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Карикатурата на Walex, представена на излож-
бата “Миди и риби” в Художествената галерия

В балчишката художе-
ствена галерия е подре-
дена изложба, включена
в културната програма
„Лято 2012”. Тя е органи-
зирана от Съюза на бъл-
гарските художници, се-
ктор „Карикатура” и пре-
дставена от Валери Але-
ксандров.  Това е Втори-
ят международен кон-
курс „Миди и риби”, от-
ново обявен в Интернет
пространството с над 200
карикатуристи от 53
страни и над 500 техни
произведения. В Балчик
са представени 12 държа-
ви с 16 художници и 38 те-
хни карикатури. Тук има-
ме творби от Македония,
Бразилия, Израел, Пуер-
то Рико, Индонезия…

Карикатурата е под-
чинена на човешкия ра-
зум и се изгражда вър-
ху неговото остроумие
и чувство за справедли-
вост. По този начин ни
показва отрицателните
явления в нашия живот,
негативните черти, за да
бъдат осмени и бичува-
ни от обществено-поли-
тическо гледище. Естес-
твено, карикатуристът
показва и си служи с
правилата на изобразя-
ване чрез трите измере-
ния в пространството –
перспектива, обем, све-
тлосянка. Хуморът е съ-
щина и оправдание на
карикатурата, защото
знаем, че само човек се
смее и само той със сво-

ите постъпки е смешен.
Този смях е един израз
на неодобрение към
един акт, а карикатура-
та е немислима без ор-
ганизирано мислещо
общество, което дава
своята окончателна
оценка и присъда на
станалото събитие.

Всички карикатурис-
ти, които представиха
тук своите творби, са
дали преднина на лич-
ните си съзерцания и
усещане за справедли-
вост. Те притежават
вроден усет към проме-
ните на добро със зло,
на красота с грозота, на
мъдрост с човешка глу-
пост и алчност. А тема-
та е известна – „Миди и
риби”и тя не е спонтан-
на, защото всички сме
заинтересовани морето
да е чисто, а мидите са
филтрите, поддържащи
живота. Така се опреде-
лят и трепетните миго-
ве, изживени от автори-
те като настроение, въл-
нение, надежда и трево-
га. Защото художници-
те са работили под пъл-
ния контрол на разума
и своето остроумие, а

карикатурата е и присъ-
да – безспорна и беза-
пелационна, иначе се
превръща в клевета.

Всичко показано е в
рамките на лекия неви-
нен хумор, дружески
шарж, сериозен прис-
мех и унищожаващ
сарказъм. Карикатури-
те търсят и откриват
противоречията, а с въ-
трешната си нагласа до-
казват истината, защото
наивността , незнание-
то и глупостта са абсо-
лютно забранени за ка-
рикатуриста. Техният
труд има широк обсег
на действие и не напра-
зно Стендал, давайки
своята оценка за кари-
катурата, казва: „Това е
една безкрайна плете-
ница от подробности.”
Ето защо тя трябва да е
по-бърза, по-находчи-
ва и изненадваща. Зато-
ва е добре да посетим
изложбата в Балчишка-
та художествена гале-
рия, за да се посмеем
заедно, а след това се-
риозно да се замис-
лим, питайки се отго-
ворно – защо?

Георги ЙОВЧЕВ
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Както и с радостта от
видяното, сътворено от
художника и скулптора
Красимир Яков в стара-
телно подбрана излож-
ба на акварел и малка
пластика в Балчишката
художествена галерия.

Авторът е роден в
град Плевен, завършил
Художествената акаде-
мия в София през 1980
г. при проф.Величко
Минеков. Работи в об-
ластта на графиката,
акварела, живописта,
малката пластика и скул-
птурата. „Щастливец” ще
стане емблема на град
Плевен. С участие във
Франция, Китай, САЩ,
Русия, с изложби в Со-
фия, В.Търново, Несе-
бър, Плевен, Балчик. То-
ва е накратко творчески-
ят път на художника , из-
пълнил пространството с
топлина, проникновение
и спотаена радост от пос-
тигнатото.

Този път е представил
24 акварела, 6 от които
е сътворил, вдъхновен
от своеобразната кра-
сота на нашия град. Те
носят названията: „Па-
норама от Балчик”,
„Балчишки скали”, „Ви-
дения в Двореца”…

Може би това е едно
послание към света, по-

казващо миговете, свър-
зани с нашето ежедне-
вие и мечтите да се пре-
възмогне битието. Мен

лично най-много ме
развълнува „Момиче с
глухарче” – един изящ-
но изпипан акварел,
който ни показва плени-
телната външна красо-
та и вътрешна хармо-
ния, скрита у девойка-
та, навярно българка, а
може би това е една от
неговите изповеди за
съвършенство, една ис-
кра, която разпалва твор-
ческия механизъм на
изкуството. Виждаме го
с пълна сила в „Прегръ-
дка”, „Чанове”, „Бряг”…

Отвсякъде лъха на ку-
раж и талант в недели-
мо съседство с бодрост,
която доминира търже-

ствено като на грандио-
зен парад.

Какво да кажа за малка-
та пластика – 10 скулптур-
ни творби, скрили в себе си
изяществото и красотата на
женското тяло, неговите за-
гадъчни форми и скрито
предизвикателство. Самите
заглавия: „Бисер”, „Самоди-
ва”, „Събличаща се” ни
провокират и ни карат по-
дълго време да се застоим
пред тях и с тържествен
жест да благодарим на ав-
тора Красимир Яков.

Не знам колко творчес-
ко въодушевление е вло-
жил в произведенията си,
трепетите, които е прежи-
вял, без да прави компро-
миси с приятното усеща-
не, че никога не се е раз-
минавал с мечтите си.

Всичко подредено, раз-
палва нашето въображе-
ние, защото отвсякъде бли-
ка искреност и патос с из-
вестна доза индивидуална
чувствителност. Може би
това е неговата най-щаст-
лива привилегия. А истина
е, че за доброто изобрази-
телно изкуство граници ня-
ма.  Красимир Яков го до-
казва по неоспорим начин.

Георги ЙОВЧЕВ

Ñ îáè÷ è âäúõíîâåíèå

Колко много тряб-
ва да съжаляват
балчишките почита-
тели на поезията за
пропуснатата въз-
можност да се нас-
ладят на една хуба-
ва поетична вечер,
която се състоя на
13 август 2012 г. от
17.00 ч. в Художес-
твената галерия.
Поетът Владо Лю-
бенов, добре познат
на балчишката об-
щественост /при то-
ва балчишки зет ка-
то мед/ представи
своята последна по-
етична книга „Нера-
вноделни тактове”.

П рисъ ств ащ ит е ,
около 30 човека, по-
вечето членове на
Литературен клуб
„Й.Кръчмаров” има-
ха удоволствието да
присъстват на лите-
ратурно четене, ка-
квото рядко се слу-
чва. Обикновено по-
етите не представят
по най-добър начин
своите творби и съ-
всем уместно при-
бягват до услугите
на актьор. В конкре-
тния случай това не
бе нужно, защото
Владо Любенов, по-
ет вече с доказана
поетична биография

и призната литера-
турна слава, рецити-
ра и чете своите
стихове умно, изра-
зително, артистич-
но, интересно. Пое-
тът е не само талан-
тлив творец на пи-
саното слово, оказа
се, че е и майстор-
ски изпълнител.

Четенето на отдел-
ните стихове беше
съпътствано с обяс-
ненията на автора и
творческата им исто-
рия и продължи като
непринуден диалог
със слушателите. По
същия начин, заду-
шевно и свободно,

присъстващите зада-
ваха въпроси и изра-
зяваха мнение. Осо-
бено активен беше
отец Стратия, явно
обсебен от поетиче-
ското изкуство като
израз на духовните
стремления на чове-
ка. Той цитира инте-
ресна, много съдър-
жателна мисъл от
Паисий: „Колкото по-
вече ценим матери-
алното, толкова пове-
че обезценяваме ду-
ховното.”

Интересни мисли
за стиховете в нова-
та стихосбирка на
Владо Любенов изра-

зи и местната поете-
са Светлана Ивано-
ва: „Докоснати сме от
творчеството, в кое-
то Владо достига
духовно извисяване,
без еротика…”Пред-
седателят на литера-
турния клуб Стефка
Керчева прояви инте-
рес към творческите
планове на Владо, пре-
длагайки да включи в
бъдеще етностихове и
балканска тематика.

Без претенции за
анализ, от прочит на
пръв поглед, мисля,
че всеки читател ще
остане удовлетво-
рен от поетичните

творби в малката
слънчева книжка,
защото те ще го
върнат в детството
му, което е всякога
романтично, ще му
напомнят за родния
край с духовата му-
зика на мегдана /ни-
що, че не е традици-
онна в Добруджа/,
ще му върнат сък-
ровените спомени с
бабините грижи и
дядовите съвети, с
красотата и радост-
та от ежедневието
на обикновения чо-
век. И много други
струни в душата и
ума на читателя ще

докоснат стиховете
с неравноделните
български тактове, с
тишината и умозре-
нието на Атон – без
натруфени епитети и
неразбираеми срав-
нения, без безсмис-
лени и претенциозни
метафори, без само-
целно търсене на
много оригинални,
но нищо неказващи
изрази, а кратко, то-
чно, ясно, казано с
малко думи /дори и
ако са диалектни/,
както в истинската
поезия. С обич и
вдъхновение!
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