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С участието на:
Ангел Атанасов/ Ачо, 
Антон Антонов, Антони 
Гюров, Васил Петров, Ва-
лентин Балев, Димитър 
Манолов, Димитър Ми-
хайлов, Димитър Кавръ-
ков, Евстати Маринов, 
Емилия Бояджиева, Илиян 
Пеев, Ивайло Евстати-
ев, Камен Кисимов, Киро 
Янев, Клементина Ман-
чева, Любен Пашкулски, 
Маргарита Войнова, Мил-
ко Матеев, Милена Дрон-
чева, Огнян Георгиев, 
Петър Андреев, Петя Ди-
мова, Ренета Павлова, Ру-
мен Михайлов, Радослав 
Коцев, Светлин Ненов, 
Сейфетин Шекеров, Сте-
фан Хаджи-Николов, Та-
тяна Полихронова и Цанко 
Цанков
18.30 часа   22.11./ четвър-
тък/  2018 г.

Балчик пее на 
благотворителен концерт в Свиленград

С участието на Хорова школа „Свиленград“ - диригент Кирил Търпов, съпровод и аранжименти - Генади Димитров, Смесен хор „Черноморски звуци“ - гр.Балчик, с диригент Валентина 
Георгиева, хормайстор - Наталия Смирнова, пианист - Мариана Тихолова.

Галерия „Арт Маркони“
Поздравява всички свои приятели и почитатели  с настъпващите Коледни и Новогодишни празници със сборна изложба 

живопис и пластика 22.11.2018  -  15.02. 2019 УСЕЩАНЕ ЗА ПРАЗНИК

 И в тази празнична екс-
позиция акцентът ще бъде 
поредната  „Моряшка ико-
на” на Васил Петров. От 
времето на първият му 
„моряшки натюрморт”, 
дал повод ценителите – ка-
питани да го нарекат „мо-
ряшка икона” са изминали 
18 години. Традицията 
продължава.
         Финалната ни годиш-
на изложба е винаги прия-
тен повод за поглед назад.
         Пътят на изкуството е 
труден, но хората, избрали 
да  тръгнат по него, са го 
приели като своя мисия. 
Радвам се, че мога да на-
река всеки от авторите, 
свързали имената и из-
явите си с галерия „Арт 
Маркони” свой приятел. 
Благодарна съм им за пре-
даността и постоянството. 
Радвам се, че дългоочаква-

ният каталог на галерията 
тази година стана факт и 
се надявам да ни открие 
нови хоризонти. Не мога 
да изведа „най-силната” 
или „най-провокиращата” 
или „най- реализирана” 
изложба през годината. 
Със сигурност „най-из-
страданата” беше тази, на 
Любен Пашкулски. Благо-
дарна съм на екипите на 
„Еконт”, които направиха 
всичко възможно цялата 
колекция да пристигне без 
нито една драскотина, кое-
то всъщност се случва за 
първи път от 2013 година.
         За съжаление тази 
година ни напусна един 
прекрасен приятел – ху-
дожникът Валентин Ба-
лев. Неговите артистични 
импресии от Варна ще ни 
липсват, както и ведрото 
му, излъчващо доброна-
мереност и оптимизъм 
присъствие. В празнич-
ната ни изложба включ-
ваме една негова творба, 
притежание на галерията, 
която няма да се продава. 
Тя винаги ще присъства в 
сборните ни изложби, така 
както присъстват творбите 
на Ангел Атанасов/Ачо. За 
да напомнят за тях и за да 
ги чувстваме като част от 
събитието.
         Любимите ми писате-
ли и поети изригнаха  през 
2018 –та с нови и силни 
книги: Марин Урумов – 

сборник разкази ”Бакъре-
ният кон”, Христо Милков 
- романът „ Между свет-
лината и мрака”, Димитър 
Никифоров – стихосбир-
ката „Казано по мъжки”, 
след броени дни предстои 
представянето и на след-
ващия поетичен сборник- 
„Сол в календара”, Влади-
мир Стоянов – поезия „Рай 
за птици”, Яна Кременска 
– поетична книга „Напук 
на сезона” …
         С неуморната Ели-
ца Матеева – театрален 
критик и режисьор, осъ-
ществихме интересна ки-
нолектория „Художникът 
и седмата муза” – модул за 
любителите на изобрази-
телното изкуство и кино-
то, която искрено се надя-
вам да продължим и през 
следващата година.
         Искам да благода-
ря на толкова много хора, 
както и искам да вдъхна 
надежда на още толкова. 
Всички усещаме напре-
жението на случващото 
се не само около нас, в 
страната ни, но и в целия 
свят. Харченето на пари за 
изкуство  обикновено се 
приема: като добра инвес-
тиция или като показност. 
Радвам се, че има хора, 
при това не малко, които 
поглеждат на този процес 
от друг ъгъл – съхраняване 
на духовността. Тяхното 

действие не визира само 
дома, където отглеждат де-
цата си или офиса, в който 
създават подходяща среда 
за бизнеса си. Чрез покуп-
ката на изкуство, те съзна-
телно дават своята лепта 
за оцеляване на духовните 
пространства и творците. 
И това е достойно за опти-
мизъм, защото тази годи-
на за втори път преживях 
удоволствието, не само да 
не ми поискат отстъпка, 
но и да оставят „бакшиш”. 
Всички ние сме приели за 
абсолютно нормално в за-
ведение да оставим 10%, 
за това че сме били обслу-
жени любезно, че храната 
е била вкусна, обстанов-
ката приятна и т.н. Нико-
га не си задаваме въпроса 
– защо? Сервитьорът по-
лучава заплата, нахранен 
е, осигурен…В същото 
време художникът работи 
на свободна практика. Той 
сам инвестира в творбите 
си – за материали, наем 
на ателие, сам се грижи 
за осигуровки, никой не 
му осигурява храната…И 
въпреки това е прието, че 
в галериите и ателиетата 
можеш да се пазариш и ако 
купиш примерно две кар-
тини – да поискаш отстъп-
ка, или ако си постоянен 
клиент. Неотдавна един 
от постоянните купувачи 
се пошегува, че авторът, 

чиито творби харесва и ку-
пува, вече трябва да му ги 
подарява!!! Не, че това не 
се случва и аз, и художни-
ците сме щастливи, когато 
правим жестове за посто-
янните си ценители, но те 
са винаги обосновани, и 

са почти ритуал.  Хората 
започнаха да се замислят, 
че не трябва да се разчита 
само на държавата за под-
помагане на творците и 
съхраняване на културни-

те средища, че всеки може 
сам да участва в този про-
цес – купувайки си книга, 
картина, билет за културно 
събитие. И е радостно, и 
се случва. И отново съм 
приготвила мили изненади 

за приятели и партньори, 
за да не прекъсваме ниш-
ката на доброто.          

Ваня Маркова - галерия 
„Арт Маркони“2018


