платно
41/33 см

Класове (2010) 
маслени бои върху платно
55/46 см

Цветя в тревата (2011)
маслени бои върху платно

33/41 см



Пролетни цветя (2011) 
маслени бои върху платно
46/55 см

Слънчогледи (2011) 
маслени бои върху платно
38/46 см

Противопоставяне (2010) 
маслени бои върху фазер

10/10 см



Макове (2011), маслени бои върху платно, 46/55 см

Цветя (2011), маслени бои върху платно, 26/34 см



Букет от рози (2009) 
маслени бои върху платно
55/46 см

Гладиоли (2009) 
маслени бои върху платно,
55/46 см

Карамфили (2010)
маслени бои върху платно

41/33 см



Букет от рози (2009) 
маслени бои върху платно
55/46 см

Есенен натюрморт (2011), маслени бои върху платно, 46/55 см

Натюрморт с плодове (2011), маслени бои върху платно, 46/55 см



Портрет на жена (2010) 
маслени бои върху платно

55/46 см

Съвременна муза (2010) 
маслени бои върху платно

55/46 см



Лазарка (2010)
маслени бои върху платно 

55/46 см

Небесен ангел (2011) 
маслени бои върху платно
50/40 см

Ангел на цветята (2011)
маслени бои върху платно
50/40 см



  Живопис • Каталог на картини •                                        , 2011 г.
Автор: Проф. Стоянка Узунова

Контакти с автора:
gsm: 0887 978 626, e-mail: contact@stuzunova.com

www.stuzunova.com
Арт галерия „Рейнбол“ 

гр. София, ул. „Опълченска“ № 48
тел.: 02/44 10 605, e-mail: uzunova@reinbol.com

www.reinbol.com

   Penting • Catalogue of pictures •                            , 2011
Author: Prof. Stoyanka Uzunova

For contacts with the author:
Mobile: (359) 887 978 626, е-mail: contact@stuzunova.com

www.stuzunova.com
Art Gallery ‘‘Reinbol”

48 ‘‘Opalchenska” Str., Sofia, Bulgaria
Phone: (+359 2) 44 10 605, е-mail: uzunova@reinbol.com

www.reinbol.com
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