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От ляво на дясно: Велина Христова, Павлина Колева, Соня Митова и Иглика Бъчварова - представяне
на изложба и стихосбирка в ХГ Балчик                                                                  Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Възторг струеше отв-
сякъде в светилището на
красотата-Балчишката
художествена галерия, а
радостта грееше в кра-
сивите очи на картини-
те на 17 юли 2014 г., пре-
дставени на родената в
Пловдив и живееща в
Добрич Велина Христо-
ва, завършила ССХУ
"Цанко Лавренов" и
НХА със специалност
"Приложна графика и
плакат" в класа  на
проф.Иван Газдов. А
всичките 24 картини са
резултат не само на
творческите и търсения.
Велина е експеримента-
тор в различни направ-
ления - при работа с те-
кстил, керамични пана,
приложни пластики, ко-
лажи, работа с маслени
бои, акрил, акварел, мо-
лив, пастел, смесени те-
хники. Художничката
търси тържеството на
духа и заветите на родо-
вата ни памет. При раз-
говор с нея разбрах, че
е особено чувствителна
на патриотична тема и

че зрителите на нейни-
те картини в Испания,
Гърция, Сърбия и на
други места са остава-
ли впечатлени от много-
пластовото отражение
на родолюбивата бъл-
гарска идейност. Но не
само поради това тряб-
ва да се преклоним пред
тази крехка, мъдра и све-
тла жена. Тя притежава
най-красивите, несрав-
ними с нищо картини на
света - нейните деца: Со-
ня, Искрен, Ангел и
Христо. Соня , в тандем
с майката Иглика Бъчва-
рова и дъщеря и Павли-
на Колева, представиха
своята съвместна стихо-
сбирка "Съзвучие". Те
в пълен синхрон затво-
риха един вълшебен че-
тириъгълник, с безпог-
решен нюх за изкуство
във всичките му фор-
ми. Още екзотичните
заглавия навяват разми-
сли, а Велина напомни ,
че художниците са пос-
ланици на боговете, но
забрави да подчертае,
може би от вълнение,че

поетите са зрящите очи
на душите им. Има спе-
циални послания, които
са скрити в картините
"Есен", "Земя", "Танц".
Тях намираме и в книж-
ката "Съзвучие", където
Иглика Бъчварова възк-
ликва: "Магия съм във
изобилие и цялост,/ пре-
гърнала сълзите в радо-
стта - /и наслаждавам се
на светлината в бялост,/
разтворена във тишина-
та на Духа…това са са-
мо част от рефлексивни-
те и поетически възмо-
жности, тя е учител и хо-
листичен терапевт, вдъ-
хновена от древните
енергийни практики на
Рейки, Коруна, Сейким.
Отгоре на туй, дъщеря и
Павлина Колева разра-
ботва софтуер, изучава
хомеопатията, заедно с
мъркането на котките,
гледайки японски коми-
кси, независимо от вси-
чко: "Всичко е едно,/го-
лямото е с формата на
малкото,/малкото е про-
екция на голямото./ Аз
съм твоето огледало,/ ти

си моето.  Соня Митова
се стреми да вникне в
тайните на абсурда, ка-
то всичко преминава
през призмата на нейна-
та вяра, вяра, облечена
в действие, разкривайки
ни как се очаква изгре-
ва, който е много хубав,
като нея хубав: "Когато
съм сама в моята малка

вечна градина,/ в шепи-
те си нови семена дър-
жа,/ готова да ги поса-
дя… Поетесата не се
уморява "да търси пъ-
тища изгубени".

Аз се оказах най-щас-
тливият , който с един
куршум удря два заека,
защото видях, Боже
прости ми, какви зайки-

ни видях… Творчество-
то на всички ме накара
да ги заобичам.

Но как се обича худо-
жник знае само добри-
чката поетеса Камелия
Кондова, а как се обича
художничка - родопча-
нинът Гавраил.  Как тря-
бва да се възхищаваме
и обичаме едновремен-

но и художнички, и пое-
теси е деликатна тема,
дори за познавачите - ек-
сперти в тази област, ре-
спектирани от най-сил-
ните секретни оръжия
на жените. Остава ни да
застанем зад скромния
опит на дешифратора на
чувствата.

Георги ЙОВЧЕВ
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Изложбата на Никола
Манев "Моята Бълга-
рия" бе представена в
Двореца в Балчик на 22
юли. Тя е подредена в
галерия "Тихото гнез-
до" и ще може да се ви-
ди до 15 август. С новата
си експозиция, озагла-
вена "Моята България",
авторът обещава да из-
ненада с платна, в които
пр исъс тва Родината,
посочват домакините от
Културния център в
Двореца.

Никола Манев е роден
в Пазарджик, отрасъл в
Чирпан, завършва худо-
жествената гимназия в
София, а през 1962 г. е
пр иет във френската
Академия по  изящни
изкуства, където завър-
шва "живопис" в класа
на проф. Морис Бриан-
шон.

Никола Манев има
зад гърба си над 150 са-
мостоятелни изложби в
цял свят и множество

групови изложби и би-
еналета. Над 3000 него-
ви творби са притежа-
ние на държавни и час-
тни колекции и музеи в
над 30 страни по света.
През април 2000 г. купу-
ва старинна възрожден-
ска къща в Чирпан, въз-
становява я и я завеща-
ва на града. Тя дели общ
двор с  къщата-муз ей
"Пейо Яворов". Заедно
с къщата Никола Манев
дарява 40 свои картини
от различните периоди
на творческия си път.
През 2008 година става
академик на Българска-
та академия за наука и
изкуство. 2013 година е
удостоен с почетен знак
на Министерството на
културата -"Златен век",
за цялостен принос в изо-
бразителното изкуство.

Сред постоянните те-
ми в творчеството на ху-
дожника са "Небесни
магистрали" и "Париж-
ки комини".             НДТ

ÌÎÆÅ ËÈ ÁÑÏ ÄÀ ÍÅ ÈÇÃÓÁÈ Ñ ÌÍÎÃÎ?

     Погледнато поли-
тически ,  за  самата
БСП, това е въпросът,
който трябва да реши
на предстоящия конг-
рес на 27 юли. Как би
го решила ? В полза на
изградената олигархи-
чна конюнктура,   с
много обещания, ук-
расени с гръмки ло-
зунги и слова,  галещи
ушите на избиратели-
те , които тръпнат  в
очакване за по - добър
живот,  за по -  добро
бъдеще и нови надеж-
ди или пълен завой на
ляво и с провеждане на
истинска лява полити-
ка, такава, каквато вси-
чки леви избиратели
очакват. Сега е точно
времето, в което БСП
може да се върне към
своите корени и да до-
каже в близките годи-
ни, че в България има
партия, която не само
на думи да е лява, а и с
действията си да пока-
зва, че е истинска лява
партия.

До сега, тя постоян-
но залагаше в своите

предизборни плат-
форми само леви при-
нципи и действия, ко-
ито да следва и да реа-
лизира, но уви. Вед-
нъж Царят  виновен,
след това Бойко, ДПС,
вътрешната опозиция,
а накрая левите изби-
рателите са виновни,
че не са упражнили
правото си на вот, за да
ги подкрепят отново.
А ма, то как да ги под-
крепиш, като те,  " дру-
гарите", са подвластни
на олигарси, на Доган,
на кръга на Моника, а
Сер-гейчо не се посве-
ни да предложи за пре-
миер - седесар, и ду-
зина представители на
СДС като министри и
зам.- министри - Дани-
ела Бобева, Петър Сто-
янович, Таня Андрее-
ва, Мария Дивизиева,
Светлана Дянкова, ка-
кто и представители на
други партии, които са
в дясно на политичес-
кия спектър.

Същото бе и поло-
жението в парламен-
тарната група на Коа-
лиция за България.

Достатъчно е да спо-
менем имената  на
Мартин Захариев, Пе-
тър Курумбашев и Ру-
мен  Йончев. Стани-
шев като че ли искаше
да реанимира кадрите
на СДС, включвайки ги
в състава на правител-
ството и вписвайки ги
под формата на граж-

данска квота в листите
на Коалиция за Бълга-
рия, смятайки, едва ли
не, че това му поведе-
ние ще го издигне в
очите на избирателя,
като широко скроен
политик, но истината
е, само и само да не се
върне на власт Бойко
Борисов и ГЕРБ, защо-
то много от благинки-
те им бяха отнети, а те
бяха свикнали с тях.
Какъв ще бъде избо-
рът за председател на
БСП все още не ясен,
но следвайки формал-
ната политическа ло-
гика, то следващият
председател трябва да
се  казва  Драгомир
Стойнев, защото все
още голяма част от де-
легатите са протежета
и креатури на Сергей
Станишев и обкръже-
нието му, като се има
предвид, че и стотина
от делегатите на конг-
реса са вече в редици-
те на АБВ, то победа-
та на Стойнев може да
изглежда внушителна,
казвам може, защото
когато капитанът на
кораба ще е друг, то и
курсът на поведение
ще се промени.

Надявам се предва-
рителните уговорки и
договорки, както и гла-
суването по шаблон
вече да не са важен фа-
ктор при  избора на
председател и ръково-
дни органи на партия-

та.  Прави впечатле-
ние, че кандидатурата
на Стойнев бе предва-
рително номинирана
от Станишев, така как-
то и с номинацията на
Орешарски за преми-
ер, а това предполага
предварителна дого-
ворка. Всички видяхме
фиаското пред очите
си. Нека не подценя-
ваме и двете дами -
Корнелия Нинова и
Мая Манолова, защо-
то жените в политика-
та, като цяло постъп-
ват по мъжки, докато,
в голямата си част, мъ-
жете обичат да се вър-
тят според вятъра.

Сред още няколкото
номинации от канди-
дати за председател на
БСП, според мен най -
подходяща за предсе-
дател на БСП е канди-
датурата на Янаки Сто-
илов. Възниква въпро-
сът - Защо? Защо той?
Ще спомена няколко
обстоятелства и факти,
които не  можем да
пренебрегнем, а имен-
но: той е политикът,
който почти през це-
лия преход е бил в ръ-
ководството на БСП и
все още е успял да се
съхрани като политик,
който не влиза в нере-
гламентирани взаимо-
отношения и договор-
ки с лица с недобра ре-
путация в обществото,
защитавал е винаги ле-
вите идеи, не само с го-

ворене, но и на прак-
тика, той бе и един от
депутатите от БСП, ко-
ито не подкрепиха кан-
дидатурата на Делян
Пеевски за шеф  на
ДАНС, не на последно
място да припомня, че
е председател на ляво-
то крило в БСП, което
единствено говори за
лява политика и  се
стреми да я отстоява и
налага, доколкото е
възможно пред насто-
ящото ръководство на
БСП, с изразено и под-
чертано дясно и либе-
рално поведение. Ако
приемем, че е дошло
времето БСП да бъде
автентична лява пар-
тия, то промяната тря-
бва да започне с избо-
ра на председател на
БСП. И този председа-
тел да се казва Янаки
Стоилов. Кусурите ще
му ги търсим после. В
противен случай  ще
продължава парадок-
сът - 90% леви избира-
тели според социалния
си статус да гласуват
за десни партии, защо-
то не обичат или са
силни в омразата си
към БСП. И все пак, да
не забравяме, че лиде-
рът е много важен. Да-
но не се "роди" някой
нов Сергей, когото да
чакаме 13 пъти да за-
губи и пак да не сдава
поста. След БСП да му
мисли ПЕС.

Павлин ПАВЛОВ




