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Една от първите изяви на

изкуството по време на фе-
стивала ”Виа Понтика” бе
откритата  на 4 септември
от 18 ч. в ХГ Балчик изло-
жба на млади художници от
НХА  София и  Факултета
за  приложни  изкуства  в
Белград,Сърбия. Гости  и
граждани на Балчик оцени-
ха критично картините на
Йовица Миленов, Стилян
Петров, Гергана Николова,
Габриела Петрова, Ангела-
рий Димитров- всички  от
НХА София , специалност
„Живопис” с р-л гл.ас.Ки-
рил Божков.  В  бр.31  ние
съобщихме за  изложбата,
впечатлени от  картините
на  Габриела  Петрова
„Идол 3” и на Гергана Ни-
колова  „Опит за летене”.
Хареса ни идеята за евен-
туалния  летеж  нагоре  на
младите птици, превъплъ-
тен  в художествен образ,
както и стремежът на мла-
дия човек да намери идо-
ла на своето време.

По време на откриване
на изложбата  най-голямо
впечатление  ми  направи
македонският  студент  от
Делчево/намира  се на  20
км.  от  другата  страна  на
границата/ Йовица Миле-
нов. Чудех се откъде ми е
познат. Как откъде – от по-
следното издание на „Бъл-
гария търси талант”, къде-
то той стигна до полуфи-
налите, показвайки скоро-
стно  рисуване със  спрей.

Йовица Миленов, студент в НХА - София, обявен за македонския Пикасо
на спрейовете, позира пред картината си “Маска”, под която е написал:
“Недостатъчен поглед към бъдещето... Няма светло бъдеще за нас... Всички
отиваме в ада...”                                                                       Фото: М. Костова

За него и за нас това си бе-
ше  шоу, забавление, жон-
глиране  със  спрейовете.
Както ми каза и самият ху-
дожник, той се  надява да
постигне /с по-големи шан-
сове у нас/ и други техни-
ки на рисуване – например
с  пръсти  и  акрилна  боя
върху  стъклени  плочки.
Тази година е пред избора
да завърши магистратура,
но не живопис, а може би
нещо около дизайнерски-
те специалности. Това смя-
та за  начало на пътя си към

други  страни  /Дубай,  Ав-
стралия/,  където  изкуст-
вото се приема като в Бъл-
гария, не за самото изкус-
тво , а за шоу и може би по
този начин ще преуспее.

Скромно е участието и на
сръбските студенти в изло-
жбата. По две творби, об-
работени с акрил и масло.
Много добронамерено тя-
хната ръководителка Селма
Джулизаревич-  Каранович
изтъкна, че е важно сътруд-
ничеството – да се разбира-
ме и уважаваме. Още отна-

чало отпадна необходимост-
та  от превод.  Сръбският
език е все пак наш, балканс-
ки, славянски. Пък и за из-
куството  говорят  самите
произведения,  каза
проф.Бранимир Каранович
и е важно да пожелаем ус-
пех  на Емилия  Радойчич,
Анджела Петровски, Дани-
ло Миятович  и Елена Ву-
чич по пътя им към голямо-
то изкуство, който им про-
карва  в началото фестива-
лът „Виа Понтика”.

Маруся КОСТОВА
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Приятна  изненада  в
музикалния  живот  на
фестивала „Виа Понти-
ка”  бяха  концертните
изяви на младите музи-
канти  от  НМА
„Проф.П.Владигеров”-
на 4 септември в храм
„Св.Св.Константин  и
Елена” в Балчик и на 6
септември в Каменната
зала на Двореца в Бал-
чик.  Същите  концерти
се повториха в к.к.”Ал-
бена”,  хотел  „Добру-
джа”, на терасата на 17
етаж, където е любимо-
то място на туристите да
гледат  панорамата
на”Албена” и да се въз-
хищават на поднасяно-
то им изкуство.

Много зряло  и авто-
ритетно прозвучаха из-
пълненията на Любоми-
ра  Михайлова  /клари-
нет/, Ели Стойнева /ви-
ола/ и Емил Вучев /пиа-
но/  в  православния
храм „Св.Св.Константин
и  Елена”Балчик.  Най-
напред чухме соната за
пиано и кларнет , ор.120
№ 2 от Й.Брамс. После-
два  сонатина за  пиано
от  М.Равел,  соната  D

Dur за виола и пиано от
Н.Паганини  и  накрая
оживеното и ентусиази-
рано трио /кларинет, ви-
ола и пиано/„Kegelstat”
KW408 от В.А.Моцарт.

Любомира Михайло-
ва  е  още  втори курс  в
НМА В София и е една
от първите кларинетис-
тки в нашата страна, ко-
ито имат голямо бъде-
ще. Учи при Борислав
Йотов и има вече доста
изяви  на  родна  сцена.
Ели  Стойнева  учи  в
НМА  при  Владислав
Андонов.  Попитах  я
има  ли  амбицията  да
стане  известна  изпъл-
нителка  като  Стойка
Миланова по наше вре-
ме, макар че тя е цигу-
ларка.  Ели  мисли,  че
Ст.Миланова  все  още
преподава цигулка и че
е  недостижима  в  своя
инструмент.  Емил  Ву-
чев учи пиано  при из-
вестния наш проф. Йо-
вчо  Крушев,  който бе-
ше в Балчик по време
на фестивала на класи-
ката и изпълни неверо-
ятен концерт.

Тримата изпълнители

са софиянци и желаят да
завършат, да се реализи-
рат и радват национал-
ните  и  международни
ценители на музикално-
то изкуство.

Запомнящ се концерт
изнесоха младите музи-
канти  от  НМА  София
Александър Иванов /ци-
гулка/, Фарадж Акбаров
/кларнет/, Теодора Ата-
насова  /виолончело/  и
Симеон Златков /пиано/
. Те изпълниха Й.Хайдн
/трио  за  цигулка,  вио-
лончело и пиано – G Dur
– all ongarese/; И.Стра-
вински /трио за кларнет,
цигулка  и  пиано  –
Marshe  du  Soldat,  Le
violon  du  Soldat,  Petit
concert,  Tango-valse-
rag,  danse  du  Diable/;
А.Пиацола – Годишни-
те  времена  на  Буенос
Айрес за цигулка, вио-
лончело и пиано.

След тези концерти се
убеждаваме колко мно-
го имаме нужда от ис-
тинско изкуство, подна-
сяно по такъв милови-
ден  начин  от  младите
във „Виа Понтика”.

Маруся КОСТОВА

Ели Стойнева - виола, Емил Вучев - пиано и Любомира Михайлова -
кларинет изнесоха талантливо своето изкуство на 4 септември в храм “Св.Св.
Константин и Елена” в Балчик.                                                Фото: М. Костова
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Братята  Красимир  и  Веселин  Ранкови  за  шести  път  организират
фестивала “Виа Понтика” в своя роден град като дават път на младите в
изкуството.                                                                                  Фото: М. Костова
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От  9  до  15  септември  в
Курортен  комплекс  “Албе-
на”  - България и  в  гр.  Ман-
галия  - Румъния ще  се  про-
веде  IV  издание  на  между-
народния  арт  форум  и  ет-
ноарт  фестивал  “БезГрани-
ци”. Арт  събитието  е  про-
дукция на Стопанска  Кама-
ра-Варна  с  партньорството
на  Курортен  комплекс  “Ал-
бена”,  арт  мрежа  Скендер-
ман  и  Галерия  „Луиза  Ка-
ла“    Румъния. Тази  година
фестивалът  се  провежда на
ново  място с цел разраства-
не и по-добър достъп на чу-
ждестранна,  румънска  и
българска  публика. По  вре-
ме  на „БезГраници“  -  2013
се  очакват  120  участници
от  рекорден  брой  държави
спрямо  старите издания  на
форума:  Общо  30,  от  Евро-
па и  света. Музикалният ет-
но/фолк  фестивал  в  рамки-
те на форума  ще  се проведе
на  13,  14  и  15 септември  в
Курортен  комплекс  „Албе-
на“ в ресторант Поко  Локо,
намиращ се на главната алея
в  курорта  в  близост  до  хо-
тел  “Фламинго  Гранд” и не
далеч от  хотел  “Добруджа”
Концертите  започват  всеки
ден от 19:30 часа. Вход сво-
боден.   (Следва  концертна-
та  програма  по  дни,  след

всяка  група  има  две  преп-
ратки, първата  към страни-
цата  на  групата,  втората
към youtube  )   13.09.2013  г. 
1.  Трания  (Малта)  -  етно-
джаз   2.  Групата  на  Валери
Димчев  (България)  тради-
ционна  музика  и  артфолк 
3.  Менталис Маялис  (Унга-
рия)  модерно  етно   4.  Ам-
биент  Фолклор  (България)
-етно ембиент   5. Тролфолк
(Финландия)  -  етнорок,
фолкпънк   14.09.2013  г.   1.
Латиф Болат  (САЩ/Търция)
-  етно/суфи   2.  Ире  (Фран-
ция/България)  - фолкблус от
“Земите на Орфей”   3. Кай-
но  Йесно  Слонце  (Бълга-
рия)  -  етно  ембиент   4.
Плантек  (Франция/Бретон)
- келтска  музика,  етно,  еле-
ктроника   15.09.2013  г.   1.
Гласът  на  струните  (Шве-
ция/Словения)  традицио-
нен/съвременен  фолклор  2.
Квартет  Елика,  Соло  и  Ра-
фаел  (Швеция/Сенегал/Ме-
ксико)  -  етно/уърлдмюзик 
3.Фабула  Раса  (Унгария)  -
етно,  клецмер,  джипси,
уърлдмюзик   4.  Марга  Му-
зика  (Литва)  етно/фолк   В
рамките  на  форума  “БезГ-
раници”  ще  се  проведе  за
трета  година  и  арт  пленер
(8-15  септември),  включ-
вайки две изложби: едната в

гр.  Мангалия в Румъния  на
12ти  септември  в  хотел
Президент от  17:00  часа,  а
другата  в  Курортен  комп-
лекс “Албена”  на 15ти  сеп-
тември от 18:30 в  ресторант
Поко  Локо  (мястото  на про-
веждане  на  концертите).
Очакват  се  следните  участ-
ници  в  арт  пленера:  Нико-
лай  Русев  и  Милен  Мари-
нов  (България),  Марина
Варенцова-Русева  (Русия),
Луиза Кала  (Румъния), Ал-
ба  Ескайо  (Испания),  Кеи-
ко  Хошино  (Япония),  Конс-
тантин  Костов  (Хърватия),
Янез  Мухвич  (Словения),
Миле Саула и Никола Срдич
(Сърбия)  и  Златко Кръстев-
ски  (Македония).  Гост  ху-
дожници  на  изложбите: Бо-
рил  Цонев,  Валентин  Шал-
тев  и Георги Атанасов  (Бъл-

гария).  Официални  фотог-
рафи на БезГраници 2013 са
Мария  Койчева  и  Стефан
Парисов  (България).  Арт
медиевист  и  средновековно
облекло:  Калина  Атанасова
Бъдъмба  (България)  Осно-
вното събитие в рамките на
„БезГраници“  традиционно
е конференцията  за  култур-
на  политика и  арт  менидж-
мънт, включваща участие на
фестивални  организатори,
специалисти,  менажери  и
артисти.  Тя  ще  се  проведе
от 13  до 15  септември. Ме-
жду  основните  теми  ще бъ-
дат:  междукултурния  диа-
лог,  работа  мрежа,  техно-
логични  проблеми  в  етно/
фолк  сферата,  новите  евро-
пейски  културни  програми
за финансиране и др.

Ясен КАЗАНДЖИЕВ




