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Тодор Игнатов – Тони е роден 1951 г.
През 1970 г. завършва Националната
Художествена Гимназия, а през 1976 г. –
Националната Художествена Академия, гр.
София, специалност „СЦЕНОГРАФИЯ” при проф.
Асен Стойчев.
Член е на Съюза на Българските Художници
(СБХ), Сдружението на сръбските художници
„Леонардо да Винчи”, Сдружението на
прибалтийските художници – гр. Кьонингсберг,
Съюза на Артистите в България.
От 1977 г. е Главен художник‐проектант |
Сценограф на Драматичен театър „Стоян
Бъчваров”, гр. Варна.
Автор е на сценографията и костюмите на
повече от 160 театрални постановки и над 100
концерта.
Тони има повече от 140 изложби по света, в
това число и 16 самостоятелни изложби
„Маслена живопис” и 7 сценографски изложби.
Открояват се участията му през 1992 г. в Red Square Gallery – London, през 1993 г. в
Италия и Франция, и самостоятелните му изложби в Москва (2006 г.), Кошице (2007
г.) и Виена (2009 г.).
Тодор Игнатов е реализирал множество проекти в архитектурата, интериорния
дизайн, пластичните изкуства, киното, телевизията, операта, балета, вариететни
спектакли, музейни експозиции, частни и институционални поръчки...
Участвал е в 17 международни Арт фестивали и пленери, форуми в Германия,
Чехия, Словакия, Русия, Полша, Турция, Хърватска, както и във всички издания на
Пражкото квадриенале, Чехия, със свои театрални сценографски проекти и
реализации (1976 ‐ 2010 г.).
Картини на Тодор Игнатов са притежание на частни, корпоративни и обществени
колекции в Италия, Германия, Русия, Франция, Великобритания, Холандия,
Швеция, САЩ, Канада, Финландия, Норвегия, Турция и др.

Националната художествена галерия, Музеят за приложни изкуства и Музеят на
Варна притежават театрални макети и скици на театрални костюми на Тони
Игнатов.
Неговата картина „Nana” е продадена на търг от престижната френска аукционна
къща “Drouot” – Париж (1991 г.).
Тони е спечелил 5 награди за Театрална сценография и 3 награди „Варна” за
изключителни постижения в сферата на културата и театъра.
През 2000 г. получава Наградата „Изключителни художници и дизайнери” за
„Забележителен принос в областта на Театъра и Пластичните изкуства” от
INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTRE, Cambridge, England. Включен е в сборника
“2000 Outstanding artist and designers of the 20th century” („2000 изключителни
художници и дизайнери на 20‐ти век”).
Живее и работи във Варна.
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За повече информация за художника: www.tonyignatov.eu и он‐лайн галерията
www.buyart.tonyingatov.eu
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