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Аз съм Мария Славкова. Докторант  в катедра ,,Керамика‘‘ на  
Национална художествена академия с тема върху пра- 
историческа керамика. Завършила съм същата академия, 
специалност реставрация. Изследвам и реставрирам пра- 
историческа  керамика от българските земи.  Участвам като 
реставратор в археологически екип, който проучва пра- 
исторически обекти. Също така правя арт-керамика с мотиви 
от праисторията. Бих искала да продължа и задълбоча на- 
стоящите си занимания. 

Това, което спечелих от Арт семесър - Знания, вдъхновение и  
приятели.

Мария Славкова 

Фейсбук група: Restauro ceramica

e-mail: mariq.slavkova@abv.bg
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millenalightsart@gmail.com
 GSM: 087 88 59 2 59
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Искам наистина да създам декорация на сграда, чието 
осветление е базирано на разработките ми до момента: 
прозорци със светещи гравюри вградени в стъклопакетите, 
вратите, и те със с светещи вградени гравюри в остъклената част, 
шкафове със светещи вратички – гравюри, декоративни пана с 
оптични влакна, ръчно отпечатании графики с вградени 
оптични влакна, еко лампи с диоди, еко лампи с дистанционно 
захранване.

Мечтая за ежегоден фестивал на арт осветителите, базиран на 
екологични принципи.

Искам да създам студио за обучение в нови и екологични 
технологии в изкуството. Това да е място, инкубатор за 
приложение на новооткрити методи, материали и приложени в 
изкуството.

Искам да създам уникални мебели, базирани на 
регистрирания от мен полезен модел, които да провокират 
добро настроение в собствениците и да разширяват зоната им на 
комфорт. Защото вдъхновението е най-могъщата движеща сила. 
Вдъхновението е силата, която постоянно променя света. И 
наивната упоритост, която съпровожда вярата в това, което 
правим, независимо от трудностите, които се изпречват в 
реализацията на идеите.
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