
Приятели и колеги,

ККолкото и невероятно и странно да е в нашето объркано и лишено от духовност 
време, се случват смислени и красиви неща. А когато една проява на 
надеждата се повтори, вече можем да се надяваме, че се ражда нещо ново и 
по-различно от сивата инерция, която владее усилията ни. Винаги съм смятал, 
че истинският колекционер в определен смисъл е и откривател. Много е важно 
да имаш сериозна арт мярка и критерии за стойностното в живота на 
изкуството, без това колекционерската амбиция се превръща в пощенска кутия, 
в в която не знаеш какво ще попадне. Но още по-важно е да откриеш и заложиш, 
в определен смисъл да рискуваш на непознатото и неизвестното, което сега се 
ражда и прохожда в света на изкуството. Това, че човек на бизнеса, като Тодор 
Стайков, който започна сбирката си с класици и утвърдени автори, избра и 
потърси утрешния ден на българското изкуство в най-младите, в техните първи 
ученически прояви, го прави истински пионер с всички рискове и изненади, 
които времето и самите автори могат да ни поднесат. Навреме подадената ръка 
е е колкото спасителна за бъдещето, толкова реално осмисляне на настоящето! 
Не знам това дали е емоционален порив или дълбоко премислена философия 
на колекционера, но и миналата година, и тази, реалните резултати са и негови, 
и на младите артисти, и на всички, които живеят с истинското развитие на 
нашето изкуство. Заедно с това тази благородна артистична акция не би била 
възможна без естествената среда, и професионално отношение, което така 
великодушно им предостави професор Вихрони Попнеделев. Имам чувството, 
че самият че самият той приема постиженията на  младите като свои и всъщност е така! 
Този дом, тази невероятна артистична комуна е не само творческа, но и 
обществен пример, от който не е лошо нашите държавници и политици да се 
поучат поне малко. А дотогава, докато живеят, за съжаление и още ще живеят, 
несбъднатите илюзии на мечтата за „Държава на духа“, ние ще трябва да 
продължим да копаем, орем и сеем и да се надяваме, че времето и усилията 
ще ни дарят с плодове на надеждата. 
Позволявам си да благодаря преди всичко на младите колеги, които днес се 
срещнахме, на Тодор Стайкаво и Вихрони, че превърнаха Долно Камарци в 
духовна работилница! 
А това е нещо като светъл лъч в безвремието, което съдбата ни е определила. 
На добър час!

                                                                                    Светлин Русев
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