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▪ Елисавета Консулова е родена на 4 декември 1881 
г. в Пловдив в семейството на Георги Консулов и
Ана Хаджипеньова. Баща ѝ Георги е търговец, 
сподвижникна В. Левски и председател на
Тайния революционен комитет в Пазарджик, 
заради което е заточен в Измир, Мала Азия. След
Освобождението е председател на
пазарджишкото читалище „Виделина“ и народен
представител. Майка й произхожда от знатен
български род от Тулча. Имат шест деца –
Никола, Стефан, Елисавета, Недялка, Мара и
Каранфила. Тя е едва 10-годишна, когато цялото
семейство се мести в София, защото баща й е
назначен за директор на спиртната фабрика.



▪ С благословията на баща си и винаги подкрепяна
от него, Елисавета постъпва в Рисувалното
училище на 16-годишнавъзраст в класа на
Ярослав Вешин.

▪ В курса са само две момичета и често я сочат с
пръст – такова „чудо“ до този момент не е имало. 
Свободолюбива по дух, тя не може да приеме
дискриминиращитеметоди на обучение спрямо
малкото момичета художнички в
училището,поради което се среща с директора –
проф. Иван Мърквичка, и успява да го убеди в
необходимостта от промяна на учебния план.



Елисавета завършва живопис във
втория випуск на Рисувалното
училище през 1902 г., но поради
смъртта на баща й, започва да
подпомага финансово семейството
си като дава уроци по рисуване. 
Мечтае да продължи
образованието си в чужбина, но на
този етап това не е възможно.



Още като ученичка започва приятелството
й с Борис Вазов, най-
малкия брат на „патриарха на българскат
а литература“. Поради категоричния отка
з на Ана Хаджипеньова да приеме връзкат
а й с Борис, любовта им е тайна и
в продължение на осем години общуват чр
ез писма, като използват адреса на една с
ъученичка на Елисавета.

Двамата все пак успяват да опазят любовта
си, а Ана Хаджипеньова дава благословията
си за техния брак едва след като Борис се
завръща от Париж, където е завършил
право и е защитил докторат. Така през 1906 
г. двамата се венчават.



▪ Елисавета запазва моминската си фамилия и след брака
се нарича Консулова-
Вазова.За времето в началото на ХХ век това си е дързос
т и признак на еманципираност.Борис осигурява на съп
ругата си ателие и пълна свобода да рисува. Върху платн
ата се появяват първите й автопортретии натюрморти,
близки като стил до импресионизма, с топли и нежни цв
етове.Същевременно прекъсва преподавателската си де
йност по рисуване в девическата гимназия и открива со
бствена рисувална школа в ателието си.

Нейн автопортрет



▪ Елисаветаставачаст от голямото семействонасвоя
съпруг. Иван Вазов също високоцениталантай, а
художничкатарисувамногонеговипортрети, които
ставатпопулярни: „ИванВазов на почивка“, „ИванВазов
на разходка“ и др. Съба Вазова, първоначално отказвада
приеме Елисавета, новсъщност тяискрено я обиква. 
Отнася се с любов и разбиране към нея, като я поощрява
в нейното свободомислиеитворческипориви.Въпреки
своетопатриархалноразбиране за мястотонажената
в семейството, тяразрешавана Елисаветада замине за
Германия, за да продължиобразованието си.

▪ През 1909 г. Елисавета , заедно с двете си малки дъщери, 
заминавана специализация вМюнхенскатаакадемия.

Семейство Вазови



▪ Елисавета записва портретнаживопис в
академията на Дружествотонажените-
художничкии завършвакурсана професор Х. 
Книр, който изключителноласкаво се изказва
за нейните картини. По време на престоя си
в Берлин и Мюнхен, Елисавета е впечатленаот
културно-образователнатаполитикана тези
държави.

▪ През следващата година се завръщав София, 
ражда третото си детеАна (Нюси), но не
преставада присъства в обществения живот и
да рисува. Известнакартина от този период е
нейният „Портрет в бяло“ (1911 г.)

Картината „Портрет в бяло“



▪ Именно цветята са основна тема в
нейното творчество, като много от
платната й са рисувани на открито, 
с маслени бои, пастел или акварел. 
На платната й се появяват и женски
и детски портрети „в сребриста
въздушна тоналност“.







▪ Първата и самостоятелна изложба е през 1919 г. в София. Това е и първата
изложба на жена художничка в България. Следват изложби в Прага (1926), 
Пилзен и Братислава (1932).

▪ В ПРАГА

Авторитетът на Елисавета Консулова-Вазова като българска художничка се
засилва с участието й в изложбата на българското изкуство в Прага през 1926 
г. Нейният „чешки“ период започва през следващата година. Тя участва
в културните изяви на дружеството „Чехословашко-българска взаимност“, 
създава първия пансион за български студентки в Прага с помощта на проф. 
Ян Мърквичка.



▪ Тя е сред основателите на дружеството „Родно
изкуство“. Развива обществена дейност като
редактор на сп. „Беседа“ 1934-1940 г. и сп. 
„Дом и свят“ 1940-1943 г., списание за
домашна култура, литература и изкуство на
което е пръв главен редактор.

▪ Тя е сред основателките на Кукления театър, 
събира колекции от шевици, килими, накити, 
костюми и проучва растителните багрила на
старите килимари. Превежда от немски и
английски и сама пише толкова хубаво, че от
Клуба на българските писателки я канят за
член.



▪ Доживява да отпразнува златна
сватба с любимиямъж и рисува до
последния си дъх, макар и вече
полусляпа. През 1961 г. е удостоена
с орден „Кирил и Методий“ I 
степен. Умира през 1965 г. 
заобиколена от семейството си.

▪ Елисавета Консулова-Вазова никога
не се отказва и преследва докрай
мечтите си, дори и най-
невъзможните. Вярва в себе си и
гледа напред заедно с любимите си
хора.
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content/uploads/2016/04/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D0%B0-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%
D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.jpg

▪ https://www.iwoman.bg/uspeshna/vsvetana/elisaveta-vazova-pyrvata-bylgarka-kojato-
risuva-golo-tjalo-1612290.html

▪ http://www.kapana.bg/zabraveniyat-grad/item/15004

▪ http://epicenter.bg/images/news/112021/pics/1637323797.jpg

▪ https://villysgallery.com/wp-content/uploads/2021/06/IMG_1111.jpg

https://www.svet.bg/wp-content/uploads/2016/04/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5.jpg
https://www.iwoman.bg/uspeshna/vsvetana/elisaveta-vazova-pyrvata-bylgarka-kojato-risuva-golo-tjalo-1612290.html
http://www.kapana.bg/zabraveniyat-grad/item/15004
http://epicenter.bg/images/news/112021/pics/1637323797.jpg
https://villysgallery.com/wp-content/uploads/2021/06/IMG_1111.jpg


ИЗГОТВИЛА: Александра Баланова 8А клас


