Jeko Stojanov
Den bulgarske maler og musiker Jeko Stojanov bor ved Sortehaveti Burgas i Bulgarien.
Han har sin kunst – og designuddannelse fra Moskva, hvor han har studeret i 5 år.
Han har undervist i kunst på gymnasiet i Burgas samtidig med at han malede og udstillede i
Bulgarien.
Efterhånden er han i Bulgarien også kendt som musiker: synger russiske og bulgarske lieder og spiller
guitar til. Han har udgivet flere CDer.
I 1984 mødte han tilfældigvis en tysk familie på ferie i området. De købte et af hans billeder og
udvekslede adresser. Dengang var der meget få penge i Bulgarien, og det var svært for ham at sælge
sine billeder.
Mødet med den tyske familie blev starten til hans udstillingsvirksomhed i Tyskland. Familien tog
kontakt til et galleri i Nieböll. Derfra har det bredt sig som ringe i vandet. Ofte opholdt han sig
længere tid i Tyskland, hvor han udstillede og malede efter bestilling, også større udsmykninger bl.a.
altertavlen i Achtrup kirke lige syd for den danske grænse. I en halv snes år udstillede han stort set
kun i Tyskland.
Personligt har jeg kendt Jeko siden 1992, hvor vi mødte ham på en udstilling i Kiel. Tilfældigt kom vi
i snak og udvekslede adresser. Siden har vi mødtes hver gang, han er i vores del af Europa, og vi har
besøgt ham i Bulgarien et utal af gange.
1992 boede vi i Tyskland, og da vi skulle indvi vores kontor 1. april 1995, gav han os en udstilling i
indflyttergave. Siden har han haft en permanent udstilling hos mig. 2001 hvor vi flyttede tilbage til
Danmark flyttede udstillingen med. Min spisestue er hans danske minigalleri.
Også hans datter, Tanja Bachaturova, som er magister i kunst fra Sofia maler fortrinligt og har nogle
billeder med i det danske minigalleri. Hun har ligeledes haft udstillinger i Bulgarien og i Tyskland.
Familien Stojanov bor i en lille lejlighed/atelier i Burgas. For få år siden arvede Jeko bedstefarens
hus i Zabernovo, en lille landsby tæt på den tyrkiske grænse. Huset var på det nærmeste en ruin,
som han nu har sat i stand. Hans drøm er, at han her kan giver malerundervisning, måske til turister,
måske sammen med Tanja.
Han er nu 61 år gammel og i Bulgarien har hverken han eller hans kone nogen nævneværdig pension,
så han kan ikke ophøre med at arbejde.
Derfor ændrer han for tiden sin arbejdsmetode. Han udstiller ikke mere helt så meget, da det kræver
et stort antal af billeder, som det kan vare lang tid, inden han får solgt. Derfor laver han nu gerne
bestillingsarbejde i form af portrætter mv., som han straks får pengene for. Han giver også farve –
og indretningsrådgivning til private og firmaer, tegner logoer osv.
Jeko er på besøg i Danmark 1 – 2 gange om året.
Også her har han en del bestillinger på portrætter, ligesom han giver maleundervisning.
Et par gange har han/vi også optrådt med lysbilledforedrag om Bulgarien krydret med hans musik
og sang samt smagsprøver på bulgarsk mad.

