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Бяха впечатляващи в 
творчеството на нашата 
съгражданка Шенгюл 
Ахмедова, която взе 
участие в XI Национа-
лен фестивал за старин-
на музика, песен и танц 
„Stravaganza“-Каварна’ 
2017, с арт директор 
Петя Плугчиева. Бал-
чишката - доказано та-
лантлива художничка 
Шенгюл очарова всич-
ки присъстващи в ху-
дожествената галерия 
„Христо Градечлиев“ 
със своите причудливи 
20 герои, току-що из-
лезли от вълшебните 
приказки, завършващи 
винаги с добър край. 
Шенгюл има нови, уни-
кални като изработка, 
8 кукли, реализирани 

като мигновена идея, 
в мигове на размисъл. 
Може би така тя усеща 
блаженото чувство на 
проекция във времето 
и пространството.

Мигове...
В които авторката 

размишлява за времето 
в конкретните измере-
ния на своите картинни 
герои, с които часовете 
в едно денонощие да 
бъдат заедно никога 
не ѝ достигат. Затова, 
тя самата е една жи-
вотрептяща картина с 
борбен дух, в светли 
краски.

С всеопрощаващата 
усмивка на всички пре-
дизвикателства, тя вну-
шава с направените от 
нея кукли прекрасното 

Измеренията на 
миговете вдъхновения

Изложба на балчишката художничка Шенгюл Ахмедова в Каварна. 
                                                                                              Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Две картини на художничката-болярка Вера Пенева /вдясно/ си купи наши-
ят гл.редактор Маруся Костова.                                     Фото: Георги ЙОВЧЕВусещане, че никога не 

се разминава с мечтите 
си. 

Картините на Шен-
гюл изпълват дните 
ни с радостното пред-
чувствие, че ще станем 
свидетели на един мъ-
дър като нея и запом-
нящ се, подобно на ста-
рите шамани- ритуал. 
Загадъчните образи, с  
несломима кротост, със 
скрити послания, ни 
следват отвсякъде, за 
да се обърнем учудено 
и запитаме тази ма-
гьосница на изкуството 
: Къде скри топчето, 
което беше в ръцете 
ти и как ловко го из-
кара от ръкавите ни? 
В картините на Шен-
гюл срещаме Червената 

шапчица, този път го 
нямаше Кумчо Вълчо- 
тоя гениален образ на 
страдалец и справедли-
во наказан пакостник. 

Каварналии прозор-
ливо са уредили тази 
прекрасна експозиция 
на балчиклийката Шен-
гюл Ахмедова. Нашата 
съгражданка осъщест-
вява на практика прос-
транственост на образа 
в триизмерно измере-
ние, като са спазени 
авторските закони за 
изграждане на перс-
пективата, първично и 
оригинално. Шенгюл 
познава детайлите на 
детския свят, неговия 
характер и обем, в кой-
то всичко е изобразено 
с необходимата дистан-
ция на времето, в точен 
мащаб и откроен хори-
зонт, с ясен център на 
действие. Всички нейни 
картини са сътворени 
да живеят в климата 
на детската обич, без 
да проявява прикрита 
сантименталност. За ху-
дожничката е навярно 
твърдението: „Щастлив 
е оня, комуто се подава 
ръка...“

Прекланям се пред 
нейния съзидателен 
труд, излъчващ само-
стойна красота, придру-
жена с детската усмив-
ка на детската ѝ душа.

Георги ЙОВЧЕВ

Заедно с чаровната 
същност

Почувствахме красотата 
във всичките ѝ измерения, 
когато дойдохме в гале-
рия „Тунела“ на ДКИ КЦ 
„Двореца” Балчик, с ди-
ректор Женя Михайлова 
и когато пред нас застана 
художничката „болярка“ 
Вера Пенева.

Широк е спектърът от 
творчески изяви на худож-
ничката в Грузия, Фран-
ция, Румъния, Словакия: 
възхитихме се на нейната 
живопис, графичен ди-
зайн, компютърна графи-
ка и множество фотогра-
фии...Отгоре на туй тя е 
и технически директор на 
рекламно студио „Пастел“ 
Добрич. Естествено е в 
такива моменти да изтък-
нем  дарбата, дадена ѝ 
от Бога, а пред нас Вера 
Пенева беше застанала 
- крехка и нежна жена, 
чужда на високопарните 
думи, напълно естествена 
в диалога. 

Отвсякъде нейните 
творби излъчваха добрина 
и откровеност, неподпра-
вен чар и инстинкт към 
хармоничното. 

34 картини направиха 

впечатления със слънче-
вите си заглавия и сю-
жети: „Идилия“,“ След 
обяд през юли“, „Неиз-
пратено писмо“, „Игра на 
въже“като ни подсказваха 
спойката между реалност 
и колоритност, къде се 
намира гравитационният 
център на всяка нейна 
идея в един непрестанен 
разговор с реалния свят: 
без заобикалки, без из-
лишни въпроси, всичко 
е естествено, като дъга-
та, пламнала след летен 
дъжд, като спомена, оста-
нал след първата целувка. 
Подгизналата от дъжда 
целувка... 

Но сега говорим за кар-
тините, където срещаме 
една действителност, с 
безспорно изпълнената 
задача- избора на сюжет. 
А Вера Пенева е сътво-
рила всичко, сякаш на 
един дъх - композиция, 
анатомия, форма, перс-
пектива. Всичко онова, 
което е плод на тези миго-
ве, наречени откровения, 
искра Божия, озарение, 
но всъщност е свръхкон-
центрация на въображе-

нието. Художничката Вера 
Пенева се преражда във 
всяка своя картина, обра-
зите вече са наслоени в 
паметта ѝ, опипала ги е, 
прониквайки в същност-
та на чувствата. За да се 
стигне до философска-
та проекция на видяно-
то. И другото, което ме 
впечатли- многоточието, 
като знак , че действието 
продължава с пречиства-
ща сила. Какво повече? 
Блестящо нюансирано 
отразяване на багрите, 
непринуденото усещане 
за изразителност. Щото 
в мен, сред парада на 
топлината, идваща от цве-
товете, се носеше стихът 
на Николай Христозов: 
„.... Не отминавай никое 
„обичам те“, защото , ако 
моята любов не те наме-
ри, Вселената от скръб 
ще затрепери....“Затова и 
картините на Вера Пенева 
не могат да се сбъркат с 
другите. Те са маркирали 
собствената ѝ търсеща 
личност, а ние имаме же-
лание да я срещаме отно-
во и отново...

Георги ЙОВЧЕВ

Aрт форум “БезГраници”

От 18 до 24 септември 
в Двореца – Балчик ще се 
проведе VIII-тото издание на 
международния арт форум 
„БезГраници“.

 Събитието е про-
дукция на Стопанска Кама-
ра-Варна с партньорството 
на Двореца – Балчик и арт 
мрежа Скендерман. По време 
на „БезГраници“ – 2017 се 
очакват 80 участника от 24 
държави и четири континен-
та. Музикалният етно/уърлд 
мюзик фестивал в рамките 
на форума ще се проведе на 
23ти и 24ти септември с вход 
свободен на откритата сцена 
на плажа пред дворцовия 
комплекс в Балчик.  Достъ-
път до сцената е от край-
брежната алея на гр. Балчик. 
При лошо време концертите 
ще се случат в „Каменна 

Зала“ в дворцовия комплекс. 
 В рамките на „Без-

Граници“ ще се cъстои за 
седми път и арт пленер от 
18-24 септември. Очакват се 
художници, скулптори и фо-
тографи от България, Румъ-
ния, Белгия, Русия, Германия, 
Турция, Чили, Швейцария и 
Испания.

От самото си създаване, 
най-важното събитие в рам-
ките на форума е конфе-
ренцията за културна поли-
тика и арт мениджмънт. Тя 
ще се проведе от 22 до 24 
септември. Освен артистите 
гости на форума, се очак-
ват директори на престижни 
фестивали, експерти по кул-
турна политика, арт мена-
жери и журналисти от цял 
свят.  Традиционно темите на 
конференцията се предлагат 

и избират от участниците 
чрез електронен вот. Демо-
кратичния избор гарантира 
максимален общ интерес на 
всички участници. Между 
темите са „Сътрудничество 
и обмен между музикални 
фестивали“, „Как можем по-
ефективно да предложим 
нашата музикална група на 
промоутъри и организато-
ри“ и „Как музиката може 
да излекува разделението и 
неразбирането между хората 
от различни култури и ино-
вативни методи за постигане 
на по-добри резултати“. Ще 
бъде направена и презен-
тация за етно музикалната 
сцена на Русия: фестивали, 
издателски къщи, радио про-
грами, групи, журналисти и 
награди. 

Арт форумът „БезГра-
ници“ е един от водещите 
български Етно/уърлдмюзик 
събития. Създаден е като 
бутиков фестивал, поддър-
жащ високо професионално 
и художествено ниво. Фору-
мът е носител на европей-
ската ценностна система и 
насърчава взаимното опо-
знаване на различните кул-
тури, мирното и приятелско 
съвместно съществуване и 
обмен. Форумът се стреми 
освен към реализация на 
културно събитие от световен 
мащаб (като изпълнява роля 
на катализатор за културни 
сътрудничества), да бъде и 
инкубатор за развитието на 
арт индустрията и културния 
туризъм в България. 

Арт програма „БезГраници“ 2017:
(Организаторите си запазват правото за промяна 

в програмата)
Концерти „Открита сцена“ - „Двореца“ - Балчик

23ти септември,  Начало 19:00ч
Етно Фри Дуо – (Сибир-Русия)
Дуо Сандал – (Сибир-Русия)
Миелочин  – (Навара-Испания)
Химерланд – (Международна)

24ти септември,  Начало 19:00ч
Латиф Болат – (Турция/САЩ)
Мамаду Диабате трио – (Буркина Фасо)
Плантек – (Бретан-Франция)

Изложба-пленер „БезГраници“
23ти септември. „Каменна зала“ - „Двореца“ - 

Балчик. Начало 17:30ч
Участници:
Роси Оелкерс (Чили, Швейцария), Марлийн Девулф 

(Белгия), Марина Варенцова-Русева (Русия), Иняки 
Вилануева Ортега (Навара-Испания), Сандра Беркер 
(Турция/Испания), Николай Русев (България), Кристина 
Янева (България), Луиза Кала (Румъния), Божидар То-
нев (България), Симон Волф (Германия), Румяна Тенева 
(Навара-Испания/България), Ясен Казанджиев (Навара-
Испания/България) и Матияс Шуман (Германия)

“НОКТЮРНО”
 изложба живопис на

СТЕФАН ХАДЖИ-НИКОЛОВ

Творчеството на Стефан 
Хаджи-Николов премина 
през много етапи на разви-
тие от времето на първата 
му изложба във Варна, през 
далечната 1991 г. Но през 
цялото това време търсейки 
и съизмервайки се с най-до-
брите, и най-вече със самия 
себе си, той остана верен 
на цветовата изразност. Не-
зависимо дали се задълба-
ваше в абстракцията или 
хиперреализма, той запази 
своята разпознаваемост за 
ценителската си аудитория, 
именно поради специфич-
ното си чувство за цветова 
композиция.

Новата изложба има асо-
циативни препратки към 
онази първа среща с неготово 
творчество. Липсват зага-
дъчните силуети на женски 
фигури, допълнително и 
емоционално насищащи 
възприятието. Заложил е на 
магнетичната абстракция 
и лирично цветоусещане. 
Бих я нарекла геометрия на 
овала, защото във всички 
свои творби Стефан изразява 
специално отношение към 
тази форма. Заимствана до 

18.30 часа  21.09 /четвъртък/ 2017 г.
известна степен от формата 
на яйцето, тя никога не е точ-
но елипса, понякога напомня 
водна капка или облак.

Гледайки картините на 
Стефан асоциирам с древ-
ната техника ебру. Много 
трудна и изискваща огромно 
търпение, характерна с това 
никога не знаеш къде ще те 
отведе. В специална ваничка 
се разтварят различни цве-
тове, които авторът може да 
размесва със специални ин-
струменти, а движението на 
водната повърхност разнася 
и същевременно дорисува 
различни цветови съчетания 
и орнаменти. Приликата на 
техниката ебру с картините 
на Стефан Хаджи-Николов 
е в усещането за свободно, 
не режисирано движение. 
Именно овалната форма на 
различните елементи в твор-
бите му, при съсредоточено 
вглеждане създава илюзията 
за плавно придвижване. Уме-
ло композираните тонални 
контрасти допълват това 
чувство.

Стефан Хаджи-Николов 
успява да завладее сетивата, 
внушавайки, че се забавлява, 

че всяка от картините е съз-
дадена по-скоро спонтанно, 
от колкото умишлено тър-
сена и внимателно изграж-
дана. И в това е неговият 
талант. Магията е пълна. Тя 
ни потапя в един съвършено 
различен свят, от който струи 
ведрост и светлина. Като 
вълшебна река, през която 
преминават нашите желания 
и емоции. Отворете широко 
сетивата си и си пожелайте. 
Нека изреченото ви да бъде 
сторено!

Ваня Маркова/галерия 
„Арт Маркони/ 2017

Стефан Хаджи-Николов 
е роден 1955 г в Скопие, 
Македония.

Завършва Академия за под-
готовка на преподаватели 
по живопис 1975 г в Скопие. 
Член на Съюза на  худож-
ниците на Македония от 
1984 г. Цени българската 
живописна школа и не про-
пуска възможността да 
представя свои изложби в 
България /София, Пловдив и 
най-вече Варна/

Живее и работи в Скопие, 
Македония 


