
БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1922-1932 Евангелина Лазар Янко/Лика Янко Грабова/Лика Янко е родена в София на 7 април   
19221/ 7 юли 19262/ 7 юли 19283/ 19 март 19284 /19 март 19325 година в семейството на 
Ефросина и Лазар Янко, преселници от Албания. Лазар Янко е родом от село Грабова (на 140 
км от столицата Тирана). Лика има брат Петър и сестра Данка. 

1945  (6 октомври) Приета е в изящния отдел на Държавната художествена академия. Записана
e в Главната книга под № 605 с името Евангелина Лазар Янко. Две години ще бъде в общия 
курс на Академията.

1947 Евангелина Янко е в трети курс, специалност Живопис в класа на проф. Илия Петров.

1950 (7 юли) Първо официално споменаване на името Лика в Протоколна книга на 
Академичния съвет6. Разрешено ѝ е да презапише семестъра, с указанието „да посещава 
лекциите по диалектически и исторически материализъм”.

1951 (3 март) Умира баща ѝ при пътно произшествие*

          (3 юли) Защитава дипломната си работа със заглавие ТКЗС в Албания. Оценка среден 3.

          (15 септември) Издържала е държавния изпит по марксистко-ленинска естетика .

          (12 ноември) Получава диплома за завършено висше образование с № 1069.

1952-1975 Работи приложна работа.*

1958 Първи творби подписани с името Лика.

1960 Първо участие в изложба (Изложба на жените-художнички, София).*

          Рисува в Родопите и Созопол.

1961 В Първа национална младежка изложба е приета нейната творба Есен. Дворът на 
музикалната академия.

1962 В ОХИ’ 62 e приета картината Автопортрет с куче, която после е критикувана в пресата. 

1964  Участва в Изложба на софийските художници с Автопортрет.

1965 Приета за член на Съюза на българските художници

1. Първо вписване в Главната книга на Художествената академия. Вероятно тази дата е фигурирала в  
дипломата ѝ от френския колеж.
2 Според корекция в Главната книга на Академията съгласно представеното удостоверение, издадено 
от Албанската легация на 23 януари 1947 г.
3 Според нейния Единен граждански номер (ЕГН) от регистрите на ЕСГРАОН.
4 Според ръкописна справка, написана от художничката до Личния състав на СБХ, послужила за 
попълването на Служебен личен формуляр към нейното досие в СБХ, с дата 10 януари 1978 г. 
5 Според един от анкетните листове на СБХ, попълнен от самата нея през юни 1979 г. като делегат на 
Четвъртия конгрес на Съюза. Тази дата е използвана в книгата на Димитър Аврамов.
6 ДА – София, ф. 1819, оп. 1, а.е. 2, пр. № 15, л. 286



1967 Първа самостоятелна изложба в галерията на ул. Руски № 6. Свалена на седмия ден след 
откриването.

1975 Кирил Кръстев води френския културен аташе в дома й. Начало на откупките от 
дипломати.*

1978-84 Участва със свои картини в търговията, насочена към Запада на външно-търговско 
предприятие Хемус.

1981 (ноември – декември) Втора самостоятелна изложба, в галерията на ул. Шипка № 6, 
осъществена с протекцията на Людмила Живкова.

1989 Трета самостоятелна изложба, в галерията на ул. Шипка № 6.

1990 Получава Наградата на София за самостоятелната си изложба от предишната година.*

1993 Самостоятелна изложба в галерия Сезони.*

1994 Самостоятелна изложба в Балчик.*

1996 Втора награда от Межународното триенале на живописта, София. Участва с три 
картини по кураторски проект на Димитър Аврамов.*

1998 (март) Ретроспективна изложба, в галерията на ул. Шипка № 6.

1999 (февруари) Награда а името на Славка Денева под патронажа на Ева и Йордан Соколови.*

2000 Димитър Аврамов публикува монографията Лика Янко.

2001  (15 юни) Седем дни преди смъртта си Лика Янко прави завещание, с което дарява на 
Национална галерия 128 творби, на Софийска градска художествена галерия – 82 творби. В 
комисията по изпълнение на завещанието са включени проф. Димитър Аврамов, доц. 
Катерина Караиванова и художничката Ивет Куюмджиева. Към даренията е записано условие 
да се правят изложби на всеки три години.

*отбелязаните със звезда данни са взети от книгата на Димитър Аврамов Лика Янко, С., 2000, с.
66–67.


