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Първата за годината изложба Първата за годината изложба 
в галерия  в галерия  

“Тихото гнездо” и “Тунела”“Тихото гнездо” и “Тунела”
Хладното време в на-

чалото на годината по-
пречи хората да посеща-
ват културните събития 
в Балчик – преди всичко 

в ДКИ КЦ „Двореца”. 
Първата за тази година 
изложба, с отбрани нови 
дарения на художници, 
е открита отдавна, но 
мисля, че много хора, 
заради лошото време, 
не са я видели още. Аз 
също посетих изложбата 
едва миналия петък. Тя е 
интересна, затова каня и 

други да я посетят. Сега 
разходката край морето е 
приятна и посещаването 
на галериите може да се 
добави към нея.  

 В четири часа след 
обед бях почти един-
ствен посетител и затова 
имах възможността да 
общувам с уредничката 
на музея в този ден – 
Христина Панайотова.  
Госпожа Панайотова е 
завършила университет 
във Велико Търново и 
има диплома на магис-
тър по културен туризъм 
и културно-историческо 
наследство. Искам да и 
благодаря за помощта по 
време на разглеждането 
на изложбата. Познавам 
и другите уреднички – 
всички са дружелюбни 
и винаги помагат да се 
запознаем с експозици-
ите и самия музей. Те са 
напълно привързани към 
своята работа  и това 
прекрасно място.

 Творбите не са много 
– 22 картини и няколко 
керамики. Приятно е да 
се срещаш с вече позна-

ти художници, например  
Дарина Янева („Овошки 
през пролетта”) и Иво 
Узунов („Утро”). Още 
веднъж Дарина Янева 

ни радва със своята кра-
сива, изящна живопис, а 
Иво Узунов – с колорит-
ното съчетание на боите, 
показвайки радостта от 
живота.
Неочаквана за възпри-

емане е творбата на Кра-
сен Бербенков („Акценти 
от градината”). От пръв 
поглед виждаш някаква 

градина, с нейната есен-
на украса, с доминиращ 
жълт цвят. Да, красиво 
– и отиваш към другата 
картина. Обаче в края на 
обиколката искаш да ог-
ледаш картината по-вни-
мателно, защото имаш 
усещане, че тя има ня-
колко точки на виждане. 
Тук има и други образи, 
не само на градината. 
За своя голяма изненада 
виждаш опростена ри-
сунка на нос, ухо, очи, 
вежди. Наша пряка връз-
ка с природата?Намек за 
това, че ние сме част от 
нея? След това откриваш 
и други интересни неща. 
За какво е мислил худож-
никът, когато е  включил 
сюжет с телата на мърт-
вите хора, натрупани - и 
на брега, и на дъното на 
морето? – за това, че 
ние сме органична част 
от природата и имаме 
свои периоди на живота? 
А самотната фигура на 
безлюдната улица – с ръ-
цете и главата долу като 
в беда и мъка. И на края 
жената  с подбраните 

крака, а зад нея огро-
мен торс на мъж. Каква 
е това – любовна нега 
или момент на насилие? 
Когато ти си внимателен 
и искаш да се включиш 
в творческия процес , 
намираш учудващи неща 
и понякога те чакат из-
ненади.

 Много завладяващи 
са игрите с перспекти-
вата в картината на Ве-
ско Велев („Бялото на 
Балчик”). Контрастните 
цветове отвличат внима-
ние и отначало изобщо 
не познаваш града. Не-
привичната перспектива 
обърква, не можеш да 
отидеш с поглед напред, 
а оставаш в центъра и 
гледаш нагоре, заради 
два черни доминиращи 
детайла.

 Гюлай Юксел (Gulay 
Yuksel, Турция)в порт-
рет на жена представя 
интересна гледна точка 
от страната на психо-
логията. Каква природа 
има тази ледена хубост? 
Вертикалните линии ви-
сулки ли са, които гово-
рят за това, че ледената 
красавица се топи?

 Константин Семенов 
ни предлага взрив от 
бои в обикновен градски 
пейзаж. Това може би е 
емоционален взрив или 
реална авария. Тази част 
от града е оградена с 
високи планини, грозни 
и плашещи.

 Хуан Мануел Фернан-

Дарина ЯневаДарина Янева

Номинация за
 “Общественик на годината”

Атанас Жечев, земеделски производител, Атанас Жечев, земеделски производител, 
общински съветник, бивш председател на общински съветник, бивш председател на 
ОбС Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА ОбС Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА 

Номинация за
 “Общественик на годината”

Стоян Георгиев, земеделски производи-Стоян Георгиев, земеделски производи-
тел, общински съветник, председател на тел, общински съветник, председател на 
Морски клуб Балчик. Морски клуб Балчик. 

                          Фото: Маруся КОСТОВА                           Фото: Маруся КОСТОВА 

Gulay Yuksel (Turkey). Портрет на жена Gulay Yuksel (Turkey). Портрет на жена 

Ron Weljers (Netherlands)Ron Weljers (Netherlands)

Juan Manuel Fernandez Cuichen (Navarre Juan Manuel Fernandez Cuichen (Navarre 
-Spain)-Spain)

Maider Kuadra. (2)Maider Kuadra. (2) Веско Велев. Бялото на Балчик.Веско Велев. Бялото на Балчик.

Константин Симеонов (Костика)Константин Симеонов (Костика)

дез Куихем (Juan Mamuel имFernandez Cuichem, 
Еквадор-Испания) е по-
дарил своя сюрреалис-
тична рисунка. Много 
символи без връзка меж-
ду тях, обаче подобно 
алогично съчетаване на 
предмети и символи е 
типично за сюрреали-
зма. Аз харесах много 
един образ – голямо око-
прозорец с решетка, зад 
който стои жена и гледа 
безучастно околния свят.
Още една интересна 

картина-притча .  Рон 
Велйерс (Ron Weljers, 
Холандия). Каменна пъ-
течка, на коята забеляз-
ваме абстрактни контури 
на два човека. Те са лег-
нали на земята и пола-
гат големи усилия да се 
изправят на крака. Чер-
вените петна на земята 

са като кръвта. Малки 
късчета от вестник са 
залепнали и на камъните 
и на телата-абстракции.
Искам  да отбележа 

и творбите на две ис-
пански художнички – 
Майдер Куадра (Maider 
Kuadra) и Тхема Гомес 
(Txema Gomez). Техни-
те работи са пример за 
творчески търсения  и 
новаторски техники. Ос-
новата е парче стъкло, 
на което те са направи-
ли фотографски налага-
ния. На фона на пейзажа 
в „Двореца” виждаме 
прозрачни силуети на 
кралицата в образи от 
миналото, дошли  в съ-
временния живот.

 Людмила ПЕТРОВА


