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Хубаво е, че и Худо-
жествената галерия на 
Балчик, ДКИ КЦ „Дво-
реца” и  Университетска-
та ботаническа градина 
-Балчик искат да предста-
вят балчишки художници 
и постоянно ги включват 
в експозиционната си 
програма. На 3 август 
2016 г. в павилиона на 
Ботаническата градина 
беше открита изложба на 
Генади Гавраилов. Този 
художник е познат на 
балчишките почитатели 
на живописта от 2011 г., 
от неговата първа самос-
тоятелна изложба. Из-
ложбата в Ботаническата 
градина е третата по ред, 

след две предишни в Ху-
дожествената галерия. 
Освен това, като член на 
клуб „Борис Караджов” 
към НЧ „Паисий Хиле-
дарски 1870” Балчик,  той 
е участвал и в редица съв-
местни изяви с другите 
художници от клуба. По 
думите на ръководителя 
на клуба г-н  Валентин 
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Шалтев,  Генади Гавра-
илов е „най-развит” сред 
младите художници в 
клуба.
Генади няма специално 

образование в областта 
на живописта – той е са-
моук. Като дете е посеща-
вал кръжока по рисуване 
на покойния балчишки 
художник и карикатурист 
г-н Иван Чернев. Преди 
да почине, той подарил на 
Генади четки и бои – скъп 
спомен за начеващия ху-
дожник.  
Генади е гордостта на 

семейството. Майката на 
художника ми каза, че 
способността да рисува 
е дар от Бога на сина и. 

Тя добави, че живописта 
е любимото хоби на сина 
ѝ и че на нея и е прият-
но да вижда навсякъде в 
къщата неговите творби. 
С радост забелязах, че тя 
се гордее с  постижения-
та на Генади и ѝ харесва, 
когато хората говорят за 
него като за „художника” 
Генади Гавраилов. Сре-

щам вече трета майка, 
коята присъства на от-
криването на изложбата 
на рожбата си. И за трети 
път виждам, до каква сте-
пен това е важно за тях. 

Генади Гавраилов е из-
вестен с изобразяването 
на балчишките пейзажи. 
Много художници из-
ползват Балчик за своите 
картини. И всеки от тях 
прави това по свой начин 
– според това как пропу-
ска любовта към града 
през своето сърце и оц-
ветява своите работи със 
светлината на искрени 
чувства и емоции. 
Генади рисува околния 

свят  – море, небе, скали 
и изгледи от града. За-
белязах нещо интересно 
относно цветовете на не-

бето и искам да споделя 
това с вас. Всички знаем 
за традиционните цве-
тове и тонове за небето: 
обикновено синьо, сиво, 
лилаво. Зеленият цвят 
е неочакван. Мисля, че 

това има дълбоки корени 
в неговата художническа 
душа. В езическия свят 
зеленият цвят е бил свър-
зан с вода и дъжд. Худож-
никът може би е избрал 
този цвят подсъзнателно,  
докато е гледал небето и е 
искал да изобрази състоя-
нието на природата. 
А сега, за контраста, 

ще погледнем картината 
„Ботаническа градина”. 
И веднага виждаме чу-
десния цвят на дървета-
та. Художникът е  избрал 
много нереален цвят за 
тях – лилав като цве-
товете на лавандулата. 
Това е нереално! Обаче 
художникът предпочита 
този цвят, който  идва от 
дълбоко , сдържано е чув-
ството на възхищение от 
природата, от красотата 
на околния свят.
Живописта на Гена-

ди Гавраилов е въпре-
ки всички реалистична.
Виждаме обикновени 
неща: небе, море, скали, 
зеленина и познати места 
в нашия град. За мен лич-
но, картината  „Мостът на 

въздишките” е бижуто на 
представените платна. Тя  
очарова с чудесното съче-

тание на цветове.
 Искам да подчертая, 

че в картините на Гена-
ди промяната на наше-
то вътрешно състояние 
влияе на възприемането 
на формите на познатите 
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предмети. Художникът 
понякога изобразява ска-
лите с рязко нарисувана 
контурна линия. Същите 
скали имат плавни кон-
турни линии в картината 
„Балчик (3)”. Защо така? 
Защото при промяна на 
настроението възприе-
маме нещата по друг на-
чин. Любов, спокойствие, 
възхищение не могат да 
имат резки линии. Въл-
нението, раздразнението 
и омразата трябва да имат 
наистина резки линии.

 Когато гледаме платно-
то „Балчик (7)”, виждаме 

въздуха, благодарение на 
майсторството на худож-
ника. Той използва много 

малки мазвания с четката 
и това ни дава усещане за 
пространство и обем на 
небето. 
И в края на моите впе-

чатления  искам да обър-
на внимание на картината  
„Балчик (9)”. Това е при-
мер на така нариченото 
„кулисно” или декоратив-
но-видово разположение 
на обектите, както правят 
на сцената в театъра: ка-
менна стена – Двореца 
– преден план. Това е на-
чин на рисуване от XVIII 
век. Когато разговаряхме 
с гр.редактор г-жа Мару-
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ся Костова за статията, 
която пиша за Генади, се 
оказа, че картината „Бал-
чик (9)”е станала ней-
на любима картина и тя 
смята, че на изложбата 
това платно е било най-
впечатляващо. Докато 
пред моите очи изпъкват 
лавандуловите пейзажи. 
Всяко ново запознан-

ство ни дарява нови впе-
чатления и  разширява 
нашия художествен хори-
зонт. Благодаря на Генади 
за това.                                                                                                       

     Людмила ПЕТРОВА 

“Съвременни художници на 
Балчик”

От 20 до 27 септември 
на територията на Архи-
тектурно-парков комплекс 
„Двореца“ се провежда ху-
дожествен пленер, част от 
проекта „Съвременни ху-
дожници на Балчик“.
Инициатор и представящ 

проекта, стартирал през 
2004 година, е Elite Art Club 
UNESCO от Румъния. Дър-
жавен Културен Институт 
„Културен център „Дворе-
ца“, като партньор от бъл-

г а р с к а 
с т р а н а 
има удо-
в о л с т -
вието да 
ор г ани -
зира и из-
ложбено 
предста-
вяне на 
творбите 
на худож-
н и ц и т е 

в галерия „Тихото гнездо“. 
Артистите, участващи в 
пленера ще рисуват, вдъх-
новявайки се от природна-
та красота, архитектурата 
и изящността на всичко, 
включено в груповия па-
метник на архитектурното 
и парково изкуство „Дво-
реца“, през  периода на из-
данието. Томаш Борбала, 
Флорина Бреазу, Габриела 
Кулик, Даниела Донту, Еу-

жен Йован, Надежда Лун-
гу, Георгиан Мазерши и 
Андреа Медар са авторите, 
включени в изданието на 
проекта „Съвременни ху-
дожници на Балчик“, на 
територията на България, 
през периода 20 - 27 сеп-
тември 2016 г. в Културен 
център „Двореца“- Балчик.
Творбите на художни-

ците, освен в галерията на 
Културен Институт „Дво-
реца“ - България, ще бъдат 
представени и в галерия 
Elite Art - Букурещ, както и 
в Ella Traveland - Румъния.  
Сътрудничеството между 

двете културни организа-
ции от българска и румън-
ска страна има творческа 
история, като съвместните 
ни усилия са насочени в  
посока на още по-добри ре-
ализации в бъдещи проекти 
и периоди. 


