
СВЕТЛИН РУСЕВ 

 Художникът Светлин Русев е сред 

плеядата ненадминати ученици на проф. 

Дечко Узунов от Националната 

художествена академия, която завършва 

със специалност „живопис“. Роден е в 

Плевен през 1933. Председател е на 

Съюза на художниците от 1973 до 1985, а 

от 1975 е професор в Художествената 

академия в София.  В периода  1985 – 

1988 заема поста директор на 

Националната художествена галерия.  

Член е на Есенния салон в Париж и салона „Ника-кей“ в Токио, на 

Академията за изкуство в Русия, на Кралската фламандска академия на 

Белгия и на „Кюнстлерхаус“ във Виена. Член-кореспондент е на 

Академията за изящни изкуства в Берлин. През 1982 е избран за почетен 

председател на Международната асоциация на изкуствата (IAA/AIAP) в 

Париж. Има десетки самостоятелни изложби в почти цял свят. Негови 

картини са притежание на най-известни български и световни национални 

и частни колекции. 

През 2003 е удостоен със званието „академик“ от Българската академия на 

науките.   

В годините около 10 ноември 1989  Светлин Русев е и депутат, известен с 

непримиримата си гражданска позиция срещу авторитарната власт. 

Неговото име е тясно свързано с инициативата за създаване на Обществен  

комитет за екологична защита на Русе. Той е сред тези, които ясно и 

категорично поставиха проблема на град Русе в центъра на общественото 

внимание. За разлика от редица интелектуалци, избрали пътя на 

интелектуалното усамотение, в годините на промяната той избра активната 

гражданска позиция.  

Освен като художник и общественик, Светлин Русев е известен и като 

един от най-големите колекционери на произведения на изкуството в 

България. През 1984 Светлин Русев дарява на родния си град Плевен част 



от забележителната си колекция – 322 живописни платна и скулптурни 

творби.  

Академик Светлин Русев е избран за ръководител на работната група за 

създаване на експозиционна концепция за Националната галерия „Квадрат 

500“, открита през 2015 в София и изградена на основата на колекциите на 

Националната художествена галерия и Националната  галерия за 

чуждестранно изкуство. 

За активната гражданска позиция на художника към тежките екологични 

проблеми на русенци от началото на демократичните процеси в България, 

както и за неоценимия му принос за развитието българското изобразително 

изкуство, академик Светлин Русев е удостоен със званието „Почетен 

гражданин на Русе“ (2006).  

 


