
Дечко Узунов

1899-1986



Биография

Дечко Узунов е един от най – големите

майстори на съвременния български

живопис. Роден е на 22 февруари 1899

година в Казанлък, където първо е ученик

на Чудомир. През 1919 г. е приет за

студент в Държавното художествено

индустриално училище (днес Национална

художествена академия) в класа на проф.

Петко Клисуров.

Родната къща на Дечко Узунов

гр.Казанлък



Когато общият курс на подготовка

завършва през 1922 г. Узунов

заминава за Мюнхен на специализация

при проф. Карл фон Маар. След

завръщането си в България завършва

образованието си в Художествената

академия през 1924 г., в класа на

проф. Стефан Иванов, като му

преподават и други майстори на

четката. От 1926 г. работи като щатен

художник в Министерство на

просветата до 1932 г., когато започва

да преподава живопис в

Художествената академия.



ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Най-голямото международно

признание е определянето му за

художник на хилядолетието на Юнеско.

Художествената гимназия в Казанлък е

прекръстена в чест на Дечко Узунов на

Национална гимназия по пластични

изкуства и дизайн "Академик Дечко

Узунов".



Творчество

Художественото наследство,

оставено от Дечко Узунов, е

изключително разнообразно откъм

теми, жанрове и видове

изобразително изкуство. Рисува

стенописи в казанлъшката църква

„Свети Йоан Предтеча“, във

фоайето на Хотел Казанлък, като

дар за своите съграждани, в

карловския Дом на културата, в

старозагорската опера, в

Народната опера, Народния театър,

НДК и Съдебната палата в София. Стенопис в фоайето на хотел 

„Казанлък“



Илюстрира множество книги,

сред които на Ангел

Каралийчев, Чичо Стоян,

Йордан Стубел, Атанас

Душков, Емилиян Станев. По

покана на Николай

Масалитинов и Кръстьо

Мирски създава декорите и

костюмите за някои театрални

и балетни постановки в

Народния театър.



Невеста 1925 Рибари 1938-1942



Мария Василева 1929 Петльовден



Награди

Дечко Узунов е носител на десетки награди и отличия, сред които някои от по-

значимите са:

1937 – сребърен диплом на Ватикана за фреските с образите на св. св. Кирил и 

Методий

1946 – награда от румънския крал Михай с Кръст за изкуство

1961 – орден „Народна република България“ I степен

1962 – Димитровска награда за постижения в изкуството

1963 – звание „заслужил художник“

1967 – звание „герой на социалистическия труд“

1979 – Орден за литература и изкуство на Министерството на културата на 

Франция.



КРАЙ

Изготвил: група I, 11в клас

по проект: „Проектният метод – креативното бъдеще

на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм”


